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  ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى جودة خدمات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين من وجهـة                

نظر العمالء، وقد اعتمدت الدراسة مدخل الفجوة لقياس مستوى جودة خدمات المـصارف اإلسـالمية،               

داء الفعلي للخدمة المقدمة واألداء المتوقع منها، ولقـد          للمقارنة بين األ   servqualواالعتماد على مقياس    

تم إضافة بعد سادس مقارنة مع الدراسات السابقة التي اعتمدت فقط على خمسة أبعاد لجـودة الخدمـة                   

 ليتناسـب مـع طبيعـة    االمتثالوهو بعد   ) االعتمادية، االستجابة، التعاطف، االمان، العناصر الملموسة     (

 حيث يعبر هذا البعد عن مدى التزام البنوك اإلسالمية بالتعامـل وفـق مبـادئ                عمل البنوك اإلسالمية،  

الشريعة اإلسالمية وقدرتها على توفير منتجات وخدمات إسـالمية متكاملـة، وقـد شـملت الدراسـة                 

المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين وهي، اإلسالمي العربـي، اإلسـالمي الفلـسطيني، االقـصى               

  .اإلسالمي

خدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسـة الميدانيـة مـن خـالل االسـتعانة                وقد است 

 استبانة على عينـة عـشوائية       ٨٦٥ وآخرون ، حيث تم توزيع       Parasuramanباالستبيان الذي صممه    

  %.٧٢ استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة ٦٢٢من عمالء المصارف اإلسالمية، ولقد تم استرجاع 

رت نتائج الدراسة أن هناك فجوة بين الخدمة المتوقعة واألداء الفعلي حيـث كانـت الخدمـة                  ولقد أظه 

كما بينت نتائج الدراسـة تجـاوز       . الفعلية إيجابية و مرتفعة ولكنها ال ترتقي إلى جودة الخدمة المتوقعة          

 تقييمهم لمستوى جودة    األهمية النسبية التي يوليها عمالء البنوك اإلسالمية للمعايير التي يستخدمونها عند          

ـ       %٦٠الخدمات الفعلية المقدمة من البنوك اإلسالمية نسبة الحياد           ب، حيث جاء بعد االستجابة في الترتي

األول  وبعد األمان في الترتيب الثاني وبعد االعتمادية في الترتيب الثالث وبعد التعاطف فـي الترتيـب                  

س ثم بعد االمتثال في الترتيب السادس، كمـا أظهـرت          الرابع أما بعد الملموسية فجاء في الترتيب الخام       

نتائج الدراسة بأنه يوجد فروق في تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لجودة الخدمات المقدمة يعزى لكـل          

  . ، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، المهنة ومتغير الدخللمن متغير الحالة االجتماعية، عدد سنوات التعام

بأن تعمل المصارف على تحسين وتطوير الخدمات للوصول إلى توقعات العمـالء            وقد أوصت الدراسة    

وضرورة أن تحرص إدارات المصارف اإلسالمية بالتركيز على تدريب الموظفين وخاصة المتـصلين             

مباشرة مع العمالء، كما يجب على إدارات المصارف اإلسالمية العمل على تعزيز وترسيخ مبدأ عمـل                

  . وفق أحكام الشريعة اإلسالمية المصارف اإلسالمية
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Abstract  
  

This study has aimed to measuring the level of services quality of the 
Islamic banks operating in Palestine, thruogh the customers point of view. 
The study adapted the gap approach in the measure of the level of services 
quality of the Islamic banks, and by depending on the servqual model in the 
comparison between the actual performance of the provided service and its 
perceptive performance. Asix dimension was added to this study on the 
contrary with the previous studies that, only depended on five dimensions 
for the services quality ( reliability, responsiveness, empathy, assurance 
and tangibility), which is compliance to comply with the working nature of 
the Islamic banks . The sixth dimension shows the level of commitment 
used by the Islamic banks by operating according to the principles of  
Islamic shari’ah, and its capability in offering integrated Islamic services 
and products. This study included the functional Islamic banks in Palestine 
as Arab Islamic, Palestinian Islamic and Al- Aqsa Islamic banks. The study 
has used the analytical descriptive approach and the field study approach 
through the use of the questionnaires designed by Parasuraman and others. 
865 questionnaires where randomly distributed on the Islamic banks 
customers, 622 of them were retrieved and eligible for analysis (72%of the 
questionnaires). 
The results showed a gap between the expected services and the actual 
performance, where the actual services scored high and positively still did- 
not reach the expected service quality. Also the results showed an 
exceeding percentage of 60% when the customers evaluated the level of the 
actual services quality provided by the islamic banks. 
The dimensions where categorized according to the results as in firstly 
responsiveness, secondly assurance, thirdly reliability, fourthly empathy, 
fiftly tangibility and the sixth dimension was compliance. The study also 
showed differences in the customers evaluations, when it came to the 
banking services quality provided by the Islamic banks due to certain 
variables as the customers marital status, the number of years as acustomer 
of Islamic banks, age factor, level of education, type of occupation and 
level of income. 
The study has recommended that the banks should work on improving and 
developing their services to reach the customers expectations, these banks 
should concentrate on training their employees especially those in direct 
contact with the customers, and the management of the Islamic banks 
should stress and reinforce their work according to the principles of Islamic 
shari’ah.  



ك  



 ١

 
  ل األول ـالفص

  اإلطار العام للدراسة

  المقدمة •

  مشكلة الدراسة •

  فرضيات الدراسة •

  أهداف الدراسة •

  أهمية الدراسة •

  حدود الدراسة •

  هيكل الدراسة •

  الدراسات السابقة •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  
  

  الفصـل األول                                               
  

  راسةاإلطار العام للد
  

  المقدمة  : أوال

، حيـث يمثـل    والناميـة المتقدمـة  القطاعات االقتصادية في الدول أهم القطاع البنكي من     يعتبر

المستثمرين، و ، ويقوم هذا القطاع بدور الوساطة المالية بين المدخرين           عصب الحياة االقتصادية  

   .األخرىكما يقوم بتقديم العديد من الخدمات المالية والمصرفية 

 مـن   أساسـيا  حيث تمثل ركنا     االقتصاد في الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك في         أحداال يشك   و

ومن .  نتيجة للعديد من العوامل      اإلسالميةوقد جاءت فكرة المصارف     .  االقتصاد الوطني    أركان

 والتـي  وجود المـصارف التقليديـة   اإلسالمية ساعدت على ظهور المصارف التيهذه العوامل  

 عن البنوك   اإلسالمية ويختلف منهج ونظام البنوك      .)١٩٩٥ر،  عاشو (اإلسالميةالبالد  تعمل في   

ء، والعمـل  العطا واألخذ و اجتناب الربا في      اإلسالمية الشريعة   بأحكام االلتزام    من حيث  التقليدية

   .على تقديم خدمات مصرفية متنوعة بما يتناسب مع احتياجات العمالء

   - :أهمها على عدد من المبادئ سالميةاإل تقوم فلسفة البنوك كما

"  الكريمـة    اآلية من   انطالقا وعطاءا  آخذا) الفائدة المصرفية    ( الربا تحريم   أمبد -

   .)٢٧٥ أية ،سورة البقرة" ( اهللا البيع وحرم الربا واحل

نما تنمو بفعل استثمارها والمشاركة في تحمل المخاطر إ تلد نقودا وال النقود أمبد -

  .)٢٠٠٣عبادي، (سارة ربحا وخ

 في المجتمع هو خدمة ذلك المجتمع والعمل علـى دعـم            اإلسالمية المصارف   أهداف أهم ومن

 ،  لألفـراد  فرص العمل وتقديم التمويل وتشجيع االستثمارات        توفيراقتصاده المحلى عن طريق     

رات حيث ال    تنمية االقتصاد الوطني الفلسطيني عن طريق تشجيع االستثما        فيوالقيام بدور فعال    

 تقوم بتقديم الخدمات المـصرفية  أن الربح فقط ، بل يجب اإلسالمية هدف البنوك    يكون آنيمكن  

 لـديها  التمويـل العديـدة والمتـوفرة        أساليب وتشجيع االستثمارات المتنوعة من خالل       الكاملة

  .)٢٠٠٣ ،صرصور(

 ١٩٩٥قد الفلسطينية عـام      سلطة الن  تأسيس بعد   أعمالها في فلسطين    اإلسالمية البنوك   بدأت وقد

 تـراخيص  بإعطـاء  لسلطة النقد   ١٩٩٣ اتفاقية باريس االقتصادية الموقعة عام       سمحت أنوبعد  

  : كالتالي وهى إسالمية مصارف أربعةإلنشاء 



 ٣

  ،  طـولكرم   ،البيرة،  غزة ، خانيونس  :  فروع   ٧ وله   ١٩٩٥ عام   أنشا العربي   اإلسالميالبنك   -

   .جنين ، الخليل،نابلس

    غـزة ،    : فـروع  ٣ ولـه  ١٩٩٥ أنشا عـام     اإلسالمية فرع المعامالت    – القاهرة عمان    بنك -

  .الخليل ، نابلس

خانيونس، جباليـا، الخليـل،   غزة ، :  فروع٥  وله١٩٩٧ الفلسطيني أنشا عام   اإلسالمي البنك -

  .بيت لحم

قد الفلسطينية،  سلطة الن  (نابلس ، وله فرعان في البيرة    ١٩٩٨ أنشا عام    اإلسالمي األقصى بنك -

٢٠٠٥(. 

 ثم شراء بنك القاهرة عمان فرع المعامالت اإلسالمية مـن قبـل البنـك               ٣٠/٦/٢٠٠٥وبتاريخ  

 . فروع٨اإلسالمي الفلسطيني، ليصبح عدد فروع البنك اإلسالمي الفلسطيني 

وبالرغم من مرور عدة سنوات على إنشاء البنوك اإلسالمية إال أنها ما زالت تعاني من ضـعف         

 الودائع والتسهيالت، وذلك من خالل المقارنة مع إجمالي البنوك العاملة في فلسطين حتـى               حجم

 مليون  ٣٧٣،حيث بلغت إجمالي موجودات البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين          ٣١/١٢/٢٠٠٥

 مليـون دوالر أي بنـسبة   ٥٦٠١دوالر مقارنة مع إجمالي موجودات البنوك العاملـة والبـالغ         

 مليـون دوالر مقارنـة مـع        ٢٥٩ إجمالي ودائع العمالء للبنوك اإلسالمية       ،كما بلغت %٦,٦٦

،كذلك إجمـالي  %٦,١٨ مليون دوالر أي بنسبة ٤١٩٠إجمالي ودائع البنوك العاملة في فلسطين      

مليون دوالر مقارنة مـع إجمـالي تـسهيالت         ١٥١التسهيالت المباشرة للبنوك اإلسالمية بلغت      

، أيضا بلغت إجمـالي     %٨,٤٣ مليون دوالر أي بنسبة      ١٧٩١مة  البنوك العاملة في فلسطين بقي    

 مليون دوالر مقارنة مع إجمالي حقوق الملكيـة للبنـوك           ٥٤,٥حقوق الملكية للبنوك اإلسالمية     

سـجالت سـلطة النقـد    % (٩,٥٢ مليـون دوالر أي بنـسبة   ٥٧٢العاملة في فلسطين بقيمـة    

المية ما زالت تواجه مجموعة من التحديات       مما يدل على أن البنوك اإلس     ) . ٢٠٠٥الفلسطينية،  

 العاملـة فـي     البنـوك  ازدياد حدة المنافسة بين      هيهذه التحديات   التي تؤثر على أدائها وأبرز      

 من اجل المحافظـة علـى   للعمالء تحسين وتطوير الخدمات المقدمة      يتطلب الذي   األمرفلسطين  

  ). ١٩٩٨معال، ( لكسب حصة سوقية جديدة والسعيالحصة السوقية الحالية 

 اإلسالمية فان قياس أدائه وتقويم فاعليته واختبار جودة خدماتـه           المصارف ألهمية قطاع    ونظرا

 القصور فيها تعد أحد السبل الهامة للرقي به وتطويره والنهوض به من اجـل               جوانبواكتشاف  

  . أهداف التنمية والمساهمة الفعالة في االقتصاد الوطني تحقيق



 ٤

 حيـث   ، جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك اإلسالمية       لقياسحث يسعى    فان هذا الب   لذا

 حيث تتشابه عـروض جميـع   وأخر هي األساس في المفاضلة بين بنك المميزةأصبحت الخدمة  

 مـستوى جـودة     أصبحبالتالي  و تقدمها للعمالء      التي كافة الخدمات المصرفية     فيالبنوك تقريبا   

 في تامين االستمرار والنمـو للمـصارف        القوية التنافسية   األسلحةد   الخدمات المصرفية اح   أداء

  ).١٩٩٩ ،الحداد (اإلسالمية

 الفعلي للخدمة مـع  األداء تطابق معيار لدرجة أنها على )(service quality جودة الخدمة وتعرف

مفهـوم   ، وهو ال   للخدمة الفعلي   لألداء إدراكهم وتوقعات العمالء أو الفرق بين توقعات العمالء        

، وقـد ركـزت هـذه      & Cronin Taylor وزمالئه Parasuramanالذي تبناه العديد من الباحثين

 هي حكـم أو تقـدير شخـصي    (perceived quality)التعريفات حول حقيقة أن الجودة المدركة 

 ،الحـداد  ( للعمالء ويعني ذلك أن أي تعريف لجودة الخدمة يجب أن يكون من منظور العميـل              

١٩٩٩.(   

 إدارةيجـب علـى   )  (Relative advantage تعتبـر ميـزة نـسبية    المصرفية جودة الخدمة انو

لـذلك يجـب علـى    .  في السوق المصرفالمصرف توظيفها في االتجاه الذي يعزز من مكانة       

 في السوق ال يكمنان     أوضاعها وتعزيز   التنافسية قدرتها   أن تدرك   أن اإلسالمية المصارف   إدارة

 ومتنوعة بل في تحقيق مستويات جودة عالية فيمـا  متعددةمصارف من خدمات  فيما تقدمه هذه ال   

 المـصارف   إدارة وبالتالي يجب علـى      ، )١٩٩٨ معال ،  (لعمالئهاتقدمه من خدمات مصرفية     

بحيث ترتكز على زيادة االهتمـام  .  جديدة في تسويق خدماتها ومفاهيم بلورة اتجاهات   اإلسالمية

 تعزيـز قـدراتها فـي       إلى الخدمات المصرفية المقدمة ، وصوال        تطوير علىبالعمالء والعمل   

 مفاهيمي لجودة   إطار تقديم   إلى سوقية عالية ، هذا وتسعى هذه الدراسة         حصصالسوق وتحقيق   

 من وجهة نظر عمالئها وتحديد      اإلسالمية وقياس جودة الخدمات المصرفية      المصرفيةالخدمات  

  .دمات المصرفية  ومعرفة توجهات العمالء نحو الخأبعادها

 تـم اسـتخدامه مـن قبـل البـاحثين           الـذي  )servqual(  الـشهير  بالمقيـاس  االستعانة   وسيتم

Parasuraman,Zeithaml,Berry من  اإلسالمية للتحقق من عالقة جودة الخدمات المصرفية        وذلك 

، بةاالسـتجا وسة ، االعتماديـة ،      م المل  العناصر وجهة نظر العمالء بأبعاد الجودة الخمسة وهى      

 ، كما أضاف الباحث بعد سادس وهو االمتثال والذي يعبر عن مـدى التـزام          ، التعاطف  األمان

البنوك اإلسالمية بالتعامل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وقدرتها على توفير منتجات وخـدمات            

   .)Othman & owen, 2000(إسالمية متكاملة 



 ٥

لمرافق والتسهيالت المادية التي توفرها المنظمة       ا إلى )العناصر الملموسة  ( يشير البعد المادي   و

 ومالبس الموظفين ، كما يشير بعد االعتمادية علـى قـدرة        اآلالتفي سبيل خدمة عمالئها مثل      

 ويعبر بعد االستجابة عن رغبـة  وثابت، التي وعدت بها بشكل دقيق     الخدمة إنجازالمنظمة على   

 الثقـة  تأكيـد (األمانالمناسبة لهم ،كما يعبر بعد       موظفي المنظمة لتقديم الخدمة      وقدرةواستعداد  

 وبـين تهم على زرع الثقة بيـنهم  رعن المعرفة وحسن الضيافة من قبل الموظفين وقد      ) المتبادلة

 الخدمـة علـى    وتركيز الرعاية   إلىفيشير  ) العناية( بعد التعاطف    أما،  )الزبائن(مستلمي الخدمة   

  ).٢٠٠٣ن وحداد، سويدا( فردي من خالل حاجيات الزبائن أساس

  الدراسةمشكلة: ثانيا 

في معرفة ما هو مستوى جودة الخدمات المقدمة من البنوك االسالمية وما             الدراسة مشكلة تكمن

 البنوك تقدم خدمات للعمـالء تتـسم        كافة حيث أن  هو رضا العمالء عن أداء البنوك االسالمية،      

نوعيتها وان استجابة العمالء تجـاه تلـك    وطبيعتهابدرجة عالية من التشابه والنمطية من حيث         

 األداء واحدة تقريبا مما يجعل البنوك تقدم مجموعة من الخدمات المتشابهة مـن حيـث          الخدمات

 التدريجي للتطور   اإلسالميةوقد تعرضت الخدمات المصرفية      والكم والسعر والتوزيع والترويج،   

  األمر  عمالئها مننتقادات من قبل العديد     في نفس الوقت لم تسلم من اال      أنها   إال ،النوعي والكمي 

 من خـالل تحقيـق مـستويات       تطوير وتحسين خدماتها لمعالجة تلك االنتقادات      إلىالذي يدفعها   

   .جودة عالية فيما تقدمه من خدمات مصرفية إسالمية

  :وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية

مية لمستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة لهـم مـن   ما توقعات عمالء المصارف اإلسال . ١

  .المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين

ما تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية المقدمة لهم            . ٢

  .فعال من المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين

  

  

  

  

  



 ٦

  فرضيات الدراسة  :ثالثا 

وبـين  ) الفعليـة (د اختالف بين مستوى جودة خدمات المصارف اإلسالمية المدركـة     ال يوج . ١

  .مستوى الجودة في خدمات المصارف اإلسالمية المتوقعة من قبل العمالء

ال تختلف نتائج قياس مستوى جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية على أساس مقياس الجودة             . ٢

المية وبين نتـائج قيـاس مـستوى جـودة الخـدمات            الفعلية كما يقيمها عمالء المصارف اإلس     

  .المصرفية على أساس مقياس نظرية الفجوة

ال تتجاوز األهمية النسبية التي يوليها عمالء البنوك اإلسالمية للمعايير التي يستخدمونها عند             . ٣

  % .٦٠تقييمهم لمستوى جودة الخدمات المقدمة من البنوك اإلسالمية نسبة الحياد وهي 

يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات المقدمة لهم فعليـا طبقـا   ال  . ٤

لعامل الجنس ،الحالة االجتماعية، الفئة العمرية، عدد سنوات التعامل مع البنك، المؤهل العلمـي،           

  .المهنة، الدخل

  الدراسة  أهداف:رابعا

  .اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة  مستوىالتعرف على -١

 اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات المصرفية      اإلسالمية المصارف   عمالء التعرف على تقييم  -٢

  .المقدمة لهم

  فيمـا يتعلـق  أوضاعها تصويب ألجل اإلسالمية البنوك إلدارات المعلوماتتقديم قاعدة من     -٣

ـ            المقدمة جودة الخدمات    بمستوى  ي من قبل هذه البنوك ومساعدتها لمعالجة نقـاط الـضعف ف

  .اإلسالمية جودة خدمات المصارف مستوى

  قيـاس مـستوى   من وراءاإلسالمية تحصل عليها البنوك أن يمكن   التيالكشف عن المنافع     -٤

 زيادة الحصة الـسوقية     ألجل والعمل على تطوير الخدمات      اإلسالميةجودة الخدمات المصرفية    

  .وتعظيم ربحيتها

  فـي تقيـيمهم    اإلسـالمية تخدمها عمالء المصارف     للعوامل التي يس   النسبية األهميةتحديد   -٥

   .المصرفية جودة الخدمات لمستوى

،عامل الجنس ، الحالة     مثل عدد سنوات التعامل      السمات الشخصية بعض  تأثير  اختبار مدى    -٦

  لمـستوى جـودة      تقييم العمالء  علىاالجتماعية ، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، المهنة والدخل         

  .فية المقدمة لهملخدمات المصرا



 ٧

  الدراسة  أهمية:خامسا

تعتبر الدراسة هي األولى التي أجريت على المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة                    -١

والضفة الغربية حسب علم الباحث، بينما الدراسات السابقة أجريت على البنوك العاملـة             

  .في قطاع غزة فقط

إلـى أبعـاد الجـودة      ) االمتثال(ا بعد سادس    إن اهمية الدراسة الحالية تكمن في أضافته       -٢

  .              الخمسة لتناسب مع طبيعة عمل البنوك اإلسالمية

 علمي لتوفير قاعـدة مـن       مقياس الدراسة الحالية تنبع من ضرورة وجود        أهمية كما أن  -٣

 ما يقدم لهم من خـدمات  جودة لمستوى اإلسالميةعن تقييم عمالء المصارف      المعلومات

  .ومدى رضاهم عن تلك الخدمات  مصرفية،

 علـى تحـسين   اإلسالمية البنوك  إدارات الدراسة ستساعد    إليها ستتوصل النتائج التي    إن -٤

  . من اجل تدعيم المركز التنافسي لهاالمصرفيةوتطوير خدماتها 

 التسويق المصرفي الـذي يعتبـر جـودة الخـدمات           أهمية من   اسةدرال هذه   أهميةتنبع   -٥

 التي تـساعد البنـوك علـى تحـسين        األساسية احد الركائز    مالئهالعالمصرفية المقدمة   

  . وكسب حصة سوقية جديدةخدماتهاربحيتها من خالل تحسين 

 نحو الخدمة المصرفية المقدمة من هذه البنـوك         اإلسالمية البنوكعمالء   معرفة توجهات  -٦

  .بهدف تطويرها

عدم مغادرتهم للتعامـل     و ها، استمرارية تعامل عمالئها مع    على اإلسالميةحرص البنوك    -٧

 خالل العمل باستمرار على قياس جودة الخدمات المقدمـة          منمع البنوك التجارية وذلك     

 لتطوير هذه الخدمات بمـا يتناسـب مـع حاجـاتهم     السعيللعمالء من وجهة نظرهم و   

  . وتطلعاتهم

  حدود الدراسة: سادسا

ر حول قياس مستوى جودة الخدمات      تتقيد هذه الدراسة بتحقيق الهدف الرئيسي لها، والذي يتمحو        

المقدمة من قبل المصارف اإلسالمية العاملة في فلـسطين، حيـث اقتـصرت الدراسـة علـى          

المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين واستثنت المصارف التجارية العاملة في فلسطين ، كما             

مصارف اإلسـالمية   اقتصرت الدراسة على قياس جودة الخدمات المقدمة فعليا والمتوقعة من ال          

من وجهة نظر العمالء، كما اقتصرت على دراسة الفجوة الخامسة والتي تعرف بـالفرق بـين                

توقعات العمالء وإدراكهم للخدمة المقدمة فعليا، كما أنه تم إجراء الدراسة خالل شـهري ينـاير        

  .٢٠٠٦وفبراير 



 ٨

  هيكل الدراسة: سابعا

  :تم تقسيم الدراسة إلى سبعة فصول وهي

  .بعنوان اإلطار العام للدراسة: ل األولالفص

  .بعنوان المصارف اإلسالمية: الفصل الثاني

  .بعنوان المفاهيم األساسية للخدمات والجودة: الفصل الثالث

  .مداخل الجودة ونموذج القياس: الفصل الرابع

  .الطريقة واإلجراءات: الفصل الخامس

  .ناقشة الفروضتحليل ومناقشة تساؤالت الدراسة وم: الفصل السادس

  .النتائج والتوصيات: الفصل السابع

  

   الدراسات السابقة :ثامنا

  الدراسات العربية: أوال

 السابقة التي تناولت موضوع جودة خدمات البنوك التجارية في الدول           الدراسات العديد من    هناك

داثـة نـشأة     ح إلـى  في فلسطين فان الدراسات قليلة في هذا المجال ولعل ذلك يعود             أماالعربية  

 الـسابقة ذات الـصلة بالبحـث        الدراسات ولذلك سنستعرض      اإلسالمية وخاصة البنوك    البنوك

  :أهمهاالحالي حيث كان 

  )٢٠٠٥(دراسة وادي وعاشور  -١

تقييم جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة في قطـاع غـزة مـن               "بعنوان  

  "وجهة نظر العمالء

جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة في قطاع غزة          هدفت الدراسة إلى تقييم     

، وذلك بتطبيق   )اإلسالمية، األزهر، األقصى  ( من وجهة نظر العاملين في الجامعات الفلسطينية        

نظرية الفجوة أي الفرق بين ما يتوقعه العمالء من خدمة مصرفية وبين ما يتلقونه فعال، وشملت                

 من عمالء المصارف العاملة في قطـاع غـزة، وأوضـحت نتـائج               عميل ٢٨٠عينة الدراسة   

العناصر الملموسة، األمان، اإلعتماديـة،  (الدراسة أن هناك فجوة في جميع أبعاد الجودة الخمسة      

وأن توقع العمالء أعلى مما يدركونه حقيقة مـن  الخـدمات المـصرفية              ) التعاطف، اإلستجابة 

عنصر األمان وأسوء محددات الجودة هـو التعـاطف،   المقدمة، وان أفضل محددات الجودة هو    

ومن أهم توصيات الدراسة هي ضرورة أخد توقعات العمالء وتطلعاتهم باالعتبار عنـد تقـديم               

  .الخدمات
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  )٢٠٠٥(دراسة أبومعمر  -٢

قياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غـزة مـن وجهـة نظـر         "بعنوان  

  "العمالء

 قياس مستوى جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة مـن             هدفت الدراسة إلى  

وجهة نظر العمالء، من ناحية توقعاتهم وإدراكهم لمستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم             

فعليا، أيضا استهدفت الدراسة التوصل إلى أفضل المقاييس لقياس جودة الخدمة المصرفية فـي              

قدرة هذه المقاييس على تفسير التباين في جودة الخدمة المدركة، وتحديد           قطاع غزة، وتقييم مدى     

األهمية النسبية لألبعاد المختلفة لجودة الخدمات المصرفية، واختبار العالقة بين جـودة الخدمـة         

 إستبانة على عمـالء المـصارف       ٢٠٠المصرفية وكل من الرضا ونية الشراء، ولقد تم توزيع          

 إستبانة قابلـة  ١٦٦وقد تم اإلعتماد على العينة الحكمية وقد تم استرجاع العاملة في قطاع غزة،    

، وقد خلصت الدراسة إلى وجود اختالف في األهمية النـسبية ألبعـاد             %٨٣للتحليل، أي بنسبة    

جودة الخدمة، وقد جاء بعد اإلعتمادية في المرتبة األولى يليه بعد األمان،  ثـم بعـد التجـسيد                   

  .عد اإلستجابة، بينما بعد التعاطف احتل الترتيب األخير في األهمية النسبيةويليه ب) الملموسية(

 ومقيـاس األداء    )servqual(ومن نتائج الدراسة أيضا أن هناك اختالفات بين مقياس التوقعـات            

)(servperf         من حيث القدرة على تفسير التباين في جودة الخدمة المصرفية، وأوضحت الدراسـة 

ات داللة إحصائية بين رضا العمالء وجودة الخدمة المصرفية المقدمة، ومن           وجود عالقة قوية ذ   

  . أهم توصيات الدراسة ضرورة اإلهتمام بزيادة الثقة بين البنك وعمالئه

  )٢٠٠٥(دراسة شعشاعة  -٣

قياس جودة الخدمات المصرفية المقدمة من بنك فلسطين المحدود من وجهـة نظـر              "بعنوان  

  "العمالء

سة قياس جودة الخدمات المصرفية المقدمة من بنك فلسطين المحـدود وذلـك               استهدفت الدرا 

 عميل مـن عمـالء البنـك        ١٢٤٩ وشملت عينة الدراسة     ،)servqual(باستخدام نموذج القياس    

موزعين على جميع فروع البنك العاملة في قطاع غزة وفي الضفة الغربيـة، وأشـارت نتـائج         

 الخدمات الفعلية إيجابيا وجيدا، إال أنه ال يصل إلى مـستوى       الدراسة إلى أن تقييم العمالء لجودة     

توقعاتهم، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن العمالء يعطون أهمية نسبية أكبر لبعـد اإلعتماديـة        

عند تقييمهم لجودة الخدمات المقدمة، وجاء في المرتبة الثانية بعد اإلستجابة ثم بعد الثقة، ثم بعد                

  .موسية التعاطف وبعد المل
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وأوصت الدراسة إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل بنك فلـسطين لتـصل أو                

  .تزيد عن توقعات العمالء، وذلك من خالل تبني جودة الخدمة كاستراتيجية للمنافسة والتميز

  )٢٠٠٣ (الطالب دراسة-٤

ك اإلسالمية العاملـة    قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية المقدمة من قبل البنو        "بعنوان  

  "في األردن

 اإلسـالمية  المقدمة من قبل البنوك     اإلسالمية جودة الخدمات المصرفية     قياس إلى الدراسة   هدفت

 اإلسـالمي  الـدولي والبنـك      اإلسالمي الهاشمية وهي البنك العربي      األردنية المملكةالعاملة في   

 تتمكنفي مدينة عمان وأربد، حتى       استبانة على عمالء البنكين      ١٤٠٠ من خالل توزيع     األردني

 لرفـع  االنطالق على اإلدارات من معرفة موقعها التنافسي في بيئتها بهدف مساعدة تلك      إداراتها

 وتم اسـتخدام    .ربحيتها تعظيم   إلى تقود   التيمستوى هذه الخدمات بقصد زيادة حصتها السوقية        

 التـي  النتائج   أهم ومن   األردنفي   اإلسالمية الخدمات المصرفية    أبعادخمسة متغيرات تعبر عن     

 في مجال   اإلسالمية المصرفية   الخدمات الدراسة هي االنطباع االيجابي عن جودة        إليهاتوصلت  

 فلم تكـن   األمان في مجال االعتمادية و      أما ،   التعاطفالجوانب المادية الملموسة و االستجابة و       

  . البحثعينة ترضي العمالء التيبالدرجة 

  : بها الدراسة أوصتيات التي  التوصأهم من و

 التـي  الحديثة في التعامل مـع العمـالء   التسويقية و التوجهات  باألساليب االستعانة   ضرورة  -

 التـي  اإلسـالمية  لتطوير الخدمات المصرفية     االعتبارتستدعي اخذ وجهات نظر العمالء بنظر       

   .األردنية اإلسالميةتقدمها البنوك 

 باالستجابة السريعة وتلبية مطالب العمالء كعوامـل   األردنية الميةاإلس ضرورة اهتمام البنوك     -

  . المصرفية الخدماتتؤثر في جودة 

  )٢٠٠٣(الشورة  دراسة-٥

  "قياس جودة الخدمات الفندقية المقدمة من الفنادق األردنية ذات الخمس نجوم"بعنوان 

 األردنية ذات الخمس نجـوم،  استهدفت الدراسة قياس جودة الخدمات الفندقية المقدمة من الفنادق     

 نزيل من نـزالء  ٤٥١في مدينة عمان من وجهة نظر نزالء تلك الفنادق، وشملت عينة الدراسة       

  .الفنادق، وقد شملت الدراسة سبعة فنادق ذات خمس نجوم 

وقد اعتمدت الدراسة مدخل الفجوة لقياس الجودة من خالل المقارنة بين األداء الفعلـي للخدمـة           

ألداء المتوقع منها، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى جودة الخدمات الفندقية المقدمـة         المقدمة وا 

فعال من قبل الفنادق مقاربة فعال لمستوى جودة الخدمة المتوقعة، كما بينت الدراسـة علـى أن                 
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مستوى جودة الخدمات الفندقية المقدمة فعال من قبل الفنادق يختلف بـاختالف عوامـل المهنـة          

الزيارة، وال يختلف تبعا لعامل الجنسية أو مدة اإلقامة، وأوصت الدراسة ضـرورة             والهدف من   

قيام اإلدارة في الفنادق األردنية بتبني برامج تسويقية تسعيرية وترويجية، تضمن تطوير إسلوب             

تقديم الخدمات لتواكب حالة التنافس في ظل إمكانية دخول منافسين جدد إلـى سـوق الفندقيـة                 

  .األردنية

  )٢٠٠٢(   الطائي ومعالدراسة -٦

تقييم السياح العرب لجودة الخدمات الفندقية المقدمة لهم من قبل الفنادق العاملة في "بعنوان 

  "األردن

 تقييم السياح العرب لجودة الخدمات الفندقية المقدمة لهم مـن قبـل الفنـادق               إلى الدراسة   هدفت

 علـى  العـرب  الديمغرافية المتعلقة بالسياح  وتحديد اثر مجموعة من العوامل     األردن في   العاملة

 جـودة الخـدمات     قياس توفير مقياس صادق يمكن االعتماد عليه في         إلى باإلضافة ،هذا التقييم 

سـائحا  ٤٥٠  بلغ حجمهـا   العرب الدراسة على عينة من السياح       أجريت وقد   األردنالفندقية في   

 النتـائج   أكدت كما   ، كان سلبيا  لفندقيةا تقييم السياح العرب لجودة الخدمات       أن النتائج   وأوضحت

 السياح العرب للجودة باستثناء عامل الجنـسية  تقييم للعوامل الديمغرافية على أثارعدم وجود أي  

   . على تقييم الجودةإحصائية ذات داللة أثارالذي كانت له 

 وتطـوير    بتحسين األردن في الفنادق العاملة في      اإلدارات قيام   بضرورة توصيات الدراسة    واهم

 ،مستوى توقعات الـسياح العـرب     إلى   الفندقية التي تقدمها بما يرقى بها        الخدماتمستوى جودة   

  ع خطة متكاملة وشاملة لتطوير مختلف جوانب الخدمة الفندقيةض وطريقوذلك عن 

هيلية فعالة مـن    أ برامج تدريبية وت   األردن في الفنادق العاملة في      اإلدارات ضرورة تبني    وأيضا

مل لدى الكوادر العاملة فيها وخاصة العاملـة        ا في تطوير مهارات وسلوكيات التع     اإلسهامنها  أش

  . مجاالت التسويق والترويج والعالقات العامة في

  )٢٠٠٢(دراسة عبد المحسن  -٧

  "قياس وتحليل إدراك العمالء لجودة الخدمة بشركة مصر للطيران"بعنوان 

عمالء لجودة الخدمة بشركة مصر للطيران، من خالل        هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل إدراك ال      

التعرف على أهم األبعاد التي تشكل جودة الخدمة في شركة مصر للطيران مـن وجهـة نظـر          

العمالء، وتحديد األداء الفعلي ألبعاد جودة الخدمة من وجهة نظر عمالء الشركة،  وشملت عينة               

د اختالفات في مستوى أداء العناصر التي        عميل، ومن أهم نتائج الدراسة هو وجو       ٤٥٠الدراسة  

تشكل جودة الخدمة بشركة مصر للطيران، وأن أفضل هذه العناصر هي األمن والسالمة علـى               
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الطائرة، كفائة طاقم الكابينه، نظافة الطائرة،راحة مقاعد الطائرة، تعدد الـرحالت وإنتظامهـا،             

  .أكيدهوإجراءات الصعود للطائرة،سعر التذكرة، سهولة الحجز وت

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تفاوت واضح بين أهمية جميع العناصر التي تـشكل جـودة                

الخدمة،كذلك مستوى أداء شركة مصر للطيران ليس مرتفع بالقدر المـأمول بـه، ومـن أهـم                 

التوصيات هي أن تراعي شركة مصر للطيران األهمية النسبية للعوامـل التـي تـشكل جـودة         

  . تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من شركة مصر للطيرانالخدمة،والعمل على

   )٢٠٠١( ي  الشميمردراسة -٨

  "قياس جودة الخدمة البريدية في المملكة العربية السعودية"بعنوان 

 الدراسـة   شملت جودة الخدمة البريدية في المملكة العربية السعودية و          قياس الدراسة الى    هدفت

 الخدمـة   أداء النتائج بعض جوانب القصور في       أظهرت وقد   ،ائيا اختيارهم عشو  تم عميال   ٣٣٤

مواكبة التطورات الكافية وحاجات الـسوق      ومتطلبات المستخدمين   و الوفاء بحاجات    منالبريدية  

 صـناديق  وعـدد  ، وعدد صناديق البريد بالمشتركين    ، المالي األداء ومن تلك الجوانب     ،المتزايدة

 أبعـاد  تحديـد  إلى الدراسةمقارنة بعدد السكان كما سعت هذه      وعدد المكاتب البريدية     ،الشوارع

  .الشهير )  Servperf(جودة الخدمة البريدية من خالل تطبيق مقياس 

 جـودة   أبعاد معتمد وموثوق يستطيع تحديد      لألداء بمقياس   االستعانة الدراسة بضرورة    وأوصت

 المـستخدمين و    ظـر ة من وجهة ن    وتقويم الخدم  األداءاالهتمام بتحليل   و ،تقويمهاالخدمة وسبل   

 البريديـة  عمالء يحرص البريد على معرفة حاجاتهم ورغبـاتهم وزيـادة الـصناديق        اعتبارهم

 إعـداد  في معالجـة البريـد الـصادر و الـوارد و     اإلجراءاتالشخصية و العمل على تسريع     

 و الخارجيـة  خليةالداالدراسات السوقية لمعرفة معالم التطور و النمو في السوق و اثر المنافسة             

  .في مستقبل الخدمة في المملكة 

  )٢٠٠١(   المعيوفدراسة-٩

معرفة العوامل المحددة الختيار العمالء السعوديين للبنوك في مدينة الرياض بالمملكة "بعنوان 

  "العربية السعودية

 الرياض   العوامل المحددة الختيار العمالء السعوديين للبنوك في مدينة        معرفة إلى الدراسة   هدفت

 البنوك التجاريـة فـي المملكـة تقـدم     أنو تكمن مشكلة البحث في . السعودية  العربيةبالمملكة  

 وان للعمالء تتسم من بدرجة عالية من التشابه النمطية من حيـث الطبيعـة و النوعيـة         خدمات

ات  الخـدم مـن استجابة العمالء تجاه تلك الخدمات واحدة تقريبا مما يجعل البنوك تقدم مجموعة  

  . المتشابهة 
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عامال لقياسها باستخدام مقيـاس       عميال ولقد تم تحديد ثمانية عشر      ٥٦٠ حجم عينة الدراسة     وبلغ

 عمالء البنوك الوطنية وعمالء البنوك المشتركة       أن نتائج الدراسة    أظهرت وقد   ،ليكرت المتدرج 

ء السعوديين للبنـوك     عوامل اختيار العمال   أهم  وان    ، عوامل اختيارهم للبنوك   أهمية فييختلفون  

   في خمسة عوامل وهي تنحصر

   الواسعة في الفروع الشبكة -١

   في قدرة البنك على المنافسة الثقة -٢

   موظفي البنك معاملة -٣

   اآللي الصرف آالت انتشار -٤

   البنك سمعة -٥

 اكبر لتعامل موظفيها مع العمالء وذلك مـن         أهمية الوطنية   البنوك الدراسة بان تعطي     وأوصت

 المهارات الالزمة في التعامل مع العمـالء قبـل          إلكسابهم خاصة   تدريبية ببرامج   إلحاقهمخالل  

 خاصة فـي اختيـار      أهمية تعطي   إن وينبغي على البنوك الوطنية      ، الوظيفية لمهامهممباشرتهم  

   . مهام خدمة العمالء وذلك وفقا لمعايير علمية وموضوعيةإليهم الذين توكل فينظالمو

.  االهتمام بسمعتها وقدراتها على المنافسة و البقاء في السوق البنكي          من تولي البنوك مزيدا     وان

 بقدرتها على البقاء    إقناعهم إلى العمالء تهدف    إلى تصميم برمج تسويقية موجهة      خاللوذلك من   

   .االستمراريةو 

  )٢٠٠٠(دراسة مقابلة  -١٠

  " من وجهة نظر النزالءقياس جودة الخدمات المقدمة في المطاعم العاملة في األردن"بعنوان 

استهدفت الدراسة قياس جودة الخدمات المقدمة في المطاعم العاملة في األردن من وجهة نظـر               

 من ضيوف مطـاعم الفنـادق األردنيـة         ١٧٨، وشملت الدراسة عينة بلغت      )النزالء(الضيوف  

لدراسة إلـى   الخمسة نجوم واألربعة نجوم والثالثة نجوم العاملة في مدينة عمان، وقد توصلت ا            

أن مستوى جودة خدمات المطاعم الفندقية المقدمة فعليا من قبل الفنادق كان منخفضا،  بالمقارنة               

مع مستوى الجودة الذي يتوقعه هؤالء الضيوف قيما يقدم لهم مـن خـدمات ضـيافة، كـذلك                  

 أوضحت نتائج الدراسة أنه ال يوجد اختالف بين نتائج قياس جودة الخدمـة باسـتخدام مقيـاس               

، ومقياس نظرية الفجوة المتمثل في الفرق بـين  )الجودة المدركة من قبل الضيوف  (األداء الفعلي   

، وقد أوصت الدراسة بضرورة قيـام اإلدارة الفندقيـة       )المدركة(الجودة المتوقعة والجودة الفعلية   

  .    في األردن بتبني برامج لتطوير وتحسين مستوى جودة ما تقدمه من خدمات

  



 ١٤

   )١٩٩٨( معال دراسة -١١

 مـن وجهـة     األردن جودة الخدمات المقدمة من المصارف التجارية العاملة في          قياس"بعنوان  

  "عمالءال نظر

 األردن جودة الخدمات المقدمة من المصارف التجارية العاملة فـي           قياس هذه الدراسة    استهدفت

متغيـرات كعـدد     اختبار اثر بعض ال    إلى باإلضافة عمالء هذه المصارف     نظروذلك من وجهة    

 يتعامـل معهـا   التي المصرف و عدد مرات شراء الخدمة و عدد المصارف   معسنوات التعامل   

  ٦٢٧ تقييم عمالء المصارف لجودة الخدمات المصرفية وشملت الدراسةعلىعميل المصرف ، 

 وعـددها   األردن اختيارهم عشوائيا من كافة المصارف التجارية العاملة في          تم عميال مصرفيا   

 مستوى  أن إلى وقد توصلت الدراسة     الكبرى مناطق مدينة عمان     جميع و يمثلون      مصرفا) ١٩(

 المصارف التجارية كان منخفضا بالمقارنة مـع        قبلجودة الخدمات المصرفية المقدمة فعليا من       

 أوضـحت  فيما يقدم لهم من خدمات مصرفية ، كذلك  العمالء يتوقعه هؤالء    الذيمستوى الجودة   

 األداء من مقياس   أكثر بين نتائج قياس جودة الخدمة باستخدام        اختالفة انه ال يوجد     نتائج الدراس 

ومقياس نظرية الفجوة المتمثل في الفرق بين الجودة        )  من قبل العمالء     المدركةالجودة  ( الفعلي  

 سـنوات   عددما بينت الدراسة انه كان لكل من متغيري         ك ،) و الجودة الفعلية المدركة      المتوقعة

 الخـدمات  لجـودة عامل مع المصرف ومدى تكرار التعامل معه اثر مباشر على تقييم العمالء    الت

 تذكر علـى هـذا   أثار أية يتعامل معها العميل التي  في حين لم يكن لعدد المصارف     ،المصرفية

 العاملـة فـي   التجاريـة  في المـصارف  اإلدارة ضرورة قيام إلى الدراسة أوصت  وقد    ،التقييم

 وخاصـة مـع زيـادة    خدماتي برامج لتطوير وتحسين مستوى جودة ما تقدمه من          بتبن األردن

   . مثل هذه السوقفيالمنافسة في السوق المصرفية وبروز جودة الخدمة كميزة تنافسية 

  )١٩٩٤(  الصحندراسة -١٢

قياس الجودة المدركة للخدمات المصرفية للبنوك التجارية في مدينة اإلسكندرية في "بعنوان 

  "مصر

مدركة للخدمات المصرفية للبنوك التجارية فـي مدينـة         ل الجودة ا  قياس إلى هذه الدراسة    تهدف

 أفضل الوسائل لقياس جـودة الخـدمات   إلى  والتوصل  ، مصر العربية  جمهورية في   اإلسكندرية

 جودة مفردة وقد تم قياس      ٤٠٠وقد بلغ حجم العينة     ،   جودة الخدمة  ألبعاد النسبية   األهميةوتحديد  

  servperf& servqual استخدام كل من مقياس  الخدمة ب

 جـودة   ألبعـاد  النـسبية    األهمية وجود اختالفات في     إليها توصلت   التي نتائج الدراسة    أهم ومن

 حيث جاء بعد االعتمادية في المرتبة األولى ، وبعد االستجابة في المرتبة الثانية، ثم بعد                الخدمة



 ١٥

ومقيـاس  )التوقعات( بين مقياس    اختالف  كما انه يوجد   ،األمان يليه بعد التجسيد وأخيرا التعاطف     

جـود عالقـة    وأوضحت الدراسـة و  الخدمة المدركة ،جودة الفعلي في تفسير التباين في   األداء

   .الخدمةارتباط بين جودة الخدمة ورضا العمالء عن هذه 

   توصيات الدراسة أهم ومن

   .لعمالء في البيئة المصرية التعرف على طبيعة توقعات االمصريةيجب على البنوك  *

 مرة وبما يمكنهـا     أول االهتمام بتقديم الخدمة بشكل صحيح ومن        المصريةيجب على البنوك     *

  . العمالء وإدارتهاتوقعاتمن التحكم في 

 العمالء عن   إدراك االقتناع الكافي بأهمية التعرف على وقياس        المصرية يكون لدى البنوك      آن *

  . بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالءإليهملمقدمة  االمصرفيةجودة الخدمات 

  األجنبية الدراسات -ثانيا

   Othman and Owen ) (2000   دراسة -١

تكييف وقياس جودة خدمات العمالء في البنوك : قام الباحثان بإجراء دراسة تحت عنوان

  اإلسالمية كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي

Adopting and measuring customer service quality in Islamic banks : A   case study 

in Kuwait finance house.                                                                     

 كدراسة حالة   اإلسالمية، وقياس جودة خدمات العمالء في البنوك        تكييف إلى هذه الدراسة    تهدف

   .الكويتيويل عن بيت التم

 من حيث طبيعتها واعتمادها على الـشريعة        اإلسالمية بها البنوك    تتميز التي   األهمية إلى وتشير

 جودة الخدمة المقدمـة ،وتقتـرح       مع تكييفها   ويجب عن البنوك التجارية       يميزها مما   اإلسالمية

أنظر ) عبارة (د بن ٣٤ يعتمد على    والذي carterالدراسة نموذج جديد لقياس جودة الخدمة يدعى        

 الكويتي لتكييـف جـودة      التمويل واقترح الباحثان بوضع مخطط سيناريو لبيت        ،) ٣(ملحق رقم 

 اسـتبانة للعمـالء واعتمـدت       ٥٠٠وتم توزيـع      التدريب لتحقيق ذلك،   أهميةالخدمات وإظهار   

  servqualالدراسة على مقياس 

التجسيد، االعتمادية، االستجابة،   (مسة   إلى أبعاد الجودة الخ    compliance  االمتثال  بعد إضافة وتم

 إليها والنتيجة التي توصلت     ، لقياس جودة الخدمات   أبعاد ٦ هناك   أصبح حيث ،)التعاطف، االمان 

  .أهمية أخر وبعد التعاطف كان األبعاد أهم من واالعتمادية بعد الملوسية إن  هيالدراسة

   

  



 ١٦

  Gharaibeh and Alkhatib    (1998)   دراسة -٢

توقعات وإدراك عمالء البنوك التجارية في األردن    : على جودة الخدمات المصرفيةالتعرف                      

Service quality : bank customers expectations and perception in Jordan.      

 عمالء البنـوك   وإدراكتوقعات  : على جودة الخدمات المصرفية      التعرف  إلى  هذه الدراسة  هدفت

 عنصرا لقياس مستوى جودة الخدمات      ٣٣ وتم توزيع استبانة تحتوي على       األردن،لتجارية في   ا

  . لتوقعات العمالءتحقيقهاالمصرفية ومدى 

 العوامل التي تجذب العمـالء      أهم ووجود مواقف للسيارات هي      البنك موقع   أن النتائج   وأظهرت

 عمـالء  أبـدى اخلي والخارجي ،كمـا   اهتمامهم بمظهر مبنى البنك الدعدم،بينما اظهر العمالء   

 بعض الخدمات المقدمة مثل عدد موظفي البنك القائمين علـى خـدمتهم           لنوعيةالبنوك ارتياحهم   

 العمـالء عـدم ارتيـاحهم       وأبدى وبطاقات الدوام    اآللي الجيدة مثل الصراف     الخدماتونوعية  

المقدمـة وارتفـاع    مثل عدم وجود عناية شخصية بهم وبطئ الخدمات      األخرى الخدماتلبعض  

 أجهـزة  الذروة وتعطل أوقات تحصلها البنوك مقابل خدماتها والصفوف الطويلة في    التيالرسوم  

  . العمالءأسرار وعدم المحافظة على الحاسوب

  Wikowski and Wolfinarger (2002(دراسة  -٣

في كـل  مقارنة جودة الخدمة من خالل تقديم الخدمة        : قام الباحثان بإجراء دراسة تحت عنوان     

  من أمريكا وألمانيا 

Comparative service quality: German and American ratings across service 

settings.                                                                                                     

 الخدمة في كل من أمريكا وألمانيا وذلـك        استهدفت الدراسة مقارنة جودة الخدمة من خالل تقديم       

  .باستخدام أبعاد جودة الخدمة وهي االعتمادية، االستجابة، التعاطف، األمان، الجوانب الملموسة

حيث تمت الدراسة على خمس شركات خدمية وهي البنوك، مؤسسات العناية الطبيـة، محـالت    

 ٢٢  الـذي يحتـوي علـى     servqualبيع المالبس، البريد، المطاعم، حيث تم استخدام مقيـاس 

 عميل في أمريكـا تـم اختيـارهم         ٤٥٥ عميل في ألمانيا و    ٥٧٥وبلغت عينة الدراسة    ) بند(فقرة

بطريقة عشوائية من عمالء المؤسسات الخدمية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن              

بعاد، في كـل مـن أمريكـا        بعد االعتمادية احتل المرتبة األولى بين األبعاد من حيث أهمية األ          

وألمانيا، وكانت ترتيب أهمية األبعاد في أمريكا كالتالي بعد االعتمادية،  االستجابة، التعـاطف،              

  .األمان والجوانب الملموسة

أما ترتيب أهمية األبعاد في ألمانيا كانت كالتالي بعد االعتمادية، التعاطف، األمان، االستجابة، 

  .الجوانب الملموسة



 ١٧

    Jabnoun and Al-tamimi(2002         (سة  درا-٤

قياس جودة الخدمة المدركة في البنوك التجارية في : قام الباحثان بإجراء دراسة تحت عنوان

  دولة اإلمارات العربية المتحدة

 Measuring perceived service quality at UAE commercial.                           

 قياس جودة الخدمة المدركة في البنوك التجاريـة فـي دولـة اإلمـارات        استهدفت الدراسة إلى  

العربية المتحدة من وجهة نظر العمالء، وتحديدا في ثالث مدن رئيسية وهي أبو ظبـي، دبـي،             

 ومن أهم أهداف الدراسة تحديد أهمية أبعـاد جـودة           Servqual الشارقة، وذلك باستخدام مقياس   

لك لمساعدة البنوك التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحـدة          الخدمة، وتحديد أهم األبعاد وذ    

من عمالء البنوك التجارية،    ) عميل( مفردة ٨٠٠على تحسين جودة الخدمة، وقد بلغ حجم العينة         

من حجم العينة، وكـان  % ٦٠ استبانة تمثل ٤٨٠تم اختيارهم بصورة عشوائية، حيث تم استراد  

عتمادية من أهم األبعاد يليه بعد األمان، التعاطف، االسـتجابة،          من أهم نتائج الدراسة أن بعد اال      

  .الجوانب الملموسة

وأوصت الدراسة بضرورة وضع ميزانية تخصص ألغراض تدريب الموظفين والعمـل علـى             

  .تحسين مهاراتهم

  Chicui, Lewis and Park  ( 2003)   دراسة -٥

"                          ا الجنوبيةقياس جودة الخدمة في قطاع البنوك في كوري"بعنوان   

Service  quality measurement in the banking sector in south Korea. 

جودة الخدمة في قطاع البنوك في كوريا الجنوبية  حيث شـملت عينـة            الدراسة قياس    استهدفت

 يـاس  فردا من عمالء البنوك ومن أهداف الدراسة فحص صالحية كـل مـن مق              ١٥٣الدراسة  

servqual&servperf         جـودة الخدمـة   ، حيث تم فحص جودة الخدمة ، جودة الخدمة المرجحـة  

   :المدركة ، جودة الخدمة المدركة المرجحة ومن أهم نتائج الدراسة هو

التأكيد على أن مقياس جودة الخدمة ومقياس جودة الخدمة المرجحة المستخدم في الغـرب ال     -١

وك في كوريا الجنوبية، كذلك بنود المقيـاس التـي تـم    استخدامه مباشرة على البن  يمكن  

ال يمكن تطبيقها على البنوك في كوريا الجنوبية، في          Parasuraman بواسطة   استخدامها  

 مقياس الخدمة المدركة ومقياس الخدمـة المدركـة المرجحـة يمكـن             استخدامحين أن   

 لقيـاس الجـودة   تخدامهاس بعد تعديله ليشمل خمسة أبعاد لقياس الجودة ويمكن        استخدامه

   .المصرفية الكلية



 ١٨

 ، الثقـة  ،الملموسـة ( إن مقياس جودة الخدمة المرجح أظهر تميزاً في تفسير أبعاد الجـودة              -٢

   .)غير المعدل ( كما هو الحال في المقياس األصلي ) التعاطف 

كذلك أظهرت الدراسة بأن مقياس الجودة المدركة ليس أفضل من مقياس جودة الخدمة عنـد            -٣

 اعتبـار  في كوريا الجنوبية ، كذلك فإنه من الناحية النظرية والعملية ال يمكن              ستخدامها

  .مقياس جودة الخدمة المدركة بأنه يعطي نتائج أفضل من مقياس جودة الخدمة 

   الحاليةالدراسة مزايا

عاملة في إن أهم ما يميز الدراسة الحالية في أنها األولى التي تجرى على البنوك اإلسالمية فقط ال               

فلسطين حسب علم الباحث، حيث الدراسات السابقة أجريت على البنوك العاملة في قطاع غـزة               

فقط، كما تتناول الدراسة قياس جودة الخدمات من وجهة نظر العمالء، كما انه تم إضـافة بعـد                  

المتثـال  سادس إلى األبعاد الخمسة ليتالئم مع طبيعة عمل البنوك االسالمية، وهذا البعد هو بعد ا           

)compliance (           ويشير إلى مدى التزام البنوك اإلسالمية بالمبادئ والتشريعات اإلسالمية، مـع

العلم أن الدراسات السابقة التي طبقت على المصارف التجارية واإلسالمية اعتمدت فقـط علـى               

  .األبعاد الخمسة لقياس جودة الخدمة

 اإلسـالمية عة عملها واعتمادها على الشريعة  من حيث طبي  اإلسالمية البنوك لما تتميز به     نظراو

 الخدمات في ظل المنافسة مع      أفضل لتقديم   ه المصرفي مما يجعلها تسعى جاهد     العملفي تطبيق   

 الخـدمات المـصرفية      جـودة   التقليدية ، فإن هذا النوع من الدراسات يعبر عن مستوى          البنوك

من الخدمات المـصرفية مـع رغبـات        ومدى توافق هذا المستوى       التي تقدم للعمالء   اإلسالمية

 االسـتمرار فـي     اإلسالمية وادارات المصارف    الباحثين يحفز العديد من     مما العمالء     وحاجات

 وذلـك بهـدف     ألخـر  هذه المصارف من وقت      قبل الخدمات المقدمة من      جودة دراسة مستوى 

 .وب تقديمها  حول نوعية الخدمات المطل    العمالء رغبات واحتياجات وتوقعات     آخرالوقوف على   

 التي تنشط الخطـة التـسويقية       المهمة هذه الدراسة ركزت على واحد من الموضوعات         كما أن 

 للعمالء والعمـل علـى معالجـة        المقدمة من خالل قياس الجودة للخدمات       اإلسالميةللمصارف  

  .الثغرات

  

  

  

  



 ١٩

  الفصـل الثاني

  المصارف اإلسـالميـــة

  

  نشأة المصارف اإلسالمية •

  رف اإلسالميفلسفة المص •

  خصائص المصارف اإلسالمية •

  أهداف المصارف اإلسالمية •

  الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف اإلسالمي •

 اإلسالمية وطبيعة المصارفالفروقات الجوهرية بين طبيعة العمل في  •

   المصارف التقليديةالعمل في 

  نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين •
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  المصارف اإلسالمية

   :اإلسالمية المصارف نشأة: أوال

 وما صاحب ذلك مـن توجـه جـاد    اإلسالمي شهدها العالم التي الشاملة   اإلسالميةكان للصحوة   

وصادق لكافة المسلمين نحو تكييف كل ما يتعلق بجوانب حيـاتهم االجتماعيـة و الـسياسية و                 

 المـصارف  إنشاءه السامية دور بارز في تكوين فكرة        االقتصادية بما يتفق ومبادئ دينهم وتعاليم     

  ).١٩٠، ص ١٩٩٨ الهيتي،( حيز الوجود إلى إخراجها و اإلسالمية

 ولكن لم تستمر ١٩٦٣ في مدينة ميت غمر بمصر سنة اإلسالمية تجربة للبنوك أول وبدأت

 المحلى  بنك االدخارإنشاءسوى بضع سنوات بناءا على فكرة الدكتور احمد النجار حيث تم 

 ثم ١٩٧١ثم في عام )  ٢٠٠١ جبر،(اإلسالمية  الشريعة أساسبمدينة ميت غمر يعمل على 

 عطاء أو آخذا  على عدم التعامل بالفوائد إنشائه نص قانون والذي بنك ناصر االجتماعي تأسس

 الذي يعتبر البداية الحقيقة للعمل المصرفي اإلسالمي بنك دبي إنشاء تم ١٩٧٥وفي عام 

 اإلسالميةثم ظهر بنك التنمية .  يقدمها التيتكامل الخدمات المصرفية ب تميز مي، إذاإلسال

  ).٢٠٠٠ هندي، ( اإلسالمية المصارف إنشاء ثم توالى بعد ذلك ،ومقره مدينة جدة 

  :تعريف المصرف اإلسالمي 

  :مجموعة من التعريفات المختلفة لعدد من الباحثين و هي) ١٩٩٨(يورد الهيتي 

 لهدف بناء الفرد المسلم و المجتمع المسلم وتنميتهـا       األعمال تعمل في مجال     إسالميةمة  هو منظ "

وعرفـه   . " تلتزم بقاعدة الحالل و الحـرام      إسالمية أسس للنهوض على    المواتية الفرص   وإتاحة

 وتوظيفهـا فـي نطـاق       األموال مؤسسة مالية مصرفية لتجميع      اإلسالميالبنك  " بان أخرباحث  

  وتحقيق عدالة التوزيـع ووضـع        اإلسالمي، ، بما يخدم بناء مجتمع التكامل        الميةاإلسالشريعة  

 األعمـال كل مؤسسة تباشر     " هو بأنه القول   إلى أخرويذهب باحث    ."اإلسالميالمال في المسار    

 يقـصد   آخـر ويقول باحث    ."عطاء أو آخذاالمصرفية مع االلتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية        

 المـصرفية مـع     األعمـال  تباشر   التيتلك المؤسسات   " اإلسالمية  يوت التمويل    ب أوبالمصارف  

 بوصفة تعامال محرما شـرعا وباجتنـاب    عطاء أو آخذاالتزامها باختيار التعامل بالفوائد الربوية      

  ". الشريعة اإلسالميةألحكام عمل مخالف أي

تـزاول  ة مالية مصرفية     هو مؤسس  اإلسالميالمصرف  أن   السابقة نستنتج    تعريفاتومن خالل ال  

   . الشريعة اإلسالميةأحكامبقبول الودائع واستثمارها وفق أعمالها 

   اإلسالميفلسفة المصرف : ثانيا

  .)١٩٨٦صبري ،جبر ، ( التاليةاألفكارتقوم فلسفة المصارف اإلسالمية على عدد من 



 ٢١

أي يقـوم   ) المـستثمر   (والبنـك    )المودع( التفويض بين صاحب المال      أو اإلنابةفكرة   -١

 فيـه البنـك     يفوض) شروط فتح الحساب    ( في البنك بموجب عقد      أمواله بإيداعالمودع  

باستثمار الوديعة خالل فترة معينة من الزمن وذلك مقابل حصول صاحب الوديعة على              

 عملية حساب الربح و الخسارة      وتتم ويقوم البنك باستثمار الوديعة      ،نسبة معينة من الربح   

   .في نهاية المدة

  وهنا   ، المساهمين و المودعين معا في سبيل الحصول على عائد         بأموالفكرة المخاطرة    -٢

 عـن  أو المختلطة في مشروعات معينة خاصة بالبنـك   األمواليقوم البنك باستثمار هذه     

 للمـساهمين   ز المرابحة ،وذلك للحصول على عائد مج      أوطريق المشاركة في المشاريع     

 .و المودعين

 الشريعة اإلسـالمية مـن      وأحكامضمن شخصية معنوية مستقلة تتفق      فكرة تكوين البنك     -٣

 األعمـال  يتم اختيارهـا لتـسيير       التي اإلدارية للهيئة   األسهم حملة   وإنابةخالل تفويض   

 .اليومية للبنك

الفائـدة  (  تحريم الربا    مبدأ أي   اإلسالميرفض فكرة استخدام الفائدة في معامالت البنك         -٤

سـورة  ("واحل اهللا البيع وحرم الربا    " الكريمة   اآليةنطالقا من    ا عطاء أو آخذا) المصرفية

 ).٢٧٥البقرة،أية 

 بمعنى أن  تحمل مخاطرة    إذا إال المال ال يكون غانما      أن الغنم بالغرم بمعنى     بمبدأ األخذ -٥

 ).٢٠٠١ البدور،( دون المشاركة في المخاطر األرباحال وجود للمشاركة في 

 . نتيجة تحمل كامل المخـاطر     إال العائد ال يحل     أننى   الخراج بالضمان بمع   بمبدأ األخذ -٦

 تنمو عن طريق استخدامها في نـشاط اقتـصادي          إنما النقود ال تلد نقودا      أن بمبدأ األخذ

  .حقيقي

 لم يربح راس المال فانـه سـوف       إذاس المال بمعنى انه     أ الربح وقاية لر   أن بمبدأ األخذ -٧

  ).٢٠٠١ ،الغزالي(س المال أة لرينقص نتيجة الخسارة ومن هنا كان الربح سالم

 يبـذل كافـة   أن اإلسالمي يتعين على البنك األموال إدارةحسن اختيار من يقومون على    -٨

 ،سواء مـن  األموال إدارة الذين سيتولون   األفراد من حسن اختيار     للتأكدالجهود الالزمة   

 ،لخـضيري ا (إلدارتهـا  لهـم    األموال إتاحة من بين عمالئه الذين سيتم       أو هبين موظفي 

١٩٩٩(  
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  خصائص المصارف اإلسالمية: ثالثا

  .استبعاد التعامل بالفائدة  : األولىالخاصية 

 وبدونها يصبح هذا المـصرف      اإلسالمي و الرئيسي للمصرف     األولوتعد هذه الخاصية المعلم     

وان اهللا سبحانه وتعـالى  أشكاله،  قد حرم الربا بكل اإلسالم ،وذلك الن   آخر مصرف ربوي    كأي

 الذين امنوا اتقوا    أيها" الربا حيث قال يا      آكل على   إاليعلن الحرب على احد في القران الكريم        لم  

 بحرب من اهللا ورسوله وان تبتم       فأذنوا كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا       إناهللا وذروا ما بقي من الربا       

  ).٢٧٨،٢٧٩ أية ،سورة البقرة" ( ال تظلمون وال تظلمون أموالكمفلكم رؤوس 

  توجيه كل جهد المصارف اإلسالمية نحو االستثمار الحالل: ة الثانية الخاصي

 في جميـع    فهي الشريعة اإلسالمية الغراء ،لذلك      بأحكام منهج اهللا المتمثل     إتباعوذلك من خالل    

 تحقـق  التـي  استثمار تمويل المشاريع إلىيدفعها   اهللا ، وهذا ما   أحله تكون محكومة بما     أعمالها

   .بادالعوالخير للبالد 

  ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية: الخاصية الثالثة 

 وحدة متكاملة ال تنفصل فيه جوانب الحياة المختلفة و ال تنفـصل فيـه الناحيـة                 اإلسالم أنأي  

 يجمع الزكاة ويتولى مهمـة توزيعهـا        اإلسالميفالمصرف   االجتماعية عن الناحية االقتصادية،   

 ،كما انه يحاول رفع المستوى المعاشي للمجتمع من خالل المـشاريع و              مستحقيها إلى وإيصالها

   .المؤسسات االقتصادية التابعة له

  . مجال االستثمارإلى المعطلة ودفعها األموالتجميع : الخاصية الرابعة 

  .تيسير وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول اإلسالمية: الخاصية الخامسة 

  .ذه المصارف وتبادل الخبرات فيما بينها وذلك من خالل تعاون ه

   نظام الزكاةإحياء: الخاصية السادسة 

 األمـوال  هـذه  إيصال ومهمة إدارتها، صناديق خاصة لجمع الزكاة تتولى   إقامةوذلك من خالل    

  ).١٩٩٨، الهيتي( مصارفها المحددة شرعا إلى

  

  

  

   اإلسالمي المصرف أهداف: رابعا



 ٢٣

 الضعفاء ،فحسب بل مؤسسة استثمارية تسعى إلعانةاجتماعية  ليس مؤسسة اإلسالميالبنك 

  : لتحقيقها كالتالي اإلسالمي يسعى البنك التي  واألهداف ، بها خاصةأهدافلتحقيق 

 وتحقيق النمـو  األرباح،البقاء من خالل تحقيق وتحقيق الربح و النمو لضمان االستقرار       -١

االحتياجـات وزيـادة    و المحتجزة   األرباحو  رأسماله،للموارد الذاتية للبنك المتمثلة في      

  .)٢٠٠٣ ، العربياإلسالميالبنك (االستثمارات وحجم الودائع 

توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المـصرفية غيـر               -٢

 .الربوية

 و المدخرات وتوجيهها نحو المـشاركة فـي االسـتثمار           األموالتطوير وسائل اجتذاب     -٣

  .لمصرفي غير الربويباالسلوب ا

 .)١٩٩٨ ،شحادة(توفير التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات المختلفة  -٤

 سواء على مستوى التنفيذ     اإلسالميتوفير كادر مصرفي متفهم لطبيعة العمل المصرفي         -٥

  . التخطيطأو

المساهمة في تطبيق القواعد الشرعية في المعامالت االقتصادية و اإلسالمية بشكل عـام     -٦

 )٢٠٠٢عاشور، (

 تحقيق التنميـة    إلىهدف التنمية االقتصادية و االجتماعية حيث تسعى البنوك اإلسالمية           -٧

هـا  داالقتصادية و االجتماعية للمجتمعات اإلسالمية وذلك من خـالل تخـصيص موار           

 ).٢٠٠٠ هندي،(لالستثمار فيها 

لعمل وتقديم  خدمة المجتمع و العمل على دعم اقتصاده المحلى عن طريق توفير فرص ا             -٨

   .المؤسساتو لألفرادالتمويل ،وتشجيع االستثمارات 

  اإلسالمي يقدمها المصرف التيالخدمات المصرفية : خامسا

 أو يقوم بها المصرف اإلسالمي ويمكن تقسيم الوظائف         التيهناك العديد من الخدمات المصرفية      

  -: قسمين رئيسيين إلىالخدمات الرئيسية للمصارف اإلسالمية 

  :وتتمثل في : الخدمات المصرفية  :  أوال

  ) الودائع المصرفية  (األموالقبول  .١

  في صورة استثمارات أو غير مباشر أو في صورة تمويل مباشر األموال توظيف إعادة .٢

  .أنواعهافتح الحسابات بمختلف  .٣

 . دفاتر شيكات بعمالت مختلفةإصدار .٤



 ٢٤

 .تحصيل الشيكات وتقاصها .٥

 . التجاريةاألوراقتحصيل  .٦

 .تح االعتمادات المستندية الصادرة من اجل االستيراد و الواردة من اجل التصديرف .٧

 . السعر الحاضرأساسعلى ) شراء وبيع (الصرافة وتبديل العمالت  .٨

 . خطابات الضمانإصدار .٩

 . الحديديةاألمانات صناديق تأجير .١٠

 . وبطاقات االئتمانأنواعها الحواالت المصرفية بكافة إصدار .١١

 وتقديم االستشارات الفنية و المشورة األسهم واكتتابلشركات  اتأسيس إدارة .١٢

 .)٢٠٠٢ عاشور،(للعمالء 

أحيانـا،  تقوم المصارف بتقديم المشورة الفنيـة ،و الخبـرة اإلسـالمية بمقابـل               .١٣

 اإلسالمي في بنك دبي      كالباحثات  الزكاة أعمال وبدون مقابل في     ،وهوجائز شرعا 

 األثـر  ولـه  اآلخـرة،  في مأجورا عمل    وهذ إخراجهاعن مطارح الزكاة وكيفية     

 .ياالطيب في الدن

 الوسـاطة لقـاء     بأعمالالقيام  و ،تقدم خدمات نافعة كالقيام بدور الوكالة لقاء اجر        .١٤

 .باإليجار واالنتفاع من ممتلكاتها ،عمولة

 نيابة عن العمالء والبيع لحسابهم وغير ذلك من         األعمال بإدارةتقوم المصارف اإلسالمية     .١٥

 .)١٩٩٧ ،الزحيلي(الجائزة  األعمال

   بالفائدة لإلقراض التمويل البديل -  :ثانيا

  ).١٩٩٨نمر، ( التمويل و االستثمار لدى المصارف اإلسالميةأساليب أهمفيما يلي 

 أن بعض الشركات ويقـصد بـذلك        أموال المشاركة في رؤوس     أو  االستثمار المباشر  -١

 مطروحة لالستثمار من قبل     أو قائمة   مشروعات  في أسهم أويقوم المصرف بشراء حصص     

 اشتراك المصرف بجزء من راس مال الشركات ويتحدد نصيب المـصرف مـن              أو ،الغير

  . تحققها الشركة بنسبة مشاركته في راس المالالتي و الخسائر األرباح

 صيغ التوظيف الرئيسية في المصارف اإلسالمية حيـث تـصل           إحدى وهى   المرابحة -٢ 

 ومفهوم المرابحة هو    ،من المحفظة التمويلية  % ٩٠ من   أكثر إلىلمصارف  نسبتها في بعض ا   

يعرضها للبيع بالثمن الذي اشتريت به مع زيـادة ربـح           و يقوم المصرف بشراء سلعة ما       أن

 ال يستطيع تـسديد  ألنه ألجل له يتم بيع السلعة أن على ،معلوم يدفعه المشترى حسب االتفاق 

  .قيمتها نقدا



 ٢٥

وبمقتضى هذه الصيغة  يساهم المصرف في رأس مـال           : هية بالتمليك المشاركة المنت  -٣

 ما يتحمله من    أو ويستحق كل منهم نصيبه من األرباح        أكثر أوالشركة بقدر معين مع شريك      

 يتنازل المـصرف  أن  كما يتفق منذ البداية ، الشركةإنشاءالخسائر طبقا لما يتفقون عليه عند   

 على دفعات لـصالح شـركائه ، وتتنـاقص         أوواحدة  عن حصته في راس المال على دفعة        

 . ما يتحمله من خسائر تدريجيا لحين خروجه مـن الـشركة           أو األرباححصة المصرف في    

   . المنتهية بالتملكأوولهذا يطلق على هذا النوع من التوظيف اسم المشاركة المتناقصة 

 ويتم اقتسام الربح    ،العمليقوم المصرف بتوفير التمويل الكامل لشريك يقدم         : المضاربة -٤

،  عقد المـضاربة   إبراما عند   مالمضارب طبقا لما يتم االتفاق عليه بينه      والناتج بين المصرف    

 بينمـا يتحمـل راس   ،العملو المقدر لكل من المال اإلسهامويتفاوت نصيب كل منهما حسب      

  . قصور متعمد من المضارب أو إهمالالمال وحده الخسارة ما لم تكن ناشئة عن 

 وبمقتضى هذه الصيغة يقـوم المـصرف        )االيجارة المنتهية بالتملك    ( يري  أجالبيع الت  -٥

 أن انه يتفـق     إال  ، المبنى ويطرحها للبيع بقيمة محددة تحديدا نهائيا       إنشاء أوبشراء المعدات   

  . األقساط عند سداد كامل إال المشترى إلىال تنقل الملكية مباشرة 

 حيـث انـه ال       بالقرض الحسن  اإلسالم يعرف القرض في     اضباإلقرسياسية التمويل    -٦

 مجرد دين ويجـب     اإلسالمية فالقرض من ناحية الشريعة      ،يوجد فائدة على القروض الحسنة    

 اإلسالمية ولقد جرت عادة المصارف      ، من غير زيادة وال نقص     بكاملهرض سداده   تعلى المق 

 والدراسة  ، وذلك مثل الزواج   سانيةواإلن االجتماعية   لألغراض اإلقراضعلى استخدام سياسة    

   .)١٩٩٥ عاشور،(العالج، و

 تكـون  أنالمواصـفات علـى    ويتمثل في طلب صنعة محددة الجنس        : بيع االستصناع  -٧

 عند اجل معـين ، ويقبـل الـصانع    أو مقابل مبلغ معين عند التسليم ،المواد من عند الصانع  

  .بذلك 

نه بيع يؤجل فيه تسليم المبيع ويعجل فيه تـسليم        هو بيع اجل بعاجل بمعنى ا      : بيع السلم  -٨

، ويتم بموجب هذا البيع موافقة المشتري على شراء سلعة من البـائع     )١٩٩٨ ،بسيسو(الثمن  

بحيث يتم دفع الثمن وقت العقد على أن يتم إستالم السلعة في تاريخ مستقبلي، ومن شـروط                 

وفرة أو ال يمكن تسليمها وقت التوقيع       مشروعية هذا البيع أن تكون السلع أو البضائع غير مت         

  ).٥٤، ص٢٠٠١البدور،(على العقد 

                 وطبيعة العمل فـي البنـوك       اإلسالميةالفروق الجوهرية بين طبيعة العمل في البنوك        : سادسا

  .التقليدية
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اإلسـالمية  طبيعة العمل فـي البنـوك    مجموعة من الفروق بين     ) ١٩٩٦(        ذكر الهواري   

  . أهمهاالتقليدية طبيعة العمل في البنوكو

 ال تـستطيع البنـوك       :  الثابتة األصولوبيع وشراء    المباشر   االتجار المباشر واالستثمار   -١

 أو بـضوابط خاصـة      إال حتى االحتفاظ بها     أوالتجارية القيام بعمليات شراء البضائع وبيعها       

  .إلسالميةا ثابتة لغير استخدام البنك ذاته بعكس البنوك أصولشراء 

 فالبنك التجاري يقوم بصفة معتـادة       :واإلسالميالتكييف الشرعي لوظيفة البنك التجاري      -٢

 فهو بنك مـضارب فـي مـضاربة         اإلسالمي البنك   أمالتقديم القروض للغير وقبول الودائع      

   .البنك هو المضاربو ،مطلقة ، فالمودعين هم رب المال

لبنك التجاري يقوم بدفع فوائد ثابتة على الودائع        ا : عدم ضمان الربح و الخسارة     أوضمان  -٣

 ال تضمن رد اصل الودائع وال تـضمن نـسبة           اإلسالمية البنوك   أما ، سابق وبإخطار ألجل

  . راس المال إلى منسوبةمحددة 

 أما ممتازة   أسهم إصدار يستطيع البنك التجاري     :واإلسالميالموارد الذاتية للبنك التجاري     -٤

  . محددة الفائدةأنهاستطيع ذلك على اعتبار ي  فالاإلسالميالبنك 

 يوجد حسابان لالستثمار حساب االستثمار العام وحساب االسـتثمار   اإلسالمية في البنوك    -٥

 في ضوء قواعد المضاربة المطلقة ويؤسس الثاني فـي ضـوء         األول حيث يؤسس    ،الخاص

ن النوعين غير معـروف     الفصل بي و) عينها  مشروعات مخصصة ي  (يدة  ققواعد المضاربة الم  

   .في البنوك التجارية

٦-  ا من األموال المتاحة في البنوك التجاري توجه إلى القروض بينما الجزء الكبير              إن جزء

من األموال المتاحة للتوظيف في البنك اإلسالمي موجه للتمويـل بالمـشاركة أو التمويـل                

  .بالمضاربة أو المرابحة 

فالمصارف اإلسالمية ال تتعامل بالفائـدة آخـذا أو عطـاءا الن             استبعاد التعامل بالفائدة     -٧

وهذا هو أساس الفرق بين البنـوك  "احل اهللا البيع وحرم الربا "اإلسالم حرم الربا لقوله تعالى   

  .)١٩٩٥ ه،قف(اإلسالمية و التجارية 

 الفرق في األهداف حيث المصارف تهدف إلى تحقيق أقصى معدل من الـربح كمـا ال                 -٨

بخالف المصارف اإلسـالمية التـي تـضع    .كثير بالنواحي االجتماعية في استثماراتها    تهتم  

  .)١٩٩٥ ه،قف(أمامها أهداف أخرى اجتماعية و إنسانية باإلضافة إلى هدف الربح 

  نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين: سابعا
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ـ               دأت ترجع نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين إلى منتصف التسعينات، وهـي بـذلك ب

متأخرة حيث تزامن وجودها مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، ففي الفتـرة التـي بـدأت         

المصارف اإلسالمية انتشارها في العالم العربي واإلسالمي وشقت طريقها نحـو الوجـود،             

بينما كانت فلسطين ترزح تحت وطأة االحتالل العسكري اإلسرائيلي، وبذلك لم يكـن هنـاك     

ف اإلسالمية في فلسطين قبل قدوم السلطة الوطنية إلى فلـسطين وإنـشاء     أي تواجد للمصار  

  ).٢٠٠٤المشهراوي،  (١٩٩٥سلطة النقد الفلسطينية عام 

وتمثلت باكورة تجربة المصارف اإلسالمية ألول مرة في تاريخ فلسطين في قيام أول عمـل               

–هرة عمـان  مصرفي إسالمي من خالل منح سلطة النقد الفلسطينية ترخيـصا لبنـك القـا        

، تلـى ذلـك مـنح عـدة     ١٩٩٥المعامالت اإلسالمية بفتح أول فرع له في قطاع غزة عام        

تراخيص جديدة إلنشاء مصارف وطنية إسالمية وهي البنك اإلسـالمي العربـي،  والبنـك               

  .اإلسالمي الفلسطيني،  وبنك األقصى اإلسالمي

 ١/٦/١٩٩٥ عمان فـي تـاريخ       حيث تم افتتاح أول فرع للمعامالت اإلسالمية لبنك القاهرة        

 تم إنـشاء البنـك      ١٩٩٥ مليون دوالر، وفي عام      ٣وهو المصرف العربي الوحيد برأسمال      

 ٦/٤/١٩٩٦ مليون دوالر، حيت تم مزاولة أعمالـه بتـاريخ   ٢١اإلسالمي العربي برأسمال    

 تم منح ترخيص إلنشاء البنـك اإلسـالمي الفلـسطيني           ١٩٩٥بمدينة غزة، وفي نفس العام      

 بافتتاح أول فرع له     ١٧/٥/١٩٩٧ مليون دوالر، حيث زاول أعماله في تاريخ         ١٠سمال  برأ

  .بمدينة غزة

 مليون دوالر، وهـو  ٢٠ تم منح ترخيص لبنك األقصى اإلسالمي برأسمال       ١٩٩٧وفي عام   

، ثـم  ١/١٢/١٩٩٨بنك إسالمي فلسطيني ، حيث تم افتتاح أول فروعه في مدينة رام اهللا في   

  ).٢٠٠٤المشهراوي، (شاء الفروع للبنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين بدأت تتوالى إن

 للمعامالت اإلسـالمية مـن قبـل البنـك          - تم شراء بنك القاهرة عمان     ٣٠/٦/٢٠٠٥وفي  

  .اإلسالمي الفلسطيني

التالي يوضح توزيع المصارف اإلسالمية وفروعها العاملة في فلـسطين          ) ١(والجدول رقم   

  )٢٠٠٥-١٩٩٥(للفترة 

  

  

  

  )١(جدول رقم
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  ٣١/١٢/٢٠٠٥توزيع المصارف اإلسالمية وفروعها العاملة في فلسطين حتى تاريخ 

  

  العدد

سنة   المصرف

  التأسيس

عدد 

  الفروع
  الفروع

البنك اإلسالمي   ١

  العربي

مكتب +جنين  طولكرم  البيرة  خانيونس  غزة  مكتب+٧  ١٩٩٥

الجامعة 

  األمريكية

    نابلس  الخليل

البنك اإلسالمي   ٢

  سطينيالفل

الفرع غزة   مكتب+٨  ١٩٩٥

  الرئيسي

  فرع الوحدة

مكتب  + 

  أبو خضرة

الخليل   بيت لحم    جباليا  خانيونس

فرع 

  الهدى

الخليل فرع 

  وادي التفاح

  نابلس

بنك األقصى   ٣

  اإلسالمي

          نابلس  البيرة      ٢  ١٩٩٧

   

  ٢٠٠٥سلطة النقد الفلسطينية، : المصدر
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  ث ـل الثالـالفص

  فاهيم األساسية للخدمات والجودةالم
  

  المفاهيم األساسية للخدمات •

  تعريف الخدمة •

  طبيعة الخدمة •

  الفروق الجوهرية بين السلع والخدمات •

  تصنيف الخدمات •

  خصائص الخدمات •

  خصائص الخدمات المصرفية •

  الخدمات والجودة وتحقيق رضا العمالء •

  مفهوم الخدمة المصرفية •

  مفهوم الجودة •

   ومبررات قياس جودة الخدماتماهية •

  مزايا تقديم خدمة متميزة للعمالء •

  العوامل التي تؤثر على توقعات العمالء •

   توقعات العمالء وتلبيتهاإدارة •
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  الفصل الثالث

  المفاهيم األساسية للخدمات والجودة

  المفاهيم األساسية للخدمات

لخدمات مفاهيم متعددة ومتنوعـة،  بـسبب        إن االهتمام المتزايد بالخدمات أدى إلى إعطاء ا       

الخدمات الفندقيـة، الخـدمات     (وجود خدمات ترتبط بشكل كامل أو جزئي مع السلع المادية           

، بينما تمثل خدمات أخرى مكملة لعملية تـسويق الـسلع المباعـة مثـل               )السياحية وغيرها 

  ).٢٠٠١الصميدعي ويوسف،) (الخدمات المصرفية، التأمين والخدمات الصحية(

فاالقتصاديون القدماء لم يولوا الخدمات اهتماما كبيرا العتبارهم إياها غير منتجة تماما، وال              

تضيف أي نوع من القيمة لالقتصاد، فاالقتصادي أدم سميث يميز في كتاباتـه فـي القـرن                 

الثامن عشر بين اإلنتاج ذي النتيجة الملموسة مثل الزراعة والتصنيع،  واإلنتاج ذي النتيجـة     

ير الملموسة مثل جهود الوسطاء واألطباء والمحامين وغير ذلك يعتبر غيـر منـتج ألي                غ

قيمة، وبقيت هذه المقاربة هي المهيمنة تجاه الخدمات حتى الجزء األخير من القرن التاسـع               

عن الشخص الذي يقدم الخدمة إنما هو قادر علـى          ) ١٨٩٠(عشر عندما قال ألفرد مارشال      

لخدمة تماما كالشخص الذي ينتج منتجا ملموسا، وفي الحقيقة أن مارشال           تقديم منفعة لمتلقي ا   

ميز أن المنتجات الملموسة قد ال توجد أبدا لوال سلسلة من الخدمات المقدمة من أجل إنتـاج                 

  ).٢٠٠٣دعبول وأيوب، (هذه المنتجات وتوفيرها للمستهلكين 

يـة حيـث تحولـت الكثيـر مـن          ونما القطاع الخدمي بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثان        

اقتصاديات الدول من اقتصاديات التصنيع إلى االقتصاد الخدمي، ويعزى ذلك التحـول إلـى           

سـويدان  (حركة عصر المعلومات التي نشأت بفضل اختراع الحاسوب وتطور اإلتـصاالت      

   ).٢٠٠٣وحداد، 

 definition of service       تعريف الخدمة :أوال

تسويق العديد من التعريفات للخدمة، إال أنه سيتم ذكـر بعـضها مـع              لقد أظهرت أدبيات ال   

التركيز على الخصائص المشتركة لهذه التعريفات وذلك لوضع تعريف محدد يـشمل كافـة              

  .الخصائص

فقد عرفت جمعية التسويق األمريكية الخدمات بأنها منتجات غير ملموسة يتم تبادلها مباشرة             

يتم نقلها أو خزنها، أو هي النشاطات أو المنافع التي تعـرض            من المنتج إلى المستعمل، وال      

للبيع أو التي تعرض الرتباطها بسلعة معينة، إال أن هذا التعريف لم يميز بصورة كافية بـين    
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ويالحظ من هذا التعريف بأن جمعية التسويق األمريكيـة للخـدمات قـد             . السلعة والخدمة   

ر ملموسة وال يتم نقلها وال يتم فصلها عن         ركزت على خصائص الخدمة من حيث كونها غي       

  ).٢٠٠٣سويدان وحداد، (مقدمها ومشاركة الزبون في إنتاجها

فقد عرف الخدمات على أنها أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طـرف  Kotler (2000) أما 

ما لطرف أخر، وتكون ا غير ملموسة وال ينتج عنها أية ملكية وإن إنتاجها أو تقـديمها قـد                 

يكون مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو ال يكون، ولقد أكد هذا التعريف علـى أهـم خاصـية                  

  .للخدمة والتي تميزها على السلع المادية وهي عدم ملموسية الخدمة

 فهما يشيران إلى أن الخدمة نشاط أو منفعة يستطيع أي طـرف  kotler & Armostrong أما 

وال ينتج عنها ملكية    ) أي غير ملموسة  (ادية  تقديمها لطرف أخر ومن الضروري أنها غير م       

  ).٢٠٠٢الصميدعي والعالق، (أي شيء 

أي نشاط أو سلسلة من األنـشطة  "يقول فيه أن الخدمة هي Gronoos (2000 (وهناك تعريف 

ذات طبيعة غير ملموسة في العادة ولكن ليس ضروريا أن تحدث عن طريق التفاعـل بـين          

وارد المادية أو السلع أو األنظمة والتي يتم تقديمها كحلـول         المستهلك وموظفي الخدمة أو الم    

  ).٢٠٠٢الضمور، (لمشاكل العميل أو تلبية احتياجاته 

بتعريف الخدمات بأنها باألصل أنشطة أو فعاليات غير ملموسـة         ) ٢٠٠٢الضمور،  (وقد قام   

دفـة إلـى    ونسبيا سريعة الزوال، وهي تمثل نشاطا أو أداء يحدث من خالل عملية تفاعل ها             

تلبية توقعات العمالء وإرضائهم إال أنها عند عملية االستهالك الفعلي لـيس بالـضرورة أن               

ينتج عنه نقل للملكية، ومن ناحية عملية قد يكون من الصعب جدا أن نميز بـين الخـدمات                  

والسلع وذلك أننا عندما نشتري بضاعة هناك عادة عنصر خدمة مشمول فيها، وبالمثل فـإن               

البا ما تكون معززة بمنتج ملموس متصل بها مثل الخدمات المرتبطة عنـد شـراء           الخدمة غ 

سيارة والمتمثلة في الصيانة وغيرها، ومن ناحية أخرى فإن الخدمة تبدو غير ملموسة مثـل               

استعمال الطائرة، عربة نقل وغرفة في الفندق، فوجبة الطعام في المطعم هـي جمـع بـين                 

إعـداد وتقـديم    (وخدمة غير ملموسة    ) اء الطبيعية المحيطة  الطعام، واألشي (بضاعة ملموسة   

  ).٢٠٠٣دعبول وأيوب، ) (إلخ... الطعام وخدمة الحجز
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  طبيعة الخدمة: ثانيا

ال يمكن فهم طبيعة الخدمات إال من خالل تحليل العالقة بينها وبين الـسلع الماديـة بـسبب            

  .الترابط والتزامن الوثيق فيما بينها

  :  إلى تقسيم أخر للخدمات تتكون من خمسة أنواع وهي )(kotler,2003,p.445حيث يشير 

   )pure tangible good(منتجات ملموسة -١

يتضمن العرض في هذا المجال منتجات ملموسة بشكل تام مثل الصابون ،السكر ،معجـون              

  .إلخ حيث ال يرافق هذه المنتجات أية خدمات... األسنان

  ).tangible good with accompanying services(مات منتجات ملموسة مصحوبة بخد-٢

ويتضمن العرض في هذا المجال منتجات ملموسة يصحبها نوع واحد أو أكثر من الخـدمات         

لتحضير وزيادة رغبة الزبون، فمثال ينبغي على المنظمـة المنتجـة للـسيارات أن ترافـق              

التي تجعل من المنـتج أكثـر       ) الكمبيوتر(منتجاتها بخدمات مضافة كإدخال التكنولوجيا مثل       

  .تطورا

     hybrid) تداخل السلع والخدمات(الهجين -٣

حيث يشمل العرض على أجزاء متساوية من المنتجات المادية والخـدمات، فمـثال وجـدت             

  .المطاعم لتقديم الطعام ترافقها خدمات أخرى سوية

 major service with accompanying:خدمة رئيسية مصحوبة بسلع وخـدمات ثانويـة  -٤

minor goods and services  

حيث يتضمن العرض خدمة أساسية مع خدمات إضافية وسلع مساعدة فمثال يقوم المسافرون             

بشراء خدمة النقل الجوي لهدف الوصول إلى مقاصدهم، وكذلك يمكنهم االستفادة من بعـض      

  . للخدمة األساسيةاألشياء الملموسة كالطعام والشراب وبعض الخدمات الثانوية المرافقة

   pure service: الخدمة الصرفة -٥

يتضمن العرض تقديم خدمة بشكل أساسي وتام مثال ذلك العالج النفسي  المـساج، العنايـة                

  .إلخ... باألطفال
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  الفروق الجوهرية بين السلع والخدمات : ثالثا 

  )٢(جدول رقم

  الفروق الجوهرية بين السلع والخدمات

  الخدمات  السلع  

السلع أشياء ملموسة وحقيقية ويمكن تملكهـا         ١

  .أي نقل الملكية للمشتري

الخدمات غالبا تكون غير ملموسة كمـا       

ال يمكن تملك معظم الخدمات وتكمـن       

جوهر المنفعة المترتبة على الخدمة في      

التجربة التـي يعيـشها العميـل، وال        

تتضمن الخدمة عادة نقـل أو تحويـل        

  . الملكية

الخدمات غير قابلة للتخزين، فالطاقـة        . تخزينهاالسلع يمكن  ٢

غير المستغلة في مجـال الخـدمات ال        

ــشاغرة   ــد ال ــن تخزينها،فالمقاع يمك

بالطائرة تتالشى فرصة االستفادة منهـا      

  .بمجرد إقالع الطائرة

السلع تخضع لمواصـفات معينـة وهنـاك          ٣

انفصال بين المنتج والمستهلك،وهناك فاصل     

  .لع واستهالكهازمني بين إنتاج الس

الخدمات ال يمكن فصلها عن الـشخص   

مقدم الخدمة، إذ ال يمكن فصل الطبيب       

عن الخدمة التي يقدمها للمريض، كمـا       

يتم إنتاج واستهالك الخدمة فـي نفـس        

  .الوقت

يمكن إحداث قدر كبير مـن النمطيـة فـي            ٤

  .السلع

الخدمات تختلف في الجـودة بمـرور       

نمطيـة  الوقت ولذلك ال يمكن ضمان ال     

في جودة الخدمة، بسبب اعتماد الخدمة      

  .على مقدمها

  

  ١٩٩٩الحداد ، : المصدر
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  classification of servicesتصنيف الخدمات  : رابعا 

  . بتصنيف الخدمات وفقا للمؤشرات التاليةGeoffrey (1994)فقد قام 

مثـل  (معـدات  حيث أن الخدمات تتنوع وفقا العتمادهـا علـى ال     : من حيث اإلعتمادية    -١

، كمـا تتنـوع   )مثل تنظيف الشبابيك(، أو اعتمادها على األفراد   )إلخ... السيارات، الغساالت 

  .الخدمات التي تعتمد على األفراد حسب أدائها من قبل العمال الماهرين أو غير الماهرين

حيث تتطلب بعض الخـدمات حـضور       : من حيث تواجد أو حضور المستفيد أو الزبون       -٢

، بينمـا ال تتطلـب أخـرى وجـود أو     )مثل العمليات الجراحية( لكي تؤدي الخدمة  المستفيد  

  ).مثل تصليح السيارات(حضور المستفيد 

حيث تختلف الخدمات فيما إذا كانت تحقـق خـدمات فرديـة أو             : من حيث نوع الحاجة   -٣

خدمات أعمال كاألطباء يصنعون تسعيرة الفحوصات األفراد بشكل مختلف عن فحوصـات            

  .ي الشركاتمنتسب

حيث تختلف أهداف مقدمو الخدمات في أهدافهم الربحية        : من حيث أهداف مقدمي الخدمة    -٤

والالربحية، فالبرامج التسويقية لمستشفى خاص تختلف عن تلـك التـي يطبقهـا مستـشفى             

  ).٢٠٠١الصميدعي ويوسف،(خيري

  characteristics of services         خصائص الخدمات : خامسا

 أربع خصائص رئيسية والتي يمكن أن تؤثر في تصميم البرامج التـسويقية، وهـي       للخدمات

  ).kotler, 2000( الخدمة المقدمةةعدم ملموسية الخدمة،غير قابلة لالنفصال، التنوع، هالكي

    intangibilityالخدمات غير ملموسة        -١

ل شرائها وهذا أهم ما يميزها      أي أن الخدمة ال يمكن رؤيتها أو تذوقها أو شمها أو سماعها قب            

وأن الخدمة تمثل جهدا أو عمال يمكن أن يقدمـه فـرد            ) ٢٠٠٣مصطفى،  (عن السلع المادية  

ألخر أو منظمة أخرى أو منظمة لشخص، لذلك نجد بأن المستفيد يقوم بجمـع المعلومـات                

الـصميدعي ويوسـف،        (بهدف الحصول على مؤشرات جيدة عن نوعية وجـودة الخدمـة            

، وحتى يستطيع العمالء التعرف على جودة الخدمة المقدمة فهم يبحثون عن عالمات           )٢٠٠٠

ملموسة، يستطيعون من خاللها تكوين تصور عن مدى جودة الخدمة، ولذلك من أهم مهـام               

مقدمي الخدمة هو إبراز هذه العناصر الملموسة في الخدمة المقدمـة، فمـثال فـي الخدمـة           

موسة في الجوانـب الماديـة المرئيـة للخدمـة، كـاألجهزة            المصرفية تتمثل العناصر المل   
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المستخدمة والحاسوب وآالت عد النقود واآلالت الحاسبة وكشوف الحساب، باإلضـافة إلـى      

التصميم والديكور الداخلي وغير ذلك من المرافق والتسهيالت الموجودة في البيئـة الماديـة          

ب أن يعتمد على تحويل الالملموس      للمصرف، ولذلك فإن نجاح المصرف في بيع خدماته يج        

إلى ملموس وذلك عن طريق إبراز العناصر الملموسة في الخدمة، وذلك حتى يتكون إنطباع              

  ).٢٠٠١معال، (جيد لدى العمالء عن جودة الخدمة المقدمة

    inseparability)     عدم اإلنفصال(التالزمية -٢

 ، التي نعني بها الترابط الوثيق بـين         والخاصية الثانية من خصائص الخدمات هي التالزمية      

الخدمة ذاتها وبين الشخص الذي يتولى تقديمها األمر الذي يترتب عليه ضـرورة حـضور               

، أي أن مـن الـصعب أحيانـا فـصل            )٢٠٠٢المؤدن،  (طالب الخدمة إلى أماكن تقديمها      

 في لحظـة  الخدمات عن شخصية مقدمها، لذلك فإن أداء خدمة معينة قد يحدث جزئيا أو كليا    

وقت استهالكها، فالسلع تنتج وتباع وتستهلك، أما الخدمات فهي تباع ومن ثم تنتج وتـستهلك              

، لذلك فإن مقدم الخدمة يعتبر جزء من الخدمة نفسها سواء كان أنسانا أو              )٢٠٠٢الضمور،  (

آلة، وسلوك مقدم الخدمة يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمة، ولهذا نجد أن جـودة الخدمـة       

تبط باألسلوب الذي تقدم فيه، ولذلك فإن إدارة المصرف التي تريد أن تقدم خدمة متميـزة                تر

وذات جودة عالية، عليها أن تضع مواصفات معينة عند اختيار موظفي المصرف، وخاصـة          

الذين يتعاملون مع العمالء بشكل مباشر، وأيضا تدريبهم على التعامل مع عـدد كبيـر مـن       

 تقديم الخدمات المصرفية بشكل سريع ومـتقن وذلـك لزيـادة ثقـة          العمالء، وتدريبهم على  

   ).٢٠٠١معال، (العمالء بالمصرف

     )variability(عدم التماثل أو التجانس   -٣

الخاصية األخرى التي تتصف بها الخدمات هي عدم القدرة على تنميط الخدمات، وخاصـة              

، وهذا يعني أنه يصعب على مقـدم        تلك التي يعتمد تقديمها على اإلنسان بشكل كبير وواضح        

الخدمة أن يقدم خدمات متماثلة أو متجانسة في كل مرة، وبالتالي فهو ال يـستطيع ضـمان                 

، كما أن مقدم الخدمة يقدم خدماته بطرق مختلفة           )٢٠٠٢المؤدن،  (مستوى جودة معين لها     

فيدين وفقـا   اعتمادا على ظروف معينة، فموظف المصرف يختلف أسلوبه وتعامله مع المست          

لظروفه النفسية واالجتماعية، فهناك عدة عوامل تؤثر على مستوى تقديم الخدمة، فعلى سبيل             

المثال وجود عشرة أفراد داخل المصرف حيث هؤالء األفراد يختلفون من حيـث المواقـف        

الحاجات والرغبات الشخصية وغيرها من العوامل التي تؤثر على تقديم الخدمـة المقدمـة               

إلشباع المتحقق منها، كذلك اختالف تأثر مقدمي الخدمات بالمصرف في العوامـل      ومستوى ا 
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السابقة، مما يجعل من الصعب جدا تحيد مستوى معين لمستوى الخدمة المطلوبة بشكل دقيق              

   ).٢٠٠١الصميدعي ويوسف، (

خـالل  ويمكن الرقابة على جودة الخدمات وبالتالي التقليل من التباين وعدم التجانس فيها من        

  :إتباع ثالث خطوات وهي

  . االختيار الجيد للعاملين وتدريبهم على أفضل طرق تقديم الخدمات* 

  .تنميط خطوات وإجراءات تقديم الخدمات على مستوى المنظمة ككل* 

  ).kotler,2003(متابعة رضا الزبون عن الخدمات من خالل مقترحاته والشكاوي المقدمة* 

  perishbility)  كية الخدمة المقدمةهال(تالشي أو فناء الخدمة -٤

العديد من الخدمات غير قابلة للتخزين، فكلما زادت درجة الالملموسية للخدمـة إنخفـضت              

الضمور، (فرصة تخزينها، فالخدمات ذات الطبيعة الفنائية ال يمكن حفظها على شكل مخزون           

أنه ال يمكن تخزينها    ، فالخدمات تستمد قيمتها من الوقت الذي تؤدي فيه فقط، حيث             )٢٠٠٢

لتستخدم في وقت الحق، ونتيجة لهذه الخاصية فإن المنظمات الخدمية قد تحقق خسائر كبيرة              

، فإذا عجـز المـصرف عـن        )٢٠٠٣مصطفى،  (نتيجة عدم االستفادة الكاملة من إمكاناتها       

ـ                ة اإلقراض لفترة معينة، يكون قد خسر الفائدة عن تلك الفترة، حيث ال يستطيع تخزين خدم

   ).٢٠٠١جبر، (اإلقراض 

   خصائص الخدمات المصرفية : سادسا

  -:يمكن تلخيص أهم خصائص الخدمات المصرفية فيما يلي

   ال يمكن صنع الخدمة مقدما أو تخزينها-١

من المستحيل إنتاج الخدمة مقدما وتخزينها لحين طلب العميل، فـالموظف يـصنع الخدمـة           

ات قليلة يبدأ في تجهيز عناصر إنتاج الخدمـة،وفي   بمجرد أن يظهر العميل أمامه، وفي لحظ      

  .نفس اللحظات يتم إعداد الخدمة بما يتناسب مع طلب العميل

  ال يمكن للموظف إنتاج عينات من الخدمة-٢

ال يستطيع الموظف إنتاج عينات من الخدمة لكي يرسلها إلى المستهلك ويحصل منـه علـى       

عماله لها، كما أنه ال يستطيع أن يوصـل هـذه           موافقة مسبقة عن جودة هذه الخدمة قبل است       

الخدمة شفهيا إلى العميل، ومن غير المتصور إرسال عينة من نوعية الخدمة للعميل قبل أن               

  .يحصل عليها حين حضوره للبنك

  التأكد من تقديم ما يطلبه العميل-٣
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قة وثابتة بـين  ألن الخدمة بطبيعتها ليست شيئا ماديا يمكن الحكم على مواصفاته بمعايير مطل     

كل العمالء، فإن الحكم النهائي على ما يقدمه موظف البنك سوف يرتبط بما يطلبه ويتوقعـه                

  .العميل عن هذه الخدمة

  الخدمات المصرفية تنتج وتستهلك في نفس اللحظة-٤

ال يستطيع العميل أن يتداول هذه الخدمة مع طرف ثالث بسبب استهالكه للخدمة فـي نفـس            

، وما يستطيع وصفه لآلخرين هو الشعور بالسعادة أو التعاسة من           )إنتاجها(ولحظة إنجازها أ  

  .الخدمة المقدمة

   الخدمات غير قابلة لالستدعاء مرة أخرى-٥

بعض المنتجين لسلع معينة يضطرون إلى سحب سلعهم من السوق بسبب أخطاء فنيـة فـي             

رفية التي تقدم للعميل فهـي      إنتاجها، أو عدم صالحيتها لإلستهالك األدمي، أما الخدمة المص        

  .غير قابلة لإلستدعاء مرة أخرى بعد تقديمها

  جودة الخدمات غير قابلة للفحص قبل تقديمها للعمالء -٦

فالسلع قابلة للفحص من حيث استبعاد الوحدات المعيبة أثناء الفرز، ولكـن موظـف البنـك                

ا على تفاعل إنساني بينه وبـين       يتعامل مباشرة مع العمالء، وإنتاجه وتقديمه للخدمة يتم بناء        

العميل، وبطبيعة الحال ال يمكن إجراء عملية الفرز والرقابة على الجودة بعد اإلنتاج، ومـن               

ثم ال يمكنه إستبعاد الوحدات المعيبة فاإلستهالك قد تم بالفعل، والمسؤولية هنا أكبر وأخطـر           

نات الجودة تكمـن بـداخل      وتتطلب ضمانات الجودة قبل لحظة اإلنتاج، إن الكثير من ضما         

الحـداد،  (الموظف،ومن األهمية أن يستعد الموظـف ويهيـئ نفـسه لكـل لحظـة خدمـة            

  ).٥٤-٥٢،ص١٩٩٩

  

  الخدمات والجودة وتحقيق رضا العمالء

  مفهوم الخدمة المصرفية

مفهوم الخدمة المصرفية ال يبتعد أو يختلف كثيرا عن مفهوم الخدمة بشكل عام، حيث أنهـا                

عمل يحصل عليه المستفيد من خالل األفراد أو المكائن التي تقدم من خاللها،             تمثل نشاط أو    

  .وإن مفهوم الخدمة المصرفية يشمل على بعدين أساسيين هما البعد المنفعي والخصائصي

  يتمثل في مجموعة المنافع التي يسعى إلى تحقيقها )beneficial dimension( فالبعد المنفعي

دمة، والبعد المنفعي للخدمة يختلف من مستفيد ألخر وذلك إلختالف          العميل من إستخدامه للخ   
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اإلحتياجات والرغبات، ولعدم سهولة وقياس المنفعة بشكل دقيق، وإنما تعتمد عملية التقيـيم             

  ).٢٠٠١الصميدعي ويوسف، (على المستفيد وعلى مستوى اإلشباع الذي يحصل عليه

ويتمثـل فـي مجموعـة     characteristic dimension)(أما البعد الخصائـصي أو الـسماتي   

  ).٥١،ص١٩٩٤معال، (الخصائص والسمات التي تتصف بها الخدمة

  مفهوم الجودة

 التي تعني طبيعة الشخص أو      )qualitas( إلى الكلمة الالتينية     quality)(يرجع مفهوم الجودة    

م بتـصنيع   طبيعة الشئ ودرجة الصالبة، وقديما كانت تعني الدقة واإلتقان من خالل قيـامه            

اآلثار والتماثيل والقصور ألغراض التفاخر بها أو الستخدامها ألغراض الحمايـة، وحـديثا             

تغير مفهوم الجودة بعد تطور علم اإلدارة وظهور اإلنتاج الكبير والثورة الصناعية وازديـاد              

  ).٢٠٠٢الدرادكة والشبلي، (المنافسة، إذ أصبح لمفهوم الجودة أبعاد جديدة ومتشعبة 

لجودة بمعناها العام إنتاج المنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمـستوى عـالي مـن الجـودة                  وا

المتميزة، تكون قادرة من خاللها على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتفق             

مع توقعاتهم، وتحقيق الرضا والسعادة لديهم، ويتم ذلك من خالل مقاييس موضـوعة سـلفا               

،  ولقـد تعـددت وتباينـت        )٢٠٠٠عقيلـي،   (خدمة وإيجاد التميز فيهمـا      إلنتاج أو تقديم ال   

التعريفات التي أوردها الكتاب بموضوع جودة الخدمة، حيث يرى البعض أن جودة الخدمـة              

تعتمد على رضا العميل عن الخدمات المقدمة وإلى أي مدى تلبي هـذه الخـدمات رغباتـه                 

ع والراضي يعتبر وسيلة ال غنى عنهـا فـي    أن العميل المشب disnegواحتياجاته، حيث يرى    

خلق ميزة تنافسية في بيئة األعمال، ولذا يجب أن ينصب إهتمام المنشأة على تحقيق رضـا                

 الجودة بأنها مطابقـة   Grosby  )١٩٧٩(ووالء العميل من خالل إشباع إحتياجاته، ويعرف 

كون خـصائص الخدمـة     المنتج أو الخدمة للمواصفات وعليه سيكون العميل راضيا عندما ت         

  ).٢٠٠٢عبد المحسن،(مطابقة لمتطلباته 

 جودة الخدمة بأنها الفرق بين توقعات العمالء للخدمة )parasuraman, 1988(ويعرف 

  .وإدراكهم لألداء الفعلي لها

   بأنها تقديم خدمة أفضل من توقعات العميل)Lewis, 1983(كما عرفها

Service quality is : providing abetter service than the customer expet.  

كما يعرف المكتب القومي للتنمية االقتصادية في بريطانيا الجودة على أنها مجموعة العوامل             

أو الخصائص التي يجب أن تتوفر في منتج أو خدمـة معينـة بهـدف الوفـاء بمتطلبـات                   

  ).٢٠٠٢عبد المحسن، (السوق
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ة بأنها مجموعة من المزايا وخصائص المنتج أو كما عرفتها الجمعية األمريكية لضبط الجود

  ).٢٠٠٢الدرادكة والشبلي، (الخدمة القادرة على تلبية حاجات المستهلكين 

وقد تبنى البعض مفهوما عن جودة الخدمة مؤداه أن مفهوم الجودة ينعكس من خـالل إدراك            

الخدمة وكان ما قـدم  المستفيد للجودة ودرجة مطابقتها لتوقعاته، فإذا ما حصل المستفيد على         

إليه أدنى مما كان يتوقعه فقد اهتمامه بالمؤسسة، وإذا كان ما قدم إليه متفق مع توقعاتـه أو                  

، )٢٠٠٢عبـد المحـسن،     (تفوق عليها فإنه يقبل على تكرار التعامل مع المؤسسة الخدمـة          

 مـن الخـصائص العامـة     )service quality(وتستمد الصعوبة في تعريف جودة الخدمـة  

لمميزة للخدمات قياسا على السلع المادية، حيث غالبية التعريفات الحديثة لجودة الخدمة على             ا

أو أنهـا   ،  "معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العمالء لهذه الخدمة          "أنها  

، أي أن هـذه التعريفـات        لألداء الفعلي لهـا    مالفرق بين توقعات العمالء للخدمة وإدراكه     

هي حكـم أو تقـدير شخـصي     perceived qualityحول حقيقة أن الجودة المدركة ركزت 

للعمالء، ويعني ذلك أن أي تعريف لجودة الخدمة يجب أن يكون من منظور العميل، أي أنه                

إذا توافقت إدراكات العمالء للناتج مع توقعاتهم له،فإنهم سيكونون راضين عن الخدمة، أمـا              

و تجاوزها فإن الخدمة تعتبر متميزة، أما إذا تحقق العكس هـو أن             إذا فاق الناتج التوقعات أ    

الناتج لم يرق إلى مستوى التوقعات فإن الخدمة تصبح رديئة، ومن ثم فإن العميـل سـيكون           

غير راضي عن الخدمة، والخالصة أن جودة الخدمة مفهوم يعكس تقيـيم العميـل لدرجـة                

هو المفهوم الذي تبناه العديد من الكتاب المميزين        اإلمتياز أو التفوق الكلي في أداء الخدمة، و       

  ).١٩٩٩الحداد، (Cronin and Taylor  وزمالئهParasuramanفي مجال الجودة مثل 

                   

  ) ١(الشكل رقم 

  مفهوم جودة الخدمة

  مفهوم جودة الخدمة

  

  

  

  

  ٣٣٧،ص١٩٩٩الحداد ،: المصدر 

  

توقعات العمیل 
 للخدمة

إدراك العمیل لألداء  )الفجوة ( مستوي الجودة 
 الفعلي



 ٤٠

  : إلى أن جودة الخدمة يتضمن عنصرين أساسيين وهما Gronroos  من ناحية أخرى أشار 

   Technical Quality الجودة الفنية           -١

  Functional Quality الجودة الوظيفية        -٢

  .وأضيف بعد ثالث أطلق عليه الجودة المروجة

لتكنولوجية والماديـة   ويشير بعد الجودة الفنية إلى مستويات األداء الناتجة عن إستخدام الوسائل ا           

  .في تقديم الخدمات، مثل زمن االنتظار في طابور البنك

أما الجودة الوظيفية فهي التفاعل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، وهنا تبرز خاصـية الجـودة                

  )٢٠٠٣الشورة، (الوظيفية والتي تعتمد باألساس على العنصر البشري 

 وشخصية مقدمي   )Procedures(ن وهما اإلجراءات  حيث أن الخدمة تتكون من عنصرين رئيسيي      

   ).٢٠٠٠مقابلة، ()Conviviality(الخدمة

 والذي )Corporate Image(والبعد الثالث الجودة المروجة ويطلق عليه الصورة الذهنية للمنظمة

يعكس إنطباعات العمالء عن المنظمة والتي تتوقف بدورها على تقييم العمالء للجوانـب الفنيـة               

فية للخدمة، ويعبر هذا البعد عن الصورة المنقولة عن الجودة إلى الزبـائن مـن خـالل                 والوظي

  ).٢٠٠١معال، (وسائل الترويج المختلفة 

ومن ناحية أخرى فإنه يمكن التمييز بين خمس مستويات لجودة الخـدمات المـصرفية ويمكـن                

    )Payne  & Adrian, 1996.p.181(تحديدها باألتي

من قبل العمالء والتي تمثل مستوى الجودة من الخدمات المـصرفية التـي             الجودة المتوقعة   -١

  .يتوقعون أن يحصلوا عليها من المصرف الذي يتعاملون معه

الجودة المدركة وهي ما تدركه إدارة المصرف في نوعية الخدمة التي تقدمها لعمالئها والتي               -٢

  .تعتقد أنها تشبع حاجاتهم ورغباتهم بمستوى عال

 الفنية وهي الطريقة التي تؤدي بها الخدمة المصرفية من قبل موظفي المصرف والتي              الجودة-٣

  .تخضع للمواصفات النوعية للخدمة المصرفية المقدمة

الجودة الفعلية التي تؤدي بها الخدمة والتي تعبر عن مدى التوافـق والقـدرة فـي إسـتخدام       -٤

  .أساليب تقديم الخدمة بشكل جيد يرضي العمالء

دة المرجوة للعمالء أي مدى الرضا والقبول التي يمكن أن يحصل عليه المـصرف مـن     الجو-٥

  .عمالئه عن تلقيهم لتلك الخدمات

  

  



 ٤١

  االختالفات األساسية بين الجودة والتمييز في تقديم الخدمات

 الجودة هي الدخول إلى السوق، في حين أن التمييز في الخدمة هو ثمن النجاح، لذلك يتحرك                 إن

ن في المنظمات الخدمية إلى ما وراء الجودة ونحو التمييز، ومما ال شك فيه أن الجـودة   المسئولو

 مترابطان بشكل وثيق، فالجودة والتمييز يرتبطان في مجال الوفاء باحتياجات المستفيدين            زوالتميي

ويتماثل كل منهما في مجاالت عديدة منها اإلصغاء إلى المستفيدين ومعالجة شكواهم والمحافظـة     

  .على مناخ من العالقات الجيدة والطبيعية معهم

وعليه فإن التركيز في هذه الحالة يكون على العملية التي يتم فيها إرضاء المستفيد وذلك من 

  :خالل األتي

  . تقليص الوقت المستغرق بين طلب الخدمة وتقديمها •

 .تبيسط عملية تقديم الخدمة •

 .خدمة تالفي العوامل التي تؤدي إلى الخطاء في ال •

 .خلق مناخ يمكن فيه تحقيق التحسن المتواصل في أداء الخدمة •

ضمان وجود العاملين في المنظمة ممن يتفاعلون مع المستفيد بشكل جيد ويرتبطون  •

  ).٢٠٠٢الصميدعي والعالق، (معهم بعالقة طيبة 

  الجودة ورضا المستهلك    

، ويمكن تعريف الرضا أيـضا بأنـه        يمكن تعريف الرضا بأنه رد الفعل الذي يتبع تقديم الخدمة         

عبارة عن خبرة ما قبل االستهالك، التي يقارن فيها العميل بين الخدمة التـي يتـصورها مـع                  

  .الجودة المتوقعة

وعليه فهناك اختالف بين مكونات العالقة بين الرضا والجودة، فالرضا يؤثر على تقييم الجـودة               

لفارق األساسي بين المفهـومين يتمثـل فـي أن          وتقييم جودة الخدمة يؤثر على الرضا، ولعل ا       

مـصطفى،  (الجودة تتعلق بتقديم الخدمة، بينما يعكس الرضا توقعات العميل من تلـك الخدمـة               

٢٠٠٣.(  

  :ماهية ومبررات قياس جودة الخدمات

 تستطيع على أساسها الحكـم علـى        Standardإن المؤسسات الخدمية تحتاج إلى أداة أو معيار         

 والعمليات الالزمة لتحقيق األهداف المنشودة، والتوصل إلى ما قد يكون هناك من             فعالية األنشطة 

تباين بين النتائج المستهدفة وبين النتائج التي تحققت فعال، ومقارنة المحقـق بالمـستهدف علـى      

أساس المعايير المحددة مسبقا، ولذا فإن توافر مقياس للجودة يتسم بالدقة والموضـوعية يعتبـر               



 ٤٢

ومـن ثـم إتخـاد      ‘ ريا لتقييم األداء وتحليل اإلنحرافات عن المعـايير الموضـوعة         أمرا ضرو 

  ).٢٠٠٢عبد المحسن، (اإلجراءات الالزمة لتحسين الجودة في األجل القصير والطويل

  لماذا يصعب قياس جودة الخدمات؟

اذ الصعوبة في قياس جودة الخدمات يرجع إلى أن الخدمات في مضمونها غير ملموسة، فعند اتخ              

قرار شراء منتج ما من أحد المحالت يستطيع المشتري تقييمه وتحديد جودته وتكلفته بسهولة من               

خالل النظر إليه، وعقد المقارنة التي تمكنه من اتخاذ قرار الشراء، وحتى فـي الحـاالت التـي         

يصعب عليه إصدار حكم بشأنها فإنه يستطيع اإلستعانة بأهل الخبرة في هذا الـصدد، أمـا فـي            

الخدمات ال يستطيع الشخص طالب الخدمة أن يعرف طبيعة هذه الخدمة قبل اتخاذ قرار الشراء،               

باإلضافة إلى أن العنصر البشري يلعب دور هام في إنتاج الخدمة، كما أن جودة الخدمة أيـضا                 

تعتمد على درجة مشاركة المستفيد في عملية إنتاج الخدمة، فمشاركة العميل تعتبر هامة لنجـاح               

خدمة، وتشير الدراسات إلى صعوبة قياس أداء الجودة في بعض المؤسسات الخدمية لـصعوبة              ال

تحديد مكونات المدخالت والمخرجات في مثل هذه المنظمات، كـذلك تـأثر الجـودة المدركـة                

للخدمات بالبيئة المحيطة، ألن أداء مقدمي الخدمة يساهم لدرجة كبيرة في تحديد جـودة الخدمـة      

ظم الخدمات كثيفة العمل، كذلك اختالف مراحل الخدمة من صناعة خدميـة إلـى              باعتبار أن مع  

أخرى، وبالتالي ال يمكن وضع معايير ثابتة لقياس جـودة الخـدمات وتعميمهـا علـى جميـع                  

المؤسسات الخدمية، لذا فإن هناك حاجة ماسة ألن يقوم كل قطاع من القطاعات الخدميـة كـل                 

بة لقياس جودة الخدمة المقدمة، في ضـوء الظـروف البيئيـة            على حدة بتطوير المقاييس المناس    

والثقافية والتنظيمية التي يعمل من خاللها، على أن تتضمن هذه المقـاييس تحقيـق نـوع مـن                  

عبـد المحـسن،     (التوازن بين أهداف طالب الخدمة ومقدم الخدمة والمؤسسة في نفس الوقـت             

٢٠٠٠.(  

  : مزايا تقديم خدمة متميزة للعمالء

تعود على المنظمة الخدمية ومنها المصارف من تركيز الجهـود علـى             وفوائد ك عدة مزايا  هنا

  :تحسين جودة الخدمات ومن هذه المزايا

  .تحقيق ميزة تنافسية فريدة عن بقية البنوك وبالتالي مواجهة الضغوط التنافسية -١

  .تحمل تكاليف أقل بسبب قلة األخطاء في العمليات المصرفية-٢

  .دمة المتميزة تتيح الفرصة أمام البنوك للحصول على أسعار وخدمات أكبرأن الخ-٣

أن الخدمة المصرفية المتميزة تجعل من العمالء بمثابة مندوبي بيع للبنك في توجيـه وإقنـاع    -٤

  ). ٣٣٨،ص١٩٩٩حداد، (عمالء جدد من األصدقاء والزمالء 



 ٤٣

  . زيادة تعامل العمالء الحاليين-٥

  .ونصيبه من السوق المصرفي زيادة حصة البنك -٦

  ).١٩٩٩الخضيري، ( اكتساب قدرة على االستمرار والتواصل السليم في السوق المصرفي -٧

  

  :العوامل التي تؤثر على توقعات العمالء

لقد دلت الدراسات التي أجريت بشأن مستوى توقعات األفراد أنه يوجد عدة عوامل تؤثر على 

  :توقعات األفراد، ومن هذه العوامل

   Word of mouth communication    االتصال باألشخاص المحيطين-١

قد يبني توقع معين عن المؤسسة الخدمية التي ينوي التعامل معها، أو عن خدمة               الشخصأي أن   

معينة تقدمها المؤسسة الخدمية التي يتعامل معها، من خالل نقل إنطباعات اآلخرين عـن هـذه                

اعات القريبة من هذا الشخص مثل األسرة واألصـدقاء وزمـالء           المؤسسة أو الخدمة له، فالجم    

العمل والتي سبق لها التعامل مع هذه المؤسسة، سينقلون إنطباعهم أو تجربتهم لهذا الشخص من               

خالل عملية التعامل مع المؤسسة، وبالتالي فإن هذا الشخص سيكون إنطباع أو توقع مسبق عـن        

  ).٢٠٠٥شعشاعة، (هذه المؤسسة أو الخدمة 

     Personal needs       الحاجات الشخصية-٢

وتشير هذه الحاجات إلى المطالب الشخصية للعميل والتي قد تتحدد وتتأثر بالـسمات الشخـصية          

والنفسية واالجتماعية للفرد وكذلك موارده الشخصية، وتختلف االحتياجات الشخصية من شخص           

أعمارهم، وأذواقهم، وثقافتهم، ودخلهـم،     ألخر، ويرجع السبب في ذلك الختالف األشخاص في         

  .إلخ...وأعمارهم،وأجناسهم

لذا نجد أن هذا االختالف يؤدي إلى التفاوت في توقعات العمالء نحو خدمـة معينـة، أو نحـو                   

   ).zeithaml,parasuraman,berry,1990(المؤسسة التي يتعاملون معها بشكل عام

    Past experience   الخبرة السابقة-٣

تعرض العميل من قبل لنفس الخدمة ودرجة معرفته بطبيعتها بعد التجربـة، وكلمـا كـان        وهي  

العميل له خبرة سابقة في التعامل مع مؤسسة معينة كلما أثر ذلك على تكـوين توقعاتـه نحـو                   

الخدمة أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة، فمثال إذا كان عميل يتعامل مع مصرف منذ فترة وقام                

يم خدمة جديدة، فإن توقعات هذا العميل نحو جودة الخدمة الجديدة ستكون مختلفـة        المصرف بتقد 

  .عن عميل جديد يتعامل مع المصرف ألول مرة من خالل هذه الخدمة الجديدة

    External communication   االتصال الخارجي-٤



 ٤٤

ر العمالء ويقصد باالتصال الخارجي تلك الرسائل التي تقوم المؤسسة بإرسالها إلى جمهو

بواسطة وسائل االتصال المختلفة، كاإلعالنات أو الدعاية العامة، والتي من خاللها يكون العمالء 

   ).٢٠٠٥شعشاعة، (قد كونوا توقع معين عن مستوى جودة الخدمة المقدمة في تلك المؤسسة 

  .يوضح العوامل التي تؤثر على توقعات العمالء) ٢(والشكل رقم 

  
  

  )٢(الشكل رقم 
   عوامل التي تؤثر على توقعات العمالءال

  
 

CUSTOMER  
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 حاجات فردية
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Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1990,P37     
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  :إدارة توقعات العمالء وتلبيتها 

 إن توقعات العمالء تعد المحور األساسي للحكم على جودة خدمة المنظمة، فـالعمالء يحكمـون              

على جودة الخدمة من خالل مقارنة ماذا يريدون أو يتوقعون وما يدركون إنهم يحصلون عليـه،                

والعديد من الكتاب يؤيدون فكرة قياس الفجوة بين التوقعات واإلدراك الخاص بالعمالء كمحـور              

أساسي في تقديم جودة الخدمة، وتشير األبحاث والدراسات إلى أن توقعات العمالء توجـد علـى    

  :يين مختلفين وهما مستو

  :المستوى المرغوب  -١

ويتمثل في المستوى من الخدمة الذي يتمنى العميل الحصول عليه، فهو خلـيط ممـا يعتقـد          

  .العميل أنه من الممكن حدوثه وما الذي ينبغي حدوثه

  :المستوى المالئم من التوقعات  -٢

ويتكون جزئيا من تقدير    فهو يمثل ذلك المستوى من الخدمة والذي يجده العميل مقبوال عنده،            

العميل مقدما لما سيكون عليه مستوى الخدمة، ويوجد بين هذين المستويين نطـاق يعـرف               

باسم منطقة التحمل ويقصد بها ذلك المدى من مستوى أداء الخدمات الـذي يجـده العميـل                 

مرضيا، فإذا ما وجد األداء الفعلي أقل من منطقة التحمل، فإن العميـل سيـشعر باإلحبـاط                 

والندم وتنخفض درجة والئه للمنظمة، أما إذا وجد مستوى األداء الفعلي أعلى مـن منطقـة                

يوضـح  ) ٣(التحمل فإنه سيشعر بالسعادة والرضا وتزيد درجة والئه للمنظمة، والشكل رقم            

  .مستويات توقعات العمالء

   )٣( الشكل رقم 

  مستويات توقعات العمالء

                                 

  التوقعات المرغوبة

  

  مستوى التحمل

  

  المستوى المناسب

                           

                             

  ٣٧٢، ص٢٠٠٢الضمور، :                 المصدر



 ٤٦

ولتوضيح هذا المفهوم نأخذ المثال التالي، على فرض أن أحد العمالء يرغب في دفع قيمـة                

 دقائق، فإن هذا يطلق عليه مستوى الخدمة المرغوبـة،  ١٠تجاوز  فاتورة الهاتف في مدة ال ت     

ولكنه وفقا لخبرته مع البنك ومع األخذ بعين االعتبار عدد العمالء اآلخرين الموجودين قبله،              

 ٢٠الذين جاءوا أيضا لدفع قيمة فواتيرهم، ووفقا لعوامل أخرى فإن انتظاره يمكن أن يتحمل               

مستوى المناسب للخدمة، فإذا كانـت الخدمـة الفعليـة قـد            دقيقة، ويعرف هذا المستوى بال    

، فإن العميـل سـوف يكـون       )منطقة التحمل ( دقيقة   ٢٠ دقائق و  ١٠إستغرقت أي وقت بين     

راضيا عن البنك، أما إذا كان الوقت الفعلي خارج منطقة التحمل، فإن تأثيره سـوف يكـون           

 دقيقـة، ففـي الحالـة       ٢٠ من    دقائق أو أكثر   ١٠أكبر من مدى العميل، سواء كان أقل من         

األولى سيشعر العميل بسعادة أكبر ألن األداء فاق توقعاته المرغوبة، أما فـي الثانيـة فـإن         

العميل سيشعر باإلحباط وعدم الرضا، ألن الخدمة أخذت وقتا أكبـر ممـا اعتبـره الحـد                 

   ).  ٣٧٢،ص ٢٠٠٢الضمور،(المناسب،ومنطقة التحمل بطبيعة الحال تختلف من عميل ألخر

     
  كيفية إدارة توقعات العمالء؟

تستطيع منظمات الخدمات إدارة توقعات عمالئها بشكل فعال من خالل االلتزام بـالوعود التـي               

تقطعها على نفسها لهم حول خدماتها، وكذلك االعتماد على االتصال الفعال معهم وهـذا يحتـاج         

  ).٣٧٤، ص ٢٠٠٢الضمور، : (منها التأكيد على العوامل التالية

  التأكد من أن الوعود واقعية -١

أي على المنظمة أن ال تغالي في وعودها أو أن ال تعطي وعودا خالبة ال تعكـس مـا تقدمـه                     

المنظمة في الواقع، فالوعود المغالى بها والتي ال تتمكن المنظمة من تحقيقها للعميل سوف تؤدي               

أداء الخدمة الفعلي مع الوعـود المعطـاة   إلى خلق عدم الثقة بينه وبينها، وحتى يمكن أن يتوافق      

  :من قبل المنظمة للعمالء، فال بد على إدارة التسويق مراعاة ما يلي

التعرف على ردة الفعل تجاه أي حملة ترويجية قبل القيام بها وذلك من قبل مجموعة من                 •

العمالء، ويكون الهدف من ذلك هو التأكد من صحة الوعود التي سـوف تطلقهـا هـذه        

  .لةالحم

القيام ببحوث دورية تهدف إلى تقييم تأثير المزيج التسويقي للمنظمـة علـى مـستويات                •

 .توقعات العمالء، مثل التعرف على تأثير األسعار على هذه المستويات
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    التأكيد على عامل الثقة في تقديم الخدمة-٢

 وخـدماتها، ممـا     إن أداء الخدمة بشكل صحيح ألول مرة يمكن العمالء االعتماد على المنظمة           

يساهم في تمايز الخدمة، وذلك ألن العمالء يعطون أهمية كبيرة لمعيار الثقة في الخدمة عند تقييم               

جودة الخدمة، كما أن وجود درجة عالية من الثقة لدى العميل بخدمات المنظمة سيقلل من حاجته                

  .لعملية معالجة أخطاء ومشاكل الخدمة

  اإلتصال الدائم مع العمالء-٣

جب على المنظمة أن تعمل دائما على االتصال مع العمالء، فالخدمة ما هـي إال تفاعـل مـع                   ي

العميل، ولو قامت المنظمة باالتصال الدائم مع العميل إلستطاعت أن تتجنب العديد من المـشاكل         

المحتمل أن تتعرض لها عند تقديم الخدمة، واالتصال مع العمالء في الوقت المناسب يعـد احـد          

 الفعالة في إدارة توقعاتهم، فاالتصال في الوقت المناسب بالعميل يشعره بأنه شريك وليس              الطرق

  .مجرد عميل، ومثل هذا الشعور هو الذي يبحث عنه العميل عند التعامل مع مقدمي الخدمة

  وحتى يمكن للمنظمة أن تقدم خدمات تفوق مستواها المستوى الذي يتوقعه العمالء فإن عليها أن 

  ).٢٠٠٢الضمور، : (التاليتقوم ب

    التميز في تسليم الخدمة -١

حتى يشعر العمالء عند تسليم الخدمة بمستوى مهارة مقدمي الخدمة لهم، وهذا بالتـالي يعطـي                

فرصة لتزيد من درجة ثقة العمالء بخدمات المنظمة وذلك بالطريقة التي تميزها عن غيرها من                

 نتائج الدراسات بهذا الصدد إلـى أن العمـالء عنـد            المنظمات المنافسة لها في السوق، وتشير     

اهتمامهم بأداء الخدمة من قبل المنظمات بشكل يفوق توقعاتهم عادة ما يركـزون علـى جانـب              

عمليات الخدمة وأدائها وليس على نتائج الخدمة، فالمكان الذي تؤدي فيه الخدمة له تأثير كبيـر،                

فاعلون معه وجها لوجه يعدون مـن أكثـر العناصـر    والعاملين الذين يقدمون الخدمة للعميل ويت    

أهمية بهذا الشأن، فاالبتسامة والتعامل اإلنساني وإظهار االهتمام والعناية بالعميل والعمل علـى             

حل مشاكله والقدرة والمهارة على أداء الخدمة بشكل صحيح،  يؤدي إلى أن تقوم المنظمة بتقديم                

  .خدمة عند مستوى يفوق توقعات عمالئها

  استثمار عملية عالج أخطاء الخدمة -٢

إن قيام المنظمة بمعالجة األخطاء التي قد تحدث في أدائها تمثل فرصة ذهبيـة للمنظمـة، لكـي      

تستطيع أن تقدم للعمالء خدمة تفوق توقعاتهم، فعندما تقوم المنظمة بالتعامل الفوري مع العميـل               

لى حلها بشكل جيد وسريع، يـستطيع أن  الغاضب وإظهار التعاطف مع موقفه ومشكلته والعمل ع 

يحول النقاط السلبية إلى نقاط إيجابية لصالح المنظمة، وتشير الدراسات التي أجريت على عـدد               
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من المنظمات الخدمية الناجحة، أن وجود نظام جيد لعالج جوانب القصور التي قد تظهـر فـي                 

ملية توصيته بالتعامل مع المنظمة     أداء الخدمة، يؤدي إلى شعور العميل بالرضا ومن ثم تزداد ع          

  .وتحسين من إدراكه لجودة الخدمة ذاتها
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  الفصـل الرابـع    

   مداخل الجودة ونموذج القياس

  مداخل وأساليب تحسين جودة الخدمة •

  المدخل اإلتجاهي •

  مدخل نظرية الفجوة •

  SERVQUALنموذج القياس  •

  ذج قياس الجودةنقد نظرية الفجوة ونمو •
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  الفصل الرابع

  مداخل الجودة ونموذج القياس

  مداخل وأساليب تحسين مستوى جودة الخدمة   

   الخدمية القيام بالخطوات التالية من أجل تحسين جودة الخدمة تيجب على المؤسسا

    االستخدام المستمر للدراسات والبحوث-أ 

لخدمية على تطوير وتحسين مستوى جودة خدماتها، إال أنهـا      تحرص العديد من المؤسسات ا    

تفشل في تحقيق ذلك، ألنها ال تملك فهما واضحا عما يتوقعه العميل منهـا، ممـا أدى إلـى             

استخدام البحوث كوسيلة لتجميع المعلومات وتحقيق الفهم عـن توقعـات العمـالء للخدمـة         

  .وتقييماتهم لألداء الفعلي لها

ـ        وإن التعرف على د     للخدمـة   مور الخدمة وأبعادها والتعرف على توقعات العمالء وإدراكه

ومشكالت التعامل فيها يمثل جوهر أي برنامج فعال لتحسين جودة الخدمة، وتساعد البحوث             

  :بصفة عامة في تحقيق الفوائد التالية لمنظمة الخدمة وهي

  . التعرف على معايير جودة الخدمة-

  .ة بين معايير الجودة مساعدة اإلدارة في المفاضل-

  . قياس درجة رضا العمالء عن الخدمات المقدمة-

  . معرفة األهمية النسبية ألبعاد الخدمة-

  . تقييم األداء الفعلي للخدمة قياسا على المنافسين-

  العمل على استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات - ب

عف مهارات مقـدمي    تشير نتائج الدراسات إلى أن نحو ثلث مشكالت الجودة تنحصر في ض           

الخدمة أو افتقادهم للرغبة في العمل وتدني نظرتهم للعميل، ويزيد من خطورة هذا الجانـب               

أنه من وجهة نظر العميل فإن مقدم الخدمة هو البنك، ولذا فإن إدارة البنك يجـب أن تكـون     

حريصة على انتقاء وتوظيف أفضل العناصر التي سوف تقوم بـالعرض الفعلـي لخـدمات             

  .كالبن

  االهتمام ببرامج التسويق الداخلي -ج

 األداء المتميـز، ولكـن   قإن مجرد الحصول على أفضل العاملين قد ال يمكن البنك من تحقي 

يجب أن يتوافر لدى العاملين الرغبة واالتجاه اإليجابي نحو تحـسين جـودة الخدمـة، وأن                

يادة اإلدراك بأهمية العميـل  الهدف النهائي للتسويق الداخلي يتمثل في تحفيز مقدم الخدمة وز         
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وتحقيق العناية به، وعلى المستوى اإلستراتيجي يهدف التسويق الداخلي إلى خلق بيئة داخلية             

  .تتمتع بدرجة عالية من الحساسية بالنسبة للعميل والجهود الموجهة تجاهه

   سرعة التصدي لمشكالت العمالء -د

 لدى عمالء آخرين بالتعامل مع مؤسسة يؤثر سلوك حل الشكوى في قيام العمالء بالتوصية

  .الخدمة

  تعليم العميل عن الخدمة -هـ

تزيد مصداقية البنك لدى العميل من خالل بذل جهود ملموسة لتعليمـه وتطـوير معرفتـه                

بالخدمات المقدمة مما يزيد من قدرة العميل على اتخاذ قرار أفضل، ومن ثم تحقيق درجـات    

  .أعلى عن هذه الخدمات

   ثقافة تنظيمية تدعم الجودةتنمية -و

يتطلب تحقيق التميز في الخدمة أن تصبح الجودة شعارا يؤمن به جميـع العـاملين بالبنـك                 

  .ويسعون إلى التطبيق العملي له

  تأكيد دور فرق الخدمة-ز

يتمثل أحد المتطلبات البارزة لتحقيق جودة الخدمة في وجـود مـا يـسمى بفـرق الخدمـة                       

)Service teams(    ويقصد بها مجتمع العاملين الذين يتوافر لديهم المقـدرة علـى التنـسيق ،

والعمل المشترك والرغبة في تحقيق األداء المتميز وتوليد الشعور بالرضـا لـدى العمـالء               

  ).١٩٩٩الحداد، (

  :مداخل جودة الخدمة 

  :يوجد مدخلين رئيسين لتحديد الجودة وقياسها وهما 

    Attitudinal Approach      المدخل اإلتجاهي  -١

     The Gap Approach مدخل الفجوة       -٢

      Attitudinal Approach المدخل اإلتجاهي :أوال 

يرتكز هذا المدخل على أساس أن جودة الخدمة تمثل مفهوما إتجاهيا يتصل بالرضـا ولكنـه       

 المقدمة، فالبرغم من أن     ليس مرادفا له، كما انه يرتبط بإدراك العمالء لألداء الفعلي للخدمة          

الباحثين يعترفون ضمنيا بأهمية ادراكات العمالء لجودة الخدمة، إال أنهم يرون فـي نفـس               

الوقت أن لكل من جودة الخدمة ورضا العميل مفهوما يختلف عـن األخـر، أي إن جـودة                  

 تقيـيم  الخدمة كما يقيمها ويدركها العميل هي شكل من أشكال االتجاه الذي يعتمد على عملية             

تراكمية بعيدة المدى، أما الرضا فإنه يمثل حالة نفـسية عـابرة وسـريعة الـزوال ويـرى                         
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)oliver, 1980( إن االتجاه األولي نحو الخدمة يعتبر دالة لتوقعات العمالء حول الخدمة، وان 

يهم، وهكذا فان أوليفر    توقعاتهم المستقبلية هي دالة تقييمهم للمستوى الحالي للخدمة المقدمة إل         

يقترح أن العمالء يشكلون اتجاهاتهم إزاء الخدمة على أساس خبراتهم الـسابقة بـشأن أداء               

الخدمة، ولهذا فان هذا االتجاه يتكيف طبقا لمستوى الرضا الذي يكون قد حققه العميل عـن                

  .الخدمة خالل تعامله مع المؤسسة الخدمية

ة التفاعل بين العميل وبين عناصر تتعلق بالمؤسسة كذلك يرى البعض أن الجودة هي محصل

  :الخدمية نفسها وضمن هذا اإلطار ثم تحديد ثالث أبعاد للجودة وهي

  ).كالتجهيزات والمباني(الجودة المادية وتضمن الجوانب المادية في الخدمة •

 .الجودة المؤسسية وتعني سمعة المؤسسة وصورتها لدى الجمهور •

 . تستمد من التفاعل بين موظفي المؤسسة الخدمية وعمالئهاالجودة التفاعلية والتي •

ومن الناحية العملية فان الممارسين غالبا ما يقيسون محددات الرضا العام والجودة المدركـة            

في الخدمة عن طريق الطلب إلى العمالء،  بأن يقوموا بتقييم األداء الحالي للخدمات المقدمة               

  ).   ١٩٩٨معال، (ث من قبل المؤسسة الخدمية محل البح

    The Gap Theory       مدخل نظرية الفجوة: ثانيا

يعتبر هذا المدخل أحد المرتكزات التي استندت إليها نظرية الفجوة في تفـسيرها للعمليـات               

النفسية التي يقوم من خاللها العمالء بتقييم جودة الخدمة والحكم عليها، ويقوم هـذا المـدخل       

   Expected qualityدمة يتحدد بالفرق بين الخدمة المتوقعة على إن مستوى جودة الخ

، وبالتالي فان مستوى جـودة الخدمـة   The performance) األداء الفعلي(والخدمة المدركة 

يقاس بمدى التطابق بين مستوى الخدمة المقدمة فعال للعمالء وبين ما يتوقع بشأنها، وبنـاءا               

  :التاليعليه فان جودة الخدمة تقاس على النحو 

فان جودة الخدمة ) األداء الفعلي(إذا كانت جودة الخدمة المتوقعة اكبر من الخدمة المدركة-١

  .تكون اقل من مرضية

إذا كانت جودة الخدمة المتوقعة متساوية مع جودة الخدمة المدركة فان جـودة الخدمـة               -٢

  .تكون مرضية

لمدركة فان جودة الخدمـة تكـون   إذا كانت جودة الخدمة المتوقعة اقل من جودة الخدمة ا    -٣

  ).١٩٩٨معال، (أكثر مرضية وتتجه بالتالي نحو الجودة المثالية 
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وهكذا فانه يستنتج من المراجعة األدبية لموضوع جودة الخدمة أن هناك مدخلين رئيـسين       

  :لقياس جودة الخدمات هما 

  .لفعلي للخدمةمدخل الجودة المدركة الذي يعتمد على أساس تقييم العمالء لألداء ا-١

مدخل الفجوة الذي يعتمد على أساس الفرق بين الجودة التـي يتوقعهـا العمـالء بـشأن           -٢

  .الخدمة، وبين األداء الفعلي الذي يدركه العمالء

ولتحقيق أغرض هذه الدراسة فإننا سنقوم باستخدام مدخل الفجوة في قياس جـودة خـدمات               

  .المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين

  د جودة الخدمة  أبعا

 بسلسلة مـن الدراسـات   parasuraman, Zeithaml, berryلقد قام فريق من الباحثين وهم 

كان احد أهدافها التوصل إلى األبعاد المستخدمة بواسطة العمالء والهامة في نمذجة توقعاتهم             

وادراكاتهم للخدمة المسلمة، وقد توصل الباحثون في بداية دراستهم إلـى عـشر محـددات               

  :لجودة الخدمة المدركة وهي 

  Reliabilityاالعتمادية   -١

وتشير االعتمادية إلى قدرة مقدم الخدمة على أداء وإنجاز الخدمة التي وعدت بها بالطريقـة               

  .الصحيحة من المرة األولى وبدرجة عالية من الصحة والدقة

  Responsivenessاالستجابة   -٢

ء والرد السريع على استفـساراتهم، وقـدرة ورغبـة    وتشير إلى المبادرة إلى مساعدة العمال     

واستعداد مقدمي الخدمة في أن يكونوا بشكل دائم في خدمة العمـالء، وقـدرتهم علـى أداء          

  .الخدمة لهم عند احتياجهم لها

    Competenceالكفاءة أو القدرة   -٣

ات التحليليـة   تتعلق بكفاءة وجدارة القائمين على تقديم الخدمة من حيث المهـارات والقـدر            

  .واالستنتاجية والمعرفة التي تمكنهم من القيام بأدوارهم بالشكل األمثل

  Accessibilityالوصول للخدمة   -٤

ال يتضمن هذا الجانب سهولة االتصال فحسب، ولكن كل ما من شأنه أن ييسر من الحصول                

ة موقـع البنـك   على الخدمة، مثل ساعات العمل، وتوافر عدد كاف من منافذ الخدمة ومالئم         

  .إلخ... ووجود عدد مناسب من أآلت الصرف اآللي

   Credibilityالمصداقية   -٥

  . وتشمل األمانة والثقة والسمعة في كل من البنك ومقدم الخدمة



 ٥٤

  Communicationاالتصال   -٦

ويعني دوام إمداد العمالء بالمعلومات، ومخاطبة العميل باللغة التي يفهمها، وتتعلـق بقـدرة              

دم الخدمة على شرح خصائص الخدمة للعميل، والدور الذي يجب على العميل أن يلعبـه               مق

للحصول على الخدمة المطلوبة، فهل ثم إعالم العميل بالشكل الكامل عما يجب عليه القيـام               

به، هل تم إعالم وتثقيف العميل عن األضرار التي يمكن أن تلحق به إذا لم يلتزم بمـا هـو                

التأكد من أن العميل قد فهم ما هو مطلوب منـه، هـل كانـت عمليـة              مطلوب منه، هل تم     

  .االتصال واضحة 

  Securityاألمان  -٧

 الخدمية من الشك أو المخاطرة أو       ةويعكس ذلك بالدرجة األولى خلو المعامالت مع المؤسس       

  .االخطورة، وهذا البعد يعبر عن درجة الشعور باألمان والثقة في الخدمة المقدمة ومن يقدمه

   Courtesyاللباقة   -٨

وتعني أن يكون مقدم الخدمة على قدر من االحترام واألدب ، وان يتسم بالمعاملة الودية مع                

العمالء، ومن ثم فان هذا الجانب يشير إلى الصداقة واالحترام والود بـين مقـدم الخدمـة                  

  .والعميل

  Tangibles الجوانب المادية الملموسة  -٩

هيالت المادية والمعدات والعاملين ومـستوى التكنولوجيـا وتـصميم          وتشير إلى مظهر التس   

  إلخ... المباني

 Understandingالفهم   -١٠

ويعكس الجهد المبذول للتعرف على احتياجات العميل وموائمة الخدمـة فـي ضـوء تلـك                

 المعرفة، كما بتضمن هذا الجانب توفير االهتمام الشخصي للعميل وسهولة التعـرف عليـه  

Zeithaml,parasuraman,berry,1990 ).(  

لتحليـل   ) parasuraman, Zeithaml, berry(وفي دراسة الحقة اجراها بارسيرمان وزمالئـه  

واختبار هذه المحددات، تبين أن هناك عالقة ارتباط بين هذه المحددات، مما أدى إلى دمـج                

ختـصارا مـن     ا )Servequal(البعض منها واختصارها إلى خمس محددات والمعروفة باسم         

(Service quality Model)والتعاطف)التأكيد( وهي التجسيد، االعتمادية، االستجابة، األمان ،  .  

  يوضح الوزن النسبي ألبعاد الجودة بعد الدمج) ٤(والشكل رقم 

  

  



 ٥٥

  )٤(شكل

 الوزن النسبي ألبعاد جودة الخدمة

EMPATHY
16%

ASSURANCE
19%

RESPONSIVENES
S

22%

RELIABILITY
32%

TANGIBLES
11%

  
Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1990,P28 
  
نالحظ من الشكل أعاله والذي يوضح الوزن النسبي ألبعاد جودة الخدمة أن بعد االعتماديـة             

وبعـد  % ١٩وبعد األمان حصل على     % ٢٢وبعد االستجابة حصل على     % ٣٢حصل على   

  %.١١وبعد العناصر الملموسة حصل على % ١٦التعاطف حصل على 

     Servqual    نموذج القياس

 أكثـر  Servqual والذي يعرف إختـصارا بإسـم   )Service Quality Model(موذج يعتبر ن

النماذج شهرة واستخداما، فهناك عدة دراسات ساهمت في وضع أطر ومعايير علمية وعملية             

لقياس جودة الخدمة، ومن أهم هذه المـساهمات وأبرزهـا تلـك المـساهمة التـي قـدمها                                     

)parasuraman,zeithaml,berry(1988                   ــشهير ــاس ال ــاحثين المقي ــدم هــؤالء الب  حيــث ق

)servqual(والذي كان نقطة تحول في أدبيات جودة الخدمة .  

 بإجراء دراسة كمية تهـدف      قاموافقد تم استخدام هذا النموذج من قبل هؤالء الباحثين، حيث           

ة، فقاموا بمقابلة مجموعة من عمـالء       إلى استحداث نموذج لقياس تقييم العمالء لجودة الخدم       

، خـدمات التـصليح والـصيانة    Retail Bankingأربع قطاعات خدمية، وهي بنوك التجزئة 

Product Repair and Maintenance   خدمات بطاقـات اإلئتمـان ،Credit cards،  وخـدمات 

داث أداة ، وقد نتج عن هذه الدراسـة الكميـة إسـتح   Securities Brokerageالوساطة المالية 

  . (parasuraman,zeithaml,berry, 1990)قياس لجودة الخدمة 



 ٥٦

 بندا مصممة لتغطـي خمـسة أبعـاد    ٢٢قائم على استمارة استبيان مؤلفة من servqual إن  

لجودة الخدمة، دمجها فريق البحث من واقع بحثهم، ويتكون المقياس من مجموعتين يتضمن             

ولى إلى تحديد إدراكات العمالء لجـودة الخدمـة          جملة، وتهدف المجموعة األ    ٢٢كل منها   

المقدمة، وتهدف المجموعة الثانية إلى تحديد توقعات العمالء لجودة الخدمـة، فـإذا كانـت               

 expected لجودة الخدمة المقدمة أقـل مـن توقعـاتهم    perceived serviceإدراكات العمالء 

serviceتكون الجودة منخفضة .  

   األداء الفعلي–الخدمة المتوقعة = جودة الخدمة: بالمعادلة التالية ويمكن التعبير عن القياس 

Service quality= expected service - perceived service  

SQ = E - P  

فإذا كانت إدراكاتهم اعلى من توقعاتهم فان الجودة تكون مرتفعة وأكثر من مرضية، أما إذا 

  .الخدمة مرضيةكانت ادراكاتهم مساوية لتوقعاتهم تكون جودة 

إضافة إلى ذلك فإن المقياس يتضمن تقييم العمالء لألهمية النسبية التي يوليها العمالء لكـل                

 ٢٢بعد من أبعاد الجودة، حيث يطلب من العمالء تقييم الجودة من خالل  إكمال هذه البنـود             

 ليكـرت    الخاصة بالخدمة الفعلية وذلك حسب مقياس      ٢٢الخاصة بالخدمة المتوقعة و البنود      

  .  غير موافق بشدة٥ أوافق بشدة إلى الرقم ١ذي الخمس نقاط والذي يتراوح من الرقم 

  :وفيما يلي األبعاد الخمسة المشمولة مع وصف كل منها وعدد الجمل المقترنة بها

  )العبارة(      البعد                                           الجمل

  ٤ الى ١من    )اصر الماديةمظهر العن( األشياء الملموسة*

  ٩الى ٥من     )األداء الدقيق( االعتمادية * 

  ١٣ الى ١٠من    )الفورية والمساعدة( االستجابة  *

    ١٧ الى ١٤من     )الكفاءة،المصداقية،األمن(التوكيد /األمان*

   ٢٢ الى ١٨من ) سهولة التوصل،إتصال جيد، فهم الزبون(التعاطف *
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  لتالي يوضح تقاطعات وتداخالت تقييم جودة الخدمة حسب نظرية الفجوةا) ٥(والشكل رقم 

  )٥(                              شكل رقم 

SERVQUAL DIMENSIONS 
 

ORIGINAL TEN 
DIMENSIONS FOR 
EVALUATING 
SERVICE QUALITY 

 
TANGIBLES 
الجوانب 
 المادية

 
RELIABILITY 
 االعتمادية

 
RESPOSIVENESS 

 االستجابة

 
ASSURANCE 

 األمان

 
EMPATHY 
 التعاطف

  
TANGIBLES 
 

 
 
 

    

  
RELIABILITY 
 

     

  
RESPONSIVENESS 
 

    

  
COMPETENCE 
 
COURTESY 
 
CREDIBILITY 
 
SECURITY 
 

     

  
ACCESS 
 
COMMUNICATION 
 
UNDERSTANDING 
THE CUSTOMER 
 

     

 
 
                     Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1990,p25  

  

  :  لذلك تم اختصار هذه األبعاد العشرة إلى خمسة أبعاد تمثلهم جميعا وهي

   Tangibles    األشياء الملموسة -١

ويقصد بها المظهر الخارجي للتجهيزات، والمعـدات، األفـراد العـاملين، وأجهـزة االتـصال           

  .المستخدمة

  Reliability       االعتمادية-٢

  .بها القدرة على تقديم الخدمات بكفاءة عالية وبشكل دقيق، بحيث يمكن االعتماد عليهيقصد 

  Responsiveness      االستجابة -٣

  .ويقصد باالستجابة الرغبة في مساعدة العمالء وتقديم الخدمات لهم بشكل الئق

   Assurance   الثقة-٤

دى قدرتهم في إضفاء الثقة واألمان علـى        يقصد بالثقة مدى المعرفة التي يتمتع بها العاملين، وم        

  .الخدمات التي يقدمونها

  



 ٥٨

   Empathy   التعاطف-٥

يقصد بالتعاطف مدى االهتمام الشخصي الذي توليه المؤسسة لعمالئها ومدى قدرتها على تحديد              

  parasuraman,zeithaml,berry, 1990 ) .       (احتياجات عمالئها ورعاية مصالحهم

 

سة التي قام بها بارسيرمان وزمالئه على أربع قطاعات خدميـة وهـي قطـاع               وأظهرت الدرا 

التجزئة المصرفية، وخدمات بطاقات االئتمان، خدمات الوسـاطة الماليـة، خـدمات الـصيانة              

والتصليح، وجود عدد من الفجوات المؤثرة في مستوى جودة الخدمة و تحديد محددات الجـودة،              

كما تم اعتمـاد أسـلوب المقابلـة واألسـئلة          . ر المعلومات كما أشارت الدراسة إلى أهم مصاد     

 وزمالئه  parasuramanالمفتوحة الموجهة لكل من المدراء وعمالء تلك المؤسسات، ولقد أوضح           

في دراستهم ان الفجوة بين توقعات العميل وبين إدراك اإلدارة لهذه التوقعات تتكون في حقيقتهـا        

  : التالي) ٦(من خمس فجوات كما يوضحها الشكل رقم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٩

   ) ٦( الشكل رقم 
  servqual حسب مقياس نموذج الفجوات

CUSTOMER 
 

WORD-OF-MOUTH  
COMMUNICATION 
  اتصال الكلمة المنطوقة

  
PERSONAL 

NEEDS 
 حاجات فردية

  
PAST 

EXPERIENCE 
 التجربة السابقة

     
     
   

EXPECTED SERVICE 
  وقعةالخبرة المت

  

    GAP 5الفجوة  

     
  

 

  
PERCEIVED SERVICE 

  الخدمة المدركة

  

     
     

PROVIDER    
   

SERVICE 
DELIVERY 
 تقديم الخدمة

GAP4 
      

 فجوة

 
EXTERNAL 

COMMUNICATIO
NS TO 

CUSTOMERS 
االتصاالت الخارجية 

 الموجهة للزبون
   GAP 3 الفجوة              

      GAP1الفجوة 
   

SERVICE QUALITY 
SPECIFICATIONS 

 ترجمة االدراكات الى مواصفات

  

    GAP 2الفجوة                

     
   

MANAGEMENT 
PERCEPTIONS OF 

CUSTOMER 
EXPECTATIONS 
الفجوة بين توقع الزبون 

اإلدارةوتصور   

  

Source:Ghobadian, speller, jones1994,p56 
   

  
  

  :وفيما يلي استعراض لكل مرحلة على حدة 
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  )Research Gap(  والتي تسمى فجوة البحث Gap1: الفجوة األولى  -١

Consumer expectation – Management perceptions GAP   

وتتمثل هذه الفجوة في الفرق بين إدراك أو فهم اإلدارة لتوقعات العمالء وتوقعات العمالء 

لفجوة نتيجة عدم تفهم المديرون في المنظمات الخدمية المالمح التي أنفسهم، وتحدث هذه ا

، بمعنى مدى )٢٠٠٣مصطفى،(تدل على الجودة العالية للخدمة التي يرغبها العمالء مقدما

  :التالي) ٧(معرفة أو إدراك اإلداريين لما يتوقعه العمالء،وهذا ما يوضحه الشكل رقم 

  ) ٧(شكل رقم

  الفجوة األولى

 
CUSTOMER 

EXPECTATIONS  

 

 

 
 

KEY CONTRIBUTING FACTORS: 
1. LACK OF MARKETING RESEARCH 

ORIENTATION 
 

• INSUFFICIENT 
MARKETING RESEARCH 

• INADEQUATE USE OF 
RESEARCH FINDINGS 

• LACK OF INTERACTION 
BETWEEN MANAGEMENT 
AND CUSTOMERS 

 
2. INADEQUATE UPWARD 

COMMUNICATION 
3. TOO MANY LEVELS OF MANAGEMENT 

 
 

MANAGEMENT 
PERCEPTIONS OF 

CUSTOMER 
EXPECTATIONS 

  

Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1990,p52     
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فإذا عرف المدراء ما الذي يتوقعه العمالء كان بمقدورهم تقديم الخدمات وفقا لتلك التوقعات،              

وبالتالي سوف تكون الخدمات مرضية بالنسبة للعمالء ألنها تقابل توقعاتهم، ويتـسبب فـي              

  :وجود هذه الفجوة ثالث عومل رئيسية هي

  . نقص في بحوث التسويق •

 .سبة عمليات االتصال الخارجي غير منا •

 .عدد كبير من المستويات اإلدارية •

    Insufficient marketing research      نقص في بحوث التسويق-١

تعتبر أبحاث التسويق من أهم الوسائل التي من خاللها تـستطيع إدارة المؤسـسة الخدميـة                

التعرف على توقعات عمالئها اتجاه الخدمات التي تقدمها، فإذا كان هنـاك نقـص أو عـدم                 

وجود أبحاث تسويقية تقوم بها المؤسسة للتعرف على احتياجات ورغبات وتوقعات عمالئهـا       

سيؤدي إلى وجود فجوة بين ما يتوقعه العمالء، وبين ما تعتقد إدارة المؤسـسة عـن هـذه                  

التوقعات، وبالتالي تقديم خدمات بطريقة تبتعد عن توقعات العمـالء، ولـذلك كلمـا كانـت              

تسويقية تتمتع بالمنهجية السليمة، كلما استطاعت أن تـتفهم توقعـات           المؤسسة تقوم بأبحاث    

  ).٢٠٠٤شعشاعة، (عمالئها، وبالتالي العمل على تضييق هذه الفجوة 

إن أي مؤسسة خدمية تستطيع parasuraman,zeithaml,berry, 1990 )   (وقد ذكر كل من 

  .بحوث التسويقية التاليةالتعرف على توقعات عمالئها من خالل إتباع كل أو احد طرق ال

   Customers complaints :   شكاوي العمالء ١-١

تعتبر شكاوي العمالء وسيلة مفيدة للتعرف على خلل معين في جزئية معينة في نظام تقـديم                

الخدمات داخل المؤسسة، سواء ذلك الجزء الذي يتعلق بالعاملين أنفسهم أو بإجراءات واليات             

إدارة المؤسسة توجيه اإلرشادات والتوجيهات إلى العاملين لتصويب        العمل، وبالتالي تستطيع    

  .األخطاء، أو إجراء التعديالت المناسبة على نظام تقديم الخدمات

إال أن اعتماد إدارة المؤسسة على هذه الوسيلة فقط ال يعتبر مناسبا لفهم توقعـات العمـالء                 

 عادة في جزئية معينة من نظـام        حول جودة الخدمة المقدمة، حيث أن شكاوى العمالء تكون        

تقديم الخدمات، وبالتالي ال تستطيع إدارة المؤسسة تقييم جودة الخدمات المقدمة من منظـور              

شامل، إال أن هذه الوسيلة غير مكلفة من حيث اإلنفاق والوقت وتعطي انطباع جيـد لـدى                  

  .مالعمالء بان ادراة المؤسسة مهتمة بهم، وتسعى لتحسين خدماتها إلرضائه
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   :التعرف على احتياجات العمالء في المؤسسات المشابهة ٢-١

Researching what customers want in similar industries    

عادة تكون توقعات العمالء واحتياجاتهم في قطاعات األعمال الخدمية متشابه إلى حد كبيـر،      

 ء مـسئولي ومـد را     مثال ذلك خدمات المصارف والمستشفيات والفنادق، لذا فـان سـؤال          

المؤسسات ذات النشاط المتشابه عن توقعات عمالئهم ومشاكلهم واحتياجاتهم يفيد في التعرف            

على توقعات واحتياجات عمالء المؤسسة ولو بشكل عام، وهذا يساعد فـي تحـسين األداء               

  .داخل هذه المؤسسة

   :جمع المعلومات من العاملين ذوي العالقة المباشرة مع العمالء ٣-١

Researching intermediate customers                 

يمكن إلدارة أي مؤسسة خدمية التعرف على توقعات واحتياجات عمالئها من خالل العاملين             

في الخطوط األمامية، ومثال ذلك مقدمي الخدمات المصرفية فـي المـصارف ومستـشاري     

ون مـع المـستهلكين النهـائيين                        االستثمار في شركات االستثمار والموزعون والذين يتعامل      

)Who serve the end customers.(   

فالبحوث التسويقية تحتاج إلى توقعات هؤالء العاملين الذين تكون لديهم معلومات هامة عـن              

أهم المشكالت التي يشكو منها العمالء باستمرار، وأيضا يجـب علـى إدارة المؤسـسة أن                

ء العاملين، والعمل على حل هذه المشكالت قدر المستطاع، ممـا          تتعرف على مشكالت هؤال   

  .يؤدي إلى تحسن أدائهم، وبالتالي سينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة

   Conducting key –client studies :  جمع المعلومات من العمالء المهمين٤-١

ا، ويمكـن إلدارة أي مؤسـسة   يعتبر العمالء الكبار ألي مؤسسة خدمية من أهم العمالء لديه       

خدمية أن تقوم بإجراء دراسات للتعرف على توقعات واحتياجات عمالئها المهمـين، وهـذا              

يفيد في أمرين، األول إن هؤالء العمالء يشكلون في العادة الجزء األهم مـن إيـرادات أي                 

المؤسـسة  مؤسسة، وبالتالي فان التعرف على توقعاتهم واحتياجاتهم يفيد في تحسين خدمات            

وفق هذه التوقعات واالحتياجات، وبالتالي المحافظة على هؤالء العمالء، والثاني أن التعرف            

  .على توقعاتهم و مشاكلهم يفيد في التعرف على توقعات العمالء بشكل عام

     Creating customer panels :  إنشاء مجموعة من العمالء٥-١

سة بتشكيل مجموعة من العمـالء بحيـث تمثـل          يعتمد هذا األسلوب على قيام إدارة المؤس      

مختلف فئات العمالء، وتقوم إدارة المؤسسة بااللتقاء بهذه المجموعة من ثالث إلـى أربـع                

مرات سنويا، وذلك للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة، واخذ أهم المقترحـات لتحـسين         

  .األداء داخل المؤسسة



 ٦٣

  : الخدمة  تقييم رضا العمالء مباشرة عند تقديم٦-١

  Tracking satisfaction with individual transaction   

هذا األسلوب اصبح شائع االستخدام في المؤسسات الخدمية، وفيه يتم استقصاء العميل عـن              

مستوى الرضا عن الخدمة التي تلقاها مباشرة بعد انتهاء المعاملة، وهـذه الطريقـة تعطـي             

حالي للمؤسسة وعن نوعية الخدمات المقدمة، وأيضا       ادارة المؤسسة معلومات عن الوضع ال     

تعطي معلومات تفيد بتقييم األفراد العاملين بصورة شخصية، وبالتالي فان األداء الجيد يـتم              

مكافآته واألداء السيئ يتم توجيهه وتحسينه، وهذا يعطي العاملين حـافزا لتقـديم الخـدمات               

  .باألسلوب المناسب

   : عرف على توقعات العمالء إجراء دراسة شاملة للت٧-١

    Customer-expectation studies Engaging in comprehensive   

تستطيع إدارة المؤسسة أن تجري دراسة شاملة للتعرف على توقعات عمالئها بكافة فئـاتهم              

نحو الخدمات التي تقدمها، والتعرف على المشكالت التي تواجههم، وذلك باسـتخدام عـدة              

 وبالتالي بناء سياسات وإجراءات عمل تتماشى مع هذه التوقعات، وتعمل على            مناهج علمية، 

حل المشكالت التي تواجه العمالء، األمر الذي ينعكس إيجابيا على جـودة الخدمـة بـشكل         

  parasuraman,zeithaml and  berry, 1990 ) .       (كامل ومن منظور شامل 

  )ة الراجعةسوء التغذي(عمليات االتصال غير مناسبة -٢

                                              Inadequate upward communication  
 

ويقصد بهذا العامل مدى وجود نظام داخل المؤسسة يعمل على تحفيز األفراد، وخاصة الذين              

 داخل المؤسسة إلطالعهم    نيقتضي عملهم االحتكاك بجمهور العمالء، من االلتقاء بالمسؤولي       

ى أهم مشاكل أو شكاوي العمالء وهو ما يعرف بالتغذية العكسية، أيـضا مـدى اهتمـام                 عل

المسئولين بالحصول على مثل هذه المعلومات، حيث إن عدم وجود مثل هذا النظام أو وجود               

خلل فيه يعمل على وجود مثل هذه الفجوة، لذلك فيجب على مدراء ومسئولي المؤسـسة أن                

المؤسسة من حيث تقدم الخدمة، من خالل االحتكاك مع العمـالء           يهتموا بالتعرف على أداء     

والنزول إلى أماكن تقديم الخدمات، للتعرف على مشاكل وشكاوي العمالء عن كثـب، ممـا               

  .يجعل اإلدارة العليا للمؤسسة أن تكون قادرة على التعرف على توقعات واحتياجات عمالئهم

  

  

  



 ٦٤

  :تعدد المستويات اإلدارية  -٣

Too many levels between contact personnel and management   

إن تعدد المستويات اإلدارية المنتشرة بين الوظائف الدنيا والوظائف العليا داخـل المؤسـسة              

يعمل على إضعاف قنوات االتصال بينها، مما يؤدي إلى صعوبة أو عدم وصول المعلومات              

مما يعمل على وجود هذه الفجوة األولى،       المتعلقة بالعمالء إلى مركز القرار داخل المؤسسة،        

وبالتالي كلما اتجهت المؤسسة إلى تقليص هذه المستويات اإلدارية كلما أصـبحت المؤسـسة    

أكثر مرونة في التكيف مع المتغيرات واقرب إلى عمالئها، وبالتالي يكون هناك فهـم اكبـر            

تـصحيح األخطـاء   لتوقعات العمالء واحتياجاتهم، وتكـون قـدرة إدارة المؤسـسة علـى            

واالنحرافات في نظام تقديم الخدمات اكبر واكثر مرونة مما ينعكس إيجابيـا علـى جـودة                

  الخدمة المقدمة وبالتالي العمل على تقليص هذه الفجوة

parasuraman,zeithmal,berry, 1990, p52-59)   .(   

  أهمية البحوث التسويقية المصرفية 

اط المصرفي حديث العهد نسبيا، فحتى أوائل الـستينات         يعتبر مفهوم بحوث التسويق في النش     

لم يكن هناك أي اهتمام من جانب إدارة المصرف بنشاط بحوث التـسويق، وبحلـول عـام                 

 بادرت المصارف الرئيسية في بريطانيا إلى إنشاء إدارات تسويقية لـديها، ودعمـت           ١٩٧٣

بالتالي يمكن توضـيح أهميـة   هذه اإلدارات باألفراد المؤهلين والمتخصصين في التسويق، و     

  .بحوث التسويق في المصارف

ضرورة تعرف إدارة المصارف على عدد العمالء المحتملين أليـة خـدمات مـصرفية          -١

ينوي المصرف تقديمها إلى السوق، هذا باإلضافة إلى عدد العمالء الحـاليين للخـدمات        

  .المصرفية الحالية

يار العمالء للمصرف الـذي ينـوي       ضرورة التعرف على العوامل التي تؤثر على اخت        -٢

 .التعامل معه

زيادة حدة المنافسين في النشاط المصرفي وخاصة من جانب المؤسسات الماليـة التـي               -٣

 .أصبحت تتعامل بخدمات مصرفية كانت تقتصر على عهد قريب على المصارف

التعرف على الوضع التنافسي للمصرف بالنسبة لكافة الخدمات المصرفية بمـا يـسمح              -٤

 .ديد حصته السوقية بالنسبة لكل خدمة من هذه الخدماتبتج

تحديد اتجاهات أفراد الجمهور نحو المصرف وردود أفعالهم إزاء كل ما يصدر عنه من               -٥

 .سياسات وبرامج وخطط



 ٦٥

أهمية التعرف على مستوى ورضا العمالء في تقييم نوعية الخدمات المصرفية المقدمة،             -٦

ة نوعية الخدمة المصرفية وذلك ألنهـا الوسـيلة         وقد زاد اهتمام إدارة المصرف بمسأل     

 .المناسبة التي يمكن من خاللها التنافس

ازدياد أهمية الترويج في النشاط المصرفي، ويتطلب إعداد البرامج الترويجيـة الفعالـة              -٧

توفر مستوى من المعلومات عن العمالء وحاجاتهم المالية واالئتمانية ودوافع تعاملهم مع            

 .المصرف

لتسويق تعتبر الرافد الرئيسي للمعلومات الالزمة لتخطيط كافة جوانـب النـشاط    بحوث ا  -٨

 ).٢٧٤-٢٧٣، ص١٩٩٤معال،(التسويقي للمصرف والرقابة عليه 

   )Design gap( وتسمى فجوة التصميم GAP2الفجوة الثانية   -٢

Management expectation-service quality specification gap  

رق بين إدراك اإلدارة لتوقعات العمالء وقدرة اإلدارة على ترجمة ذلك            وتمثل هذه الفجوة الف   

اإلدراك إلى معايير، وهذا يعني أن مجرد إدراك اإلدارة لتوقعات العمالء ال يكفـي، ولكـن                

يجب ترجمة ذلك اإلدراك إلى معايير ومحددات تكفل تقديم الخدمة بالمستوى الـذي يتوقعـه      

، )١٩٩٤عاشور والعبادلـة،  (تي تؤدي إلى حدوث هذه الفجوة      العمالء، وفيما يلي األسباب ال    

  :التالي) ٨(كما يوضحها الشكل رقم 

  ) ٨(شكل رقم 

  الفجوة الثانية

 MANAGEMENT PERCEPTIONS 
OF CUSTOMER EXPECTATIONS 

 
     KEY CONTRIBUTING FACTORS: 
1. INADEGUATE MANAGEMENT COMMITMENT 

TO SERVICE QUALITY 
2. PERCEPTION OF INFEASIBILITY 
3. INADEQUATE TASK STANDARDIZATION 
4. ABSENCE OF GOAL SETTING 

 
 

SERVICE QUALITY 
SPECIFICATIONS 

 
Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1999,p72     
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  عدم وجود التزام حقيقي من قبل اإلدارة اتجاه جودة الخدمة-١

Inadequate management commitment to service quality   

إن عملية فهم توقعات العمالء ورغباتهم هي الخطوة األولى في تقديم خـدمات ذات جـودة                

عالية، إال أن الخطوة األهم هي ترجمة هذا الفهم إلى سياسات وإجراءات عمل تعكس هـذا                 

 الفهم على نظام تقديم الخدمات داخل المؤسسة، والعديد من إدارات المؤسسات يكون لـديها             

الفهم الصحيح لتوقعات العمالء، إال انه ال يتوفر لديها القدرة أو الرغبة في ترجمة هذا الفهم                

إلى سياسات وإجراءات تعكس جودة الخدمة، وذلك لعدة أسباب منها عـدم تـوفر المـوارد                

المادية والبشرية إلجراء عمليات التحسين والتطوير، أو أن يكون اهتمـام إدارة المؤسـسة               

تحقيق األرباح في األجل القصير، وهذا يؤدي إلى عدم وجود التزام حقيقي مـن              مركز على   

قبل إدارة المؤسسة نحو جودة الخدمة، مما يؤدي إلى حدوث مثل هذه الفجوة، ولتقليص هذه               

الفجوة يستلزم وجود التزام حقيقي من قبل إدارة المؤسسة من حيـث تخـصيص المـوارد                

دمة، واعداد برامج تدريبية خاصة لتحسين أداء الموظفين،        الالزمة لتحسين جودة الخدمة المق    

 الذين يقومون بالمـساهمة     نوبالتالي تحسين جودة الخدمة، والقيام بتحفيز أو مكافأة المسؤولي        

بتحسين جودة الخدمة، ووضع أهداف موجهه نحو تحسين األداء وبالتـالي تحـسين جـودة               

 كسب تأييـد اإلدارة التنفيذيـة إلسـتراتيجية    الخدمة، أيضا يجب أن تعمل اإلدارة العليا على   

جودة الخدمة، وذلك ألن اإلدارة التنفيذية أو الوسطى هي المسؤولة عن تنفيذ وتطبيـق هـذه      

 تكون مقتنعة بضرورة تطبيـق جـودة        أناالستراتيجية، وبالتالي فإن اإلدارة الوسطى يجب       

  ).٢٠٠٥شعشاعة، (الخدمة كإستراتيجية للتميز 

  قتناع لدى اإلدارة على إمكانية مقابلة توقعات العمالءعدم وجود ا-٢

       Perception of infeasibility                          

  عدم اقتناع اإلدارة بإمكانية مقابلة توقعات العمالء نتيجة لعدم توفر اإلمكانيات التكنولوجية،            

ى األداء المالي، أو أن يكـون طلـب         أو اعتقاد اإلدارة بان مقابلة توقعات العمالء سيؤثر عل        

كبير على الخدمات التي تقدمها المؤسسة سيؤدي إلى وجود مثل هذه الفجـوة، ومثـل هـذا                 

االقتناع من قبل إدارة المؤسسة يدل على أن تركيز اإلدارة ينصب علـى األجـل القـصير،        

ياجـات العمـالء،   وعدم الرغبة في التفكير بطريقة إبداعية ومتفائلة نحو إمكانية مقابلـة احت         

ولتقليص هذه الفجوة يجب أن يتوفر لدى إدارة المؤسسة االقتناع الـالزم بإمكانيـة مقابلـة                

احتياجات وتوقعات العمالء بصورة مربحة، وإن الفوز برضا العمالء هو األساس في تحقيق             

ييـر  األرباح واالستمرارية، وحتى لو تطلب ذلك  استثمار في التكنولوجيا أو األفـراد أو تغ              

  .السياسات وإجراءات العمل



 ٦٧

  عدم الكفاءة في وضع المعايير الخاصة بتقديم الخدمة -٣

In adequate standardization of tasks     

بعض المدراء والمسؤولين يعتقدون أن الخدمات ال يمكن وضـع معـايير لهـا مـن قبـل                  

، إال انه بالواقع هنـاك      )معايرتها(مؤسساتهم، حيث أن الخدمة غير ملموسة ويصعب قياسها         

الكثير من المهام المتعلقة بتقديم الخدمات يمكن معايرتها، فمثال خدمة فتح حـساب جـاري               

ة وسلوكية لتقديم هذه الخدمة، األمر الذي يؤدي إلى تضييق هذه           يمكن وضع سياسات إجرائي   

  .الفجوة

           Absence of goal setting              عدم ربط أهداف المؤسسة بجـودة الخدمـة  -٤

إن وضع أهداف تتعلق بالربحية والنمو أمر حيوي وضروري ألي مؤسـسة، إال أن عـدم                

بط هذه األهداف بأهداف المؤسسة ككـل يـؤدي إلـى    وجود أهداف تتعلق بجودة الخدمة ور  

وجود مثل هذه الفجوة، فوجود أهداف تتعلق بجودة الخدمة وترجمة هذه األهداف إلى معايير              

وسياسات سيؤدي إلى وضوح المطلوب من قبل الموظفين حول الكيفية التي يجب أن تقـدم               

  .بها خدمات المؤسسة لتحقيق جودة الخدمة

 Delivery gap فجوة التسليم   Gap3: الفجوة الثالثة

Service quality specifications-service delivery gap      

وهي الفجوة بين مواصفات جودة الخدمة وبين تقديم تلك الخدمة، بمعنى أن مجـرد وجـود                

معايير مناسبة للجودة ال يكفي، بل ال بد من أن يلتزم مقدمو الخدمة بتلـك المعـايير حتـى                   

م الخدمة وفقا للمعايير الصحيحة الموضوعة، فتحدث هذه الفجوة نتيجـة لوجـود       نضمن تقدي 

 ).٢٠٠٣مصطفى، (تفاوت كبير في أداء مقدمي الخدمة 

  التالي يوضح الفجوة الثالثة) ٩(والشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  )٩(شكل رقم
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  الفجوة الثالثة

 
SERVICE QUALITY 
SPECIFICATIONS 

 
 
 

 
KEY CONTRIBUTING FACTORS: 

 
1. ROLE AMBIGUITY 

 
2. ROLE CONFLICT 

 
3. POOR EMPLOYEE-JOB FIT 

 
4. POOR TECHNOLOGY-JOB FIT 

 
5. INAPPROPRIATE SUPERVISORY CONTROL 

SYSTEMS 
 

6. LACK OF BERCEIVED CONTROL 
 

7. LACK OF TEAMWORK 
 
 
 
 

SERVICE 
DELIVERY 

 
Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1990,p91     

  
في األداء نتيجة عدم قدرة الموظفين أو عدم رغبتهم في تقـديم الخـدمات              يرجع هذا الفرق    

باألسلوب المحدد من قبل إدارة المؤسسة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مثل مـدى إحـساس             

الموظفين بانتمائهم للمؤسسة ومدى مشاركتهم في وضع األهداف والسياسات، أيضا قد يكون            

 وبالتالي فإن قدرتهم ال تمكنهم من تقديم الخـدمات   اختيار الموظفين مبني على أسس خاطئة،     

بالشكل المطلوب، وأيضا مدى وجود نظم تقييم الموظفين داخل المؤسسة تهتم بالكيفية التـي              

تقدم بها الخدمات وليس بكم الخدمات المنجزة، وأيضا مدى توفر المعلومات المناسـبة لـدى      

المطلوب، وأيضا من ضمن مسببات هـذه        الموظفين والتي تمكنهم من تقديم مهامهم بالشكل        

الفجوة عدم وضوح األدوار للعـاملين، وصـراع األدوار، وضـعف العـاملين، ضـعف               

عاشـور  (التكنولوجيا المستخدمة، النظام الرقابي غير جيد، وعدم العمل بنظام فريق العميـل           

  ).٢٠٠٤والعبادلة، 



 ٦٩

   Communication gapفجوة االتصال    : الفجوة الرابعة 

Service delivery-external communication gap   

وتتمثل هذه الفجوة في الفرق بين الخدمة المقدمة بالفعل والوعود التي قطعتها المنظمة على 

  .نفسها من خالل اتصاالتها بالعمالء

  التالي يوضح الفجوة الرابعة) ١٠(والشكل رقم 

  )١٠(شكل رقم

  الفجوة الرابعة

 
SERVICE 

DELIVERY 
 

 
 

 
KEY CONTRIBUTING FACTORS: 

 
1. INADEQUATE HORIZONTAL 

 
• INADEQUATE COMMUNICATION 

BETWEEN ADVERTISING AND 
OPERATIONS 

• INADEQUATE COMMUNICATION 
BETWEEN SALESPEOPLE AND 
OPERATIONS 

• INADEQUATE COMMUNICATION 
BETWEEN HUMAN RESOURCES, 
MARKETING, AND OPERATIONS 

• DIFFERENCES IN POLICIES AND 
PROCEDURES ACROSS 
BRANCHES OR DEPARTMENTS 

      2. PROPENSITY TO OVERPROMISE 
 
 
 

EXTERNAL 
COMMUNICATION 

TO CUSTOMER 
 
 
Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1990,p116 

 
تـصال   أي أن هناك فرق بين الخدمة المعلن عنها لجمهور العمالء من خـالل وسـائل اال               

المتعددة وبين الخدمة المقدمة فعال من قبل المؤسسة، وتحدث مثل هذه الفجوة عادة عندما ال               

يكون هناك وسائل اتصال فعالة داخل المؤسسة وبين اإلدارة العليا للمؤسسة وبـين اإلدارات              

متميزة التنفيذية داخلها، مما يؤدي إلى اعتقاد اإلدارة العليا بان المؤسسة تستطيع تقديم خدمة              
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وذات طابع معين، وإعطاء وعود مبالغ فيها لجمهور العمالء من خالل اإلعالنـات، األمـر          

الذي يخالف إمكانيات وقدرات المؤسسة عن كثب وبشكل يومي، وهذه المبالغات في اإلعالن             

تزداد كلما زادت المنافسة في سوق المؤسسة، حيث أن المنافسة الحادة تدفعها إلى المبالغـة               

ستقطاب عمالء جدد للمحافظة على مستويات األرباح والنمو، إال أن هـذه المبالغـة          وذلك ال 

ترفع وتزيد من توقعات العمالء سواء الحاليين أو المحتملين، اتجاه الخدمات التـي تقـدمها               

المؤسسة، مما سيؤدي إلى إحباطهم عند تعاملهم مع المؤسسة، النهم سيجدون أن المعلـن ال               

 مما سيترجم لديهم بان الخدمة المقدمة سيئة، األمر الذي سيؤثر سلبا على             يتطابق مع المقدم،  

   ). parasuraman,zeithmal,berry,1990(المؤسسة على المدى البعيد

   gap   Reality  الفجوة الحقيقية   GAP 5: الفجوة الخامسة

Expected service – perceived service gap   

 من قبل العمالء والخدمة التـي كـانوا يتوقعونهـا، أي أن             وهي الفرق بين الخدمة المدركة    

الخدمة المدركة ال تتطابق مع الخدمة الفعلية، وقد يكون أكثر مـن فجـوة فـي آن واحـد،                 

  .التالي يوضح الفجوة الخامسة) ١١(والشكل رقم 
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  ) ١١( شكل رقم  
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Source: Zeithaml,parasuraman,berry,1990,p37  
  
وبدون شك فان تلك الفجوة سوف تنتج بشكل طبيعي إذا ظهرت إحدى الفجوات الـسابقة أو                

جميعها، الن ظهور أي فجوة من الفجوات السابقة يعني أن الخدمة لم تقدم بمـا يتفـق مـع                  

شك أن عالج الفجوات األربع السابقة سيؤدي إلـى عـدم ظهـور    توقعات العمالء، ومما ال    

  .الفجوة الخامسة، األمر الذي ينتج عنه تقدير عالي للجودة من وجهة نظر العمالء

وجميع الفجوات السابقة ظهرت من خالل استقصاء المدراء بمعنى أن جميع تلـك الفجـوات     

ند استقصاء العمالء، كما أوضحت     تقع في جانب اإلدارة، واما الفجوة الخامسة فقد ظهرت ع         

الدراسة لجانب العمالء أن العمالء يقيمون الخدمة وفقا لمحددات عامة بغض النظر عن تلك              

الخدمة، وقد تم تحديد عشرة محددات لجودة الخدمات إال أن بارسيرمان وزمالئه قد اختزلوا              

ديـة، االسـتجابة،   تلك المحددات إلى خمس محددات فقط وهي العناصر الملموسـة، االعتما  

  .األمان والتعاطف
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كما تعرضت الدراسة في جانب العمالء إلى مصادر المعلومات التي تـؤثر فـي توقعـات                

العمالء، فباإلضافة إلى أن هناك مصادر أخرى تساهم في تشكيل توقعات العمالء مثل الكالم              

 ، Personal needs، احتياجـات األشـخاص    Word of mouthالمتردد على السنة الناس 

، تلـك  External communication، االتصاالت الخارجية Past experienceالخبرة السابقة 

المصادر التي يعتمد عليها العمالء في تشكيل توقعـاتهم وبالتـالي علـى اإلدارة االهتمـام                

  ).٢٠٠٤عاشور والعبادلة، (بها

مالء ومعايير تقييم جودة التالي يوضح العوامل التي تؤثر على توقعات الع) ١٢(والشكل رقم 

  .الخدمة حسب نظرية الفجوة

   )١٢(  شكل رقم 

  العوامل التي تؤثر على توقعات العمالء ومعايير تقييم جودة الخدمة حسب نظرية الفجوة
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  SERVQUAL موذج قياس الجودةنقد نظرية الفجوة ون

بالرغم من هذا القبول واالنتشار الواسع لهذا المقياس، فقد واجه العديد من االنتقادات علـى               

 Cronin and(المستوى التطبيقي والعملي لهذا المقياس، ومن أشهر هذه االنتقـادات دراسـة   

taylor,1992(          والتي قدما من خاللها مقياسا جديدا يسمى ،servperf )  مقياس األداء الفعلي( ،

فتوصل الباحثان إلى أن مقياس األداء يعكس بصورة أدق أراء العمالء نحو جودة الخدمـة،               

في حين أن التوقعات ليست جزءا من هذا المفهوم، وان هذا المقياس يستبعد فكرة الفجوة بين                

عية النـه يـستبعد     األداء والتوقعات، كما يتميز هذا المقياس بارتفاع درجة المصداقية والواق         

، )٢٠٠١الـشميمري،   (عمليات الطرح بين توقعات العميل وإدراكه لمستوى جودة الخدمـة           

كما أن بعض الباحثين أيدوا استخدام هذا المقياس نظرا إلمكانية تطبيقه على جميع الخدمات              

 servqualولتمتعه بدرجة عالية من الثبات والمصداقية، ومن االنتقادات الموجهة ألسـلوب            

حيث انه في رأي البعض قد فشل في أن يأخد في عين االعتبار األنظمة النفسية واالجتماعية              

واالقتصادية، حيث تم بذل القليل من االهتمام لشرح كيفية تطور االدراكات ولعل اهم نقطـة               

  .في االنتقادات الموجهة إلى هذا النموذج تكمن في إهماله للنوايا السلوكية للعمالء

لم يضع وزن لألهمية النسبية لألبعاد المختلفـة لجـودة الخدمـة      servqualوذج  كذلك أن نم  

عطاء بعض العمالء أهمية أكبر لبعض أبعاد الخدمة فـي نوعيـات خدميـة     إل فهناك احتماال 

مختلفة قياسا بالبعض األخر، أيضا أن تقييم أبعاد جودة الخدمة سـوف يختلـف بـاختالف                

 في الوقت نفسه، بل في بعض المجتمعات قـد يـصعب            مجموعة العمالء واختالف الثقافات   

استخدام هذا المقياس ، وان قياس توقعات العمالء بعد حصولهم على الخدمة غالبا ما يعكس               

نوع من عدم الثقة في استخدام المقياس، نتيجة لوجود تحيز من جانب العمالء حـال عمليـة     

ى لتوقعاتهم، ولذا غالبا ما تكون هنـاك        التقييم، فالعمالء دائما يميلون إلى إعطاء درجات أعل       

  ).٦٧، ص ٢٠٠٢عبد المحسن، (فجوة سلبية بين التوقعات واإلدراك 

إن تقييم أبعاد جودة الخدمة سوف يختلف باختالف مجموعة العمالء واختالف الثقافات فـي              

ة الوقت نفسه، وكذلك في بيئة تتسم بحدة المنافسة سوف يتغير نوع العنصر وأهميته النـسبي              

  .بمرور الوقت
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 servperf   لجأت بعض الدراسات األخرى إلى استخدام مقيـاس األداء الفعلـي      servqual ونتيجة لالنتقادات التي وجهت لمقياس    

والذي يركز على األداء الفعلي للخدمة باعتبار أن جودة الخدمة يمكن الحكم عليها بشكل مباشر من خالل اتجاهـات العمـالء،              

         service quality=performanceاألداء = جودة الخدمة : ة التاليويعبر عنه بالمعادل

في قياس جودة الخدمـة، حيـث اعتبـروا هـذا      servperf من أوائل الباحثين الذين تبنوا مقياس cronion and taylor(1992)ويعتبر 

مالء وقياسها في الواقع العملي، وكمـا   كذلك صعوبة تعريف توقعات الع،servqual المقياس أبسط واسهل في التطبيق من مقياس 

 من االنتقادات والتي تثمثل في اهماله لقياس توقعـات          servperf يسلم مقياس االداء الفعلي    لم servqual هو الحال بالنسبة لمقياس   

 من ثباتـه  العمالء لمستوى جودة الخدمة المراد الحصول عليها، وقصور منهجية القياس والطرق االحصائية المستخدمة للتحقق             

  ).٧٠، ص ٢٠٠٢عبد المحسن، (ومصداقيته

 بحاجة إلى تعديل بإضافة بعض العناصر أو تغيير بعض          servqual  إلى أن نموذج   (carman,1990)وأشار    

الكلمات وذلك ليناسب القطاعات التي قام بإختيارها، حيث قام باختيار أربع مجاالت أعمال خدميـة تختلـف    

 دراسـتهم التطبيقيـة   (parasurman,zeithamal,berry,1983)التي أجرى عليهـا عن األربع مجاالت الخدمية  

  . ال يناسب جميع القطاعات الخدميةservqualاألصلية، حيث توصل إلى أن نموذج القياس 

  غير كافية لتلبيـة احتياجـات        servqual الى ان االبعاد الخمسة في نموذج القياس        (carman,1990)وأشار  

ان الناقدين لنظرية الفجوة، هم أصحاب المدخل االتجاهي لقياس         ) ٢٠٠١(ة، وقد ذكر معال   قياس جودة الخدم  

جودة الخدمة، والذي يرتكز في قياس جودة الخدمة على اساس ان الجودة تمثل مفهوما اتجاهيا يتصل برضا            

مالء لألداء الفعلي   العمالء عن الخدمات المقدمة ولكنه ليس مرادفا لهذا الرضا، كما أنه يرتبط بإدراكات الع             

  .لتلك الخدمات

 قام بإجراء دراسة مشابهة للدراسة التي أجراها كـال          quester(1995) ان   (1994)وكذلك ذكر معال    

 يعمل على قياس جـودة  servqualوخلصت إلى أن نموذج القياس  cronion and taylor (1992)من 

، حيث أن أداة    servperfومنهجي افضل من نموذج القياس      الخدمة بشكل علمي    

 تناسب وتعبر عن مفهوم جودة الخدمة بصورة افضل من         servqual القياس

 أفضل من نمـوذج    servqual، ويرى الباحث أن مقياس      servperfمقياس  

servperf    ألنه يأخذ بعين االعتبار توقعات العمالء،       في قياس جودة الخدمة

دراكهـم لـألداء    وألن جودة الخدمة تعرف بالفرق بين توقعات العمالء وإ        

الفعلي للخدمة المقدمة، ولذلك ال بد من التعرف على توقعات العمالء مـن             

ولهذا سـيتم    ،   servqualأجل تحقيق مفهوم جودة الخدمة باستخدام مقياس        

  .في هذه الدراسة  servqual تطبيق نموذج القياس
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  الفصـل الخامس

  الطرق واإلجراءات

 منهج الدراسة •

 مجتمع وعينة الدراسة •

 أداة الدراسة •

 صدق وثبات االستبانة •

 المعاجات اإلحصائية •
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  الفصـل الخامس

  الطرق واالجراءات

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمـع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أداة                  

ل وصـفا   الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كمـا يتـضمن هـذا الفـص               

لإلجراءات التي قام بها  الباحث في تقنـين أدوات الدراسـة وتطبيقهـا ، وأخيـرا المعالجـات            

  .اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة 

   منهج الدراسة -١ 

بهـدف وصـف   لمنهج الوصفي التحليلـي  ا من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام    

راسة ولتوفير البيانات والحقائق عن مشكلة الدراسة، كما يتـسم األسـلوب            الظاهرة موضوع الد  

الوصفي بأنه يقرب الباحث من الواقع، حيث يدرس الظاهرة كما هي على ارض الواقع ويصفها               

، وتتكـون مـصادر جمـع       )١٢٢، ص   ١٩٩٨الرفاعي،  (بشكل دقيق إما بشكل كمي أو كيفي        

في االستبانة المصممة لخدمة أهداف الدراسة والتـي تـم          البيانات من المصادر األولية المتمثلة      

توزيعها على عمالء المصارف اإلسالمية، أما المصادر الثانوية فتتمثل في الكتـب والدراسـات              

  .  ورسائل الماجستير والمنشورات والدوريات ذات العالقة بموضوع الدراسة

  : مجتمع الدراسة -٢

اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلـسطيني و بنـك         يتكون مجتمع الدراسة من عمالء البنك       

األقصى اإلسـالمي فـي جميـع فـروع الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة والبـالغ عـددهم                                

  . يوضح مجتمع وعينة الدراسة) ٣(   عميل، والجدول التالي رقم   84382
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  يوضح مجتمع وعينة الدراسة ) ٣( جدول رقم  
  

   افراد العينةعدد
 )١(%  

  البنـــك  الفـــرع  عدد الحسابات الفعالة

  اإلسالمي العربي  غــزة  ٦٣٠٧  ٦٣
    خانيونس  ٤٧١٣  ٤٧

    اخلليـل  ٤٥١٥  ٤٥

    طولكرم  ٥٩٢٤  ٥٩
    جنيـن  ٥٩٦٣  ٥٩
    البيـرة  ٥٦٥٣  ٥٦
    نابلـس  ٢٥٥١  ٢٥
  المجموع    ٣٥٦٢٦  ٣٥٤
  نياإلسالمي الفلسطي   الرئيسي–الرمال   ٩١٠٣  ٩١
    الوحــدة  ٥٥٣٦  ٥٥
    خانيونس  ٣٦٠٠  ٣٦
    جباليـا  ٢٩٥  ٢٩
    التفاح) الوادي ( الخليل   ٨٨٤٢  ٨٨
    الخليـل  ٤١٠٣  ٤١
    بيت لحم  ١٣٠٠  ١٣
    نابلـس  ٦٨٩٠  ٦٨
  المجموع    ٣٩٦٦٩  ٤٢١
  األقصى اإلسالمي  البيرة  ٥٨٥٩  ٥٨
    نابلس  ٣٢٢٨  ٣٢

  المجموع    ٩٠٨٧  ٩٠
  المجموع الكلي    ٨٤٣٨٢  ٨٦٥

  
  ٣١/١٢/٢٠٠٥ ، اإلسالمي اإلدارة العامة للبنك اإلسالمي العربي ، اإلسالمي الفلسطيني ، األقصى: المصدر

  
من مجتمع الدراسة ، وهذا ما يوضـحه        % ١ تم تحديد عينة الدراسة بواقع       : عينة الدراسة    -٣

عينة بنـسبة   فقد تم أخذ    ) جباليا(، اما بخصوص فرع البنك االسالمي الفلسطيني        )٣(جدول رقم   

نظرا لحداثة الفرع وقلة الحسابات الفعالة، وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع               % ١٠

 عميل يتعاملون في حساباتهم مع البنوك اإلسالمية فـي الـضفة الغربيـة              ٨٦٥الدراسة حجمها   

وتـم  وغزة وقد وزعت عليهم أداة الدراسة من اجل الحصول على البيانات الالزمـة للدراسـة،      

 استبانات منها وبذلك يكون حجـم       ١٠ استبانة، وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد        ٦٣٢إرجاع  



 ٧٨

من العينة مـوزعين كمـا   % ٧٢ عميل أي بنسبة ٦٢٢العينة الفعلية التي أجريت عليها الدراسة       

  ).٤(هو موضح في جدول رقم 

  

  
  
  
  
  
  

  )٤(جدول رقم 
في الضفة ) العربي والفلسطيني واألقصى( مية توزيع أفراد العينة على فروع البنوك اإلسال

  الغربية وقطاع غزة
  

  البنك

  المجموع
األقصى 

  اإلسالمي

اإلسالمي 

  الفلسطيني

اإلسالمي 

  العربي

  

  غزة   ٥٩  ٦٤    ١٢٣
  

  خانيونس  ٤٥  ٢٨    ٧٣
  نابلس  ٢٠  ٤٥  ٢٤  ٨٩
  جنين  ٥٠      ٥٠
  الخليل  ٣٦      ٣٦
  طولكرم  ٤٥      ٤٥
  يرةالب  ٤٨    ٣١  ٧٩
  غزة الوحدة    ٣٥    ٣٥
  جباليا    ١٠    ١٠
الخليل وادي     ٤٣    ٤٣

  التفاح
  الخليل الهدى    ٢٩    ٢٩
 بيت لحم    ١٠    ١٠

رع
الف

  

  المجموع  ٣٠٣  ٢٦٤  ٥٥  ٦٢٢

  

  : ويبين الجدول السابق أن هناك

 
  . عميل اختيروا من العمالء الذين يتعاملون مع البنك اإلسالمي العربي٣٠٣

  .روا من العمالء الذين يتعاملون مع البنك اإلسالمي الفلسطيني عميل اختي٢٦٤



 ٧٩

  . عميل اختيروا من العمالء الذين يتعاملون مع بنك األقصى اإلسالمي٥٥

  

  توزيع عينة الدراسة -٤

  . توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة١-٤

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس ١-١-٤

  
  
  
  

  )٥(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

  
  الجنس  التكرار  النسبة المئوية

  ذكر  ٥١٠  ٨٢,٠
  أنثى  ١١٢  ١٨,٠
  المجموع  ٦٢٢  ١٠٠,٠

  
 ٨٢,٠يبين توزيع العينة حسب متغير الجنس، حيث بلغت النسبة المئوية للذكور            )  ٥(جدول رقم   

ريبة من نسبة توزيع القوى العاملة في الضفة الغربية         وهي ق % ١٨، و النسبة المئوية لإلناث      % 

% ٨٧,٣والنـسبة المئويـة لإلنـاث     % ١٢,٧وقطاع غزة حيث بلغت النسبة المئويـة للـذكور          

  ).٣١/٣/٢٠٠٦الجهازالمركزي لإلحصاء الفلسطيني،(

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر ٢-١-٤

  

  )٦(جدول رقم 
  عمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير ال

  
  العمر  التكرار  النسبة المئوية

   سنة٣٠اقل من   ٢٠٥  ٣٣,٠
   سنة٤٠ اقل من -٣٠  ٢٩٦  ٤٧,٦
 ٥٠ اقل من – ٤٠  ٨٢  ١٣,٢

  سنة
 ٦٠ اقل من – ٥٠  ٢٩  ٤,٧

  سنة
   سنة فأكثر٦٠  ١٠  ١,٦

  المجموع  ٦٢٢  ١٠٠,٠
  

من أفراد  % ٤٧,٦يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر ، حيث يتبين أن            ) ٦(جدول رقم   

مـن  % ٣٣,٠ سـنة، و   ٤٠ سنة إلى اقل من      ٣٠العينة الخاضعين للدراسة تتراوح أعمارهم من       



 ٨٠

تراوحت أعمارهم من    % ١٣,٢ سنة، ، و     ٣٠أفراد العينة الخاضعين للدراسة تقل أعمارهم عن        

 سـنة،  ٦٠ سنة إلى اقل من    ٥٠تراوحت أعمارهم من    % ٤,٧ سنة، و    ٥٠ سنة إلى اقل من      ٤٠

 سنة، ويتضح أن غالبية المتعـاملين  ٦٠ من أفراد العينة تزيد أو تساوي أعمارهم عن      %١,٦و  

  . سنة٤٠ سنة إلى أقل من ٣٠مع البنوك اإلسالمية تتراوح أعمارهم أقل من 

  

  

  

  

  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي ٣-١-٤

  )٧( جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  
  المؤهل العلمي  التكرار  النسبة المئوية

  اقل من ثانوية عامة  ٢٧  ٤,٣
  ثانوية عامة  ١٢٦  ٢٠,٣
  دبلوم  ١٠٥  ١٦,٩
  بكالوريوس  ٣٢٩  ٥٢,٩
  ماجستير  ٢٥  ٤,٠
  دكتوراه  ١٠  ١,٦
  المجموع  ٦٢٢  ١٠٠

  
 ٥٢,٩يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي، حيـث يتبـين أن    ) ٧( جدول رقم   

من أفراد العينة يحملون الـشهادة       % ٢٠,٣ من أفراد العينة يحملون شهادة البكالوريوس، و         %

من افراد العينة  تعليمهم      % ٤,٣من أفراد العينة يحملون شهادة الدبلوم، و       % ١٦,٩الثانوية، و   

يحملـون   % ١,٦من أفراد العينة  يحملون شهادة الماجستير، و          % ٤,٠دون الثانوية العامة و     

شهادة الدكتوراه، ويالحظ هنا ارتفاع حملة شهادات البكالوريوس مما يدل على ارتفاع المـستوى          

  .التعليمي ألفراد عينة الدراسة

   توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية ٥-١-٤

  
  )٨( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية
  

  الحالة االجتماعية  التكرار  النسبة المئوية
  أعزب  ١٠٥  ١٦,٩



 ٨١

  متزوج  ٥٠١  ٨٠,٥
  اخرى  ١٦  ٢,٦

  المجموع  ٦٢٢  ١٠٠,٠
  

 ٨٠,٥يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية، حيث يتبين أن            ) ٨( جدول رقم   

من أفراد العينة هم من غير متـزوجين، و          % ١٦,٩من أفراد العينة هم من المتزوجين، و        % 

 من أفراد العينة هم من األرامل أو المطلقين أو غير ذلك، ويالحظ أن غالبية أفراد عينة                  %٢,٦

الدراسة هم من المتزوجين لكثرة إلتزاماتهم وبسبب رغبتهم بالحـصول علـى تمـويالت تلبـي        

  .  سنوات٤إحتياجاتهم، كما أن غالبية األفراد المتزوجين تترواح مدة تعاملهم أقل من 

  
  
  
   أفراد العينة حسب متغير المهنةتوزيع ٦-١-٤
  

  )٩( جدول رقم 
  يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المهنة

  

  المهنة  التكرار  النسبة المئوية

 تاجر  ١٧٢  ٢٧,٧
 موظف قطاع خاص  ٢٤٢  ٣٨,٩
 موظف حكومي  ١٠٣  ١٦,٦
 موظف وكالة  ٧٧  ١٢,٤
  وظيفة أخرى  ٢٨  ٤,٥

  المجموع  ٦٢٢  ١٠٠,٠
  
  

مـن   % ٣٨,٩بين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المهنة، حيث يتبـين أن            ي) ٩( جدول رقم   

من أفراد العينة يعملون كتجار، و       % ٢٧,٧أفراد العينة يعملون كموظفين في القطاع الخاص، و       

من أفراد العينـة يعملـون       % ١٢,٤من أفراد العينة يعملون كموظفين حكوميين، و         % ١٦,٦

اد العينة يعملون كموظفين في وظائف متفرقة ، ويالحـظ أن           من أفر  % ٤,٥كموظفي وكالة، و    

غالبية أفراد العينة هم من موظفي القطاع الخاص نتيجة الرواتب المحولة من الجامعات وشـركة   

  .اإلتصاالت والمؤسسات الخاصة، ومنهم نسبة كبيرة تحمل شهادة البكالوريوس

   املتوزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات التع ٧-١-٤

  
  )١٠( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات التعامل مع البنك
  



 ٨٢

  عدد سنوات التعامل مع البنك  التكرار  النسبة المئوية
  اقل من سنة  ١٠٤  ١٦,٧
   سنة٢ -١من   ١٢٨  ٢٠,٦
   سنوات٤ -٣من  ١٤٣  ٢٣,٠
   سنوات٦-٥  ٩٧  ١٥,٦
   سنوات٨-٧من   ٦٣  ١٠,١
  وات سن٨أكثر من   ٨٧  ١٤,٠
  المجموع  ٦٢٢  ١٠٠,٠

 
  

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات التعامل مع البنـك حيـث              ) ١٠( جدول رقم   

  يتبين

% ٢٠,٦ سنوات، و      ٤-٣من أفراد العينة بلغ عدد سنوات تعاملهم مع البنوك من            % ٢٣,٠أن  

من أفراد العينـة    % ١٦,٧  سنة، و  ٢-١من أفراد العينة بلغ عدد سنوات تعاملهم مع البنوك من           

من أفراد العينة بلغ عدد سنوات       % ١٥,٦بلغ عدد سنوات تعاملهم مع البنوك اقل من سنة، ، و            

من أفراد العينة بلغ عدد سنوات تعاملهم مع         % ١٤,٠٠ سنوات ، و     ٦-٥تعاملهم مع البنوك من     

املهم مع البنوك مـن     من أفراد العينة بلغ عدد سنوات تع       % ١٠,١ سنوات و    ٨البنوك أكثر من    

 سنوات، ويتضح ان غالبية المتعاملين مع البنوك اإلسالمية تتراوح مدة تعاملهم مـن سـنة         ٨-٧

  . شيكل٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠ سنوات ويتقاضون دخل غير مرتفع يتراوح من ٤إلى 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدخل ٨-١-٤

  )١١( جدول رقم 
  خلتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الد

  
  الدخل  التكرار  النسبة المئوية

   شيكل١٠٠٠اقل من   ٣٤  ٥,٥
٢٠٠٠ -١٠٠٠  ٢٠٢  ٣٢,٥ 

  شيكل
   شيكل٣٠٠٠-٢٠٠١  ١٨٣  ٢٩,٤
٤٠٠٠ -٣٠٠١  ٤٩  ٧,٩ 

  شيكل
٥٠٠٠ -٤٠٠١  ٩٣  ١٥,٠ 

  شيكل
 ٥٠٠٠أكثر من   ٦١  ٩,٨

  شيكل
  المجموع  ٦٢٢  ١٠٠,٠

  



 ٨٣

مـن   % ٣٢,٥الدخل، حيث تبـين ان  يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير      ) ١١( جدول رقم   

مـن افـراد العينـة      % ٢٩,٤ شـيكل، و   ٢٠٠٠ الى   ١٠٠٠افراد العينة يتقاضون دخل ما بين       

من افرد العينة يتقاضون راتب ما بين        % ١٥ شيكل، و  ٣٠٠٠ الى   ٢٠٠١يتقاضون دخل ما بين     

يكل، و   ش ٥٠٠٠من افراد العينة يتقاضون راتب اكثر من         % ٩,٨ شيكل، و    ٥٠٠٠ الى   ٤٠٠١

من افـراد   % ٥,٥ شيكل، و    ٤٠٠٠ الى   ٣٠٠١من افراد العينة يتقاضون دخل ما بين         % ٧,٩

 شيكل ويالحظ أن غالبية أفراد العينة يتقاضون راتـب مـا        ١٠٠٠العينة يتقاضون دخل اقل من      

  .    شيكل وتمثل متوسط األجور السائدة٣٠٠٠ إلى ١٠٠٠بين  

  : وصف أداة الدراسة-٥

،من ١٩٨٨االستبانة التي تم تصميمها من قبل الباحثين بارسيرمان وزمالئه عام           استخدم الباحث   

 عبارة تشمل االبعاد الخمسة وهـي       ٢٢اجل تحقيق اهداف الدراسة، حيث تحتوي االستبانة على         

بعد االعتمادية ، العناصر الملموسة، االستجابة ، التعاطف، االمان، ولقد تم إضافة بعـد سـادس      

وهو بعد االمتثال ليتناسب مع طبيعة عمل البنوك االسالمية، حيـث اصـبحث             في هذه الدراسة    

 عبارة تعبر الخدمة المقدمـة      ٢٧ عبارة تعبر عن الخدمة المتوقعة و      ٢٧أبعاد الجودة تتكون من     

  :فعليا وفي ما يلي ترتيب األبعاد

  االبعاد                          العبارات 

  ٥-١  من االمتثال                      

   ٩-٦العناصر الملموسة              من 

   ١٤-١٠االعتمادية                      من 

   ١٨-١٥االستجابة                       من 

   ٢٢-١٩االمان                          من 

   ٢٧-٢٣التعاطف                        من 

    

  :يليوتتكون أداة الدراسة من ثالثة أقسام كما 

 فقرات تناولت سمات وخصائص عينة الدراسة والمتمثلة في اسـم           ٨يحتوي على    : القسم األول 

البنك، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، المهنة، عدد سنوات التعامل مع البنك،             

  .الدخل

ـ           ٢٧يتكون من    : القسم الثاني   ٦سم إلـى     فقرة  يهدف إلى قياس جودة الخدمة المتوقعـة وينق

  ) االمتثال، العناصر الملموسة، االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف(محاور 



 ٨٤

 محـاور   ٦ فقرة  يهدف إلى قياس جودة الخدمة الفعلية وينقسم إلى            ٢٧ يتكون من    :القسم الثالث 

  )االمتثال، الملموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف(

 فقرة، وقد كانت إجابات كل فقرات القسم الثاني والثالـث         ٦٢ الدراسة   وبذلك بلغ عدد فقرات أداة    

  :وفق معيار ليكارت الخماسي كالتالي

  التصنيف  موافق بشدة  موافق  محايد  غبر موافق  غير موافق بشدة

  الترميز  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

  

  : صدق وثبات االستبانة -٦

 وذلك للتأكد مـن الـصدق والثبـات    قام الباحث بتقنين االستبانة قبل توزيعها على عينة الدراسة        

  : كالتالي

 .قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين : صدق االستبانة: أوال

   :صدق المحكمين )١

عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفـت مـن ثمانيـة أعـضاء للهيئـات                  

ة متخصـصين فـي مجـاالت       التدريسية في كليات التجارة بالجامعات الفلسطينية في قطاع غز        

اإلدارة والمحاسبة واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلـزم              

من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم حتى خرجت االستبانة في صورتها النهائية مكونـة مـن            

  ).٢( فقرة انظر ملحق رقم ٦٢

  
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة )٢

قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة على عينة استطالعية خـارج حجـم العينـة               وقد  

 استبانة وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجـة الكليـة لفقـرات    ٦٠مكونة من   

  .االستبانة

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثاني والدرجة الكلية          ) ١٢(ويوضح جدول رقم    

) ٠,٠١(لفقرات هذا القسم، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى معنويـة             

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لما وضعت لقياسه

  
  
  
  



 ٨٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢(جدول رقم 
لدرجة الكلية وا) الخدمة المتوقعة ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثاني

   لفقرات القسم

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

  الفقرة

سل
سل

م
  

  ١ تتوقع أن يكون عمل البنوك اإلسالمية وفق  مبادئ الشريعة اإلسالمية  ٠,٥٨٨  ٠,٠٠٠
  ٢ تتوقع أن البنوك اإلسالمية ال تدفع وال تأخذ فوائد على المدخرات والقروض  ٠,٦١١  ٠,٠٠٠
  ٣ لبنوك اإلسالمية توفر خدمات مصرفية إسالمية متكاملةتتوقع أن ا  ٠,٦٨٣  ٠,٠٠٠
  ٤ )القرض الحسن(ضرورة أن توفر البنوك اإلسالمية قروض بدون فوائد   ٠,٧٠١  ٠,٠٠٠
  ٥ تتوقع أن البنوك اإلسالمية توفر استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر  ٠,٥٤٠  ٠,٠٠٠
  ٦ هزة ومعدات حديثةضرورة أن يمتلك البنك اإلسالمي أج  ٠,٣٩٧  ٠,٠٠٢
  ٧ ضرورة أن يكون المظهر العام للبنك اإلسالمي جذابا  ٠,٤٤٢  ٠,٠٠٠
  ٨ ضرورة أن يظهر موظفو البنك اإلسالمي بمظهر أنيق وحسن  ٠,٥٤٨  ٠,٠٠٠



 ٨٦

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

  الفقرة

سل
سل

م
  

  ٩ ضرورة أن تكون المواد المتعلقة بخدمات البنك اإلسالمي جذابة المظهر  ٠,٤٧٥  ٠,٠٠٠
  ١٠  البنك اإلسالمي بعمل ما في وقت محدد فيجب أن تلتزم بذلكعندما تعد إدارة  ٠,٥٨٧  ٠,٠٠٠
عندما يواجه عميل البنك اإلسالمي مشكلة ما فيجب على موظف البنك   ٠,٤٦٧  ٠,٠٠٠

 اإلسالمي أن يبدي اهتماما صادقا لحلها
١١  

ضرورة أن يقوم موظف البنك اإلسالمي بتأدية الخدمات التي يقدمها البنك   ٠,٤٨٢  ٠,٠٠٠
 كل الصحيح والمطلوب  و من المرة األولى بالش

١٢  

ضرورة أن يقوم موظف البنك اإلسالمي بتقديم خدمات البنك بالمواعيد   ٠,٥٤٤  ٠,٠٠٠
 المتفق عليها

١٣  

ضرورة أن تحرص إدارة البنك اإلسالمي على أن تكون سجالت العمالء   ٠,٥٣٦  ٠,٠٠٠
 خالية من األخطاء

١٤  

وظفو البنك اإلسالمي بإبالغ عمالء البنك بشكل محدد عن ضرورة أن يقوم م  ٠,٦١٦  ٠,٠٠٠
 الوقت المطلوب إلنجاز الخدمة

١٥  

ضرورة أن يكون موظفو البنك اإلسالمي مستعدين ومتحفزين لتقديم   ٠,٦٩٥  ٠,٠٠٠
 الخدمات للعمالء بصورة فورية

١٦  

يم ضرورة أن يكون موظفو البنك اإلسالمي مستعدين وراغبين في تقد  ٠,٦٠٥  ٠,٠٠٠
 المساعدة لعمالء البنك

١٧  

 انشغال موظفي البنك اإلسالمي بأعمالهم الداخلية في عضرورة أن ال يمن  ٠,٤٥٣  ٠,٠٠٠
 االستجابة الفورية لطلبات العمالء

١٨  

ضرورة أن يكون سلوك موظفي البنك اإلسالمي يعطي انطباع الثقة لدى   ٠,٥٢٤  ٠,٠٠٠
 العمالء

١٩  

  ٢٠ عمالء البنك اإلسالمي باألمان  في معامالتهم مع البنك ضرورة أن يشعر   ٠,٥٣٤  ٠,٠٠٠
ضرورة أن يتمتع موظفو البنك اإلسالمي باللباقة والمجاملة عند تعاملهم مع   ٠,٤٦٨  ٠,٠٠٠

 عمالء البنك
٢١  

ضرورة أن يمتلك موظفو البنك اإلسالمي المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة   ٠,٤٩٢  ٠,٠٠٠
 نكواستفسارات عمالء الب

٢٢  

  ٢٣ ضرورة أن تولي إدارة البنك اإلسالمي عمالئها االهتمام الشخصي  ٠,٦٤٣  ٠,٠٠٠
ضرورة أن تكون ساعات عمل البنك مالئمة لجميع فئات عمالء البنك   ٠,٤٩٥  ٠,٠٠٠

 اإلسالمي 
٢٤  

  ٢٥ ضرورة أن يولي موظفو البنك اإلسالمي عمالء البنك اهتماما شخصيا  ٠,٥٩٧  ٠,٠٠٠
  ٢٦ يتوقع من البنك أن تكون مصلحة عمالئه في مقدمة اهتماماته  ٠,٥٧٨  ٠,٠٠٠
  ٢٧ ضرورة أن يتفهم موظفو البنك اإلسالمي االحتياجات المحددة للعمالء  ٠,٥٨٣  ٠,٠٠٠

  ٠,٠٥معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
  
  

لثالث والدرجة الكلية   يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم ا         ) ١٣(جدول رقم   

لفقرات هذا القسم،  والذي يبين أن معامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مـستوى معنويـة                                 

  .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة  صادقة لما وصممت لقياسه) ٠,٠١(

  )١٣(جدول رقم 



 ٨٧

والدرجة الكلية )  فعليةالخدمة ال(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثالث 
   لفقرات القسم الثالث

مستوى 
  الداللة

معامل 
  الفقرة  االرتباط

سل
سل

م
  

  ١ يعمل البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية  ٠,٣٧٧  ٠,٠٠٣
  ٢ البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  ال يدفع وال يأخذ فوائد على المدخرات والقروض   ٠,٣٨٩  ٠,٠٠٢
  ٣ البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه يوفر منتجات وخدمات إسالمية متكاملة  ٠,٤٩١  ٠,٠٠٠
  ٤ )القرض الحسن(البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه يوفر قروض بدون فوائد   ٠,٥٢٩  ٠,٠٠٠
  ٥ البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  يوفر استثمارات مشاركة باألرباح  ٠,٣٢٤  ٠,٠١٢
  ٦ تلك البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  أجهزة ومعدات حديثة يم  ٠,٤٥١  ٠,٠٠٢
  ٧ المظهر العام البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  جذابا  ٠,٦٣٦  ٠,٠٠٠
  ٨ يتمتع موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  بمظهر أنيق وحسن  ٠,٥٥٦  ٠,٠٠٠
  ٩ تعامل معه  جذابة المظهرالمواد المتعلقة بخدمات البنك اإلسالمي الذي ت  ٠,٧٧٣  ٠,٠٠٠
عندما تعد إدارة البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  بالقيام بعمل ما في وقت محدد   ٠,٧٥٠  ٠,٠٠٠

 فإنها تلتزم بذلك
١٠  

عندما يواجه عميل البنك اإلسالمي مشكلة ما فإن موظفو البنك اإلسالمي الذي   ٠,٧٧٤  ٠,٠٠٠
 تتعامل معه  يبدون اهتماما صادقا لحلها

١١  

يقوم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  بتأدية الخدمات التي يقدمها البنك   ٠,٧٠٦  ٠,٠٠٠
 بالشكل الصحيح والمطلوب من أول مرة 

١٢  

يقوم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  بتقديم خدمات البنك بالمواعيد   ٠,٦٠٨  ٠,٠٠٠
 المتفق عليها

١٣  

البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  على أن تكون سجالت العمالء تحرص إدارة   ٠,٥٧٨  ٠,٠٠٠
 خالية من األخطاء

١٤  

يقوم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  بإبالغ عمالء البنك بشكل محدد عن   ٠,٥٩٢  ٠,٠٠٠
 الوقت المطلوب إلنجاز خدمة معينة

١٥  

دون ومتحفزون لتقديم الخدمات موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  مستع  ٠,٦٩٠  ٠,٠٠٠
 لعمالء البنك بصورة فورية 

١٦  

موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  مستعدون وراغبون في تقديم ا لمساعدة   ٠,٦٧٣  ٠,٠٠٠
 لعمالء البنك

١٧  

ال يمنع انشغال موظفي البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  بأعمالهم الداخلية في   ٠,٥٥٩  ٠,٠٠٠
 الفورية لطلبات العمالءاالستجابة 

١٨  

إن سلوك موظفي البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  يعطي انطباع الثقة لدى عمالء   ٠,٧٢٦  ٠,٠٠٠
 البنك

١٩  

  ٢٠ يشعر عمالء البنك اإلسالمي باألمان في معامالتهم مع البنك  ٠,٥١٥  ٠,٠٠٠
  ٢١ مع عمالء البنكيتمتع موظفو البنك باللباقة والمجاملة عند تعاملهم   ٠,٦١٩  ٠,٠٠٠
يمتلك موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة   ٠,٦٨١  ٠,٠٠٠

 واستفسارات عمالء البنك
٢٢  

  ٢٣ تولي إدارة البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  عمالئها االهتمام الشخصي  ٠,٦٨٩  ٠,٠٠٠
  ٢٤ لجميع فئات عمالء البنكإن ساعات عمل البنك مالئمة   ٠,٥٩٩  ٠,٠٠٠



 ٨٨

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

  الفقرة

سل
سل

م
  

  ٢٥ يولي موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  عمالء البنك اهتماما شخصيا  ٠,٦٦٨  ٠,٠٠٠
 

  ٢٦ يضع البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  مصلحة عمالئه في مقدمة اهتماماته  ٠,٦٨٥  ٠,٠٠٠
  ٢٧ حتياجات المحددة لعمالئهميتفهم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه  اال  ٠,٦٧٣  ٠,٠٠٠

  ٠,٠٥معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة * 
  
يبين مدى ارتباط الدرجة الكلية لكل قسم مـع الدرجـة الكليـة لفقـرات                : الصدق البنائي  -٣

أن محتوى كل قسم من االقسام لـه عالقـة قويـة بهـدف     ) ١٤(االستبانة، ويوضح جدول رقم   

  ).٠,٠١(داللة الدراسة عند مستوى 

  )١٤(جدول رقم 
  الصدق البنائي للمجاالت

مستوى 
  الداللة

معامل 
  القسم  عنوان القسم  االرتباط

  الثاني  قياس جودة  الخدمة المتوقعة من قبل عمالء البنك اإلسالمي  ٠,٦١٩ ٠,٠٠٠
  الثالث  قياس جودة الخدمات الفعلية المدركة من قبل عمالء البنك اإلسالمي  ٠,٨٣٧  ٠,٠١٠

  ٠,٠٥معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
  

  :Reliabilityثبات االستبانة : ثانيا

 هما طريقة التجزئة    نوقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي         

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  

اد معامل ارتباط سبيرمان بـين  تم إيج: Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية * 

معدل األسئلة الفردية ومعدل األسئلة الزوجية لكل قسم وقد  تم تـصحيح معـامالت االرتبـاط                  

) Spearman-Brown Coefficient(باستخدام معامل ارتباط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح    

  :حسب المعادلة  التالية 

= معامل الثبات  
1

2
ر+

أن هنـاك معامـل   ) ١٥(عامل االرتباط وقد بين جدول رقـم    حيث ر مر

  .ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبانة
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  )١٥(جدول رقم 
  يوضح معامالت االرتباط بين معدل الفقرات الزوجية والفردية لكل محور من محاور االستبيان

مستوى 
  الداللة

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
  االرتباط

عدد 
  نوان القسم ع  الفقرات

  القسم

٠,٠٠٠**  
قياس جودة  الخدمة المتوقعة من         ٢٧  ٠,٦٨٤٦  ٠,٨١٢٨

  قبل عمالء البنك اإلسالمي
  الثاني

٠,٠٠٠**  
٢٧  ٠,٦٧٥٨  ٠,٨٠٦٦  

قياس جودة الخدمات الفعلية 
المدركة من قبل عمالء البنك 

  اإلسالمي

  الثالث

  ٠,٠٥معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
  
  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  * 

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبـين                

  .  أن معامالت الثبات مرتفعة) ١٦(جدول رقم 

  

  )١٦(جدول رقم

  يبين معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

معامل 
ا الف

  كرونباخ

عدد 
  عنوان القسم   الفقرات

  القسم

قياس جودة  الخدمة المتوقعة من قبل عمالء البنـك            ٢٧  ٠,٩٠٠٩
  اإلسالمي

  الثاني

قياس جودة الخدمات الفعلية المدركة من قبل عمالء   ٢٧  ٠,٩١٧١
  البنك اإلسالمي

  الثالث

  
  ة في صورتها النهائيةوبذلك يكون قد تأكد للباحث صدق وثبات االستبانة وتكون االستبان

  .قابلة للتوزيع) ) ٢(انظر ملحق رقم  ( 

  : المعالجات اإلحصائية-٧



 ٩٠

 اإلحصائي وتـم اسـتخدام      SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج          

  :االختبارات اإلحصائية التالية

 . النسب المئوية والتكرارات -١ 

 .رمان براونمعامل الثبات باستخدام معادلة سبي -٢

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -٣

  .معامل ارتباط سبيرمان  لقياس صدق الفقرات -٤

غيـر  سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم          -اختبار كولومجروف  -٥

  )Sample K-S -1 ( الطبيعي

   Sign Testاختبار اإلشارة -٦

 Mann- Whitneyاختبار مان وتني  -٧

 kruskal- Wallis Test (H test)اختبار كروسكال واالس   -٨

    Wilcoxon Signed Ranks Test اختبار ويلكسون   -٩    
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  الفصل السادس

   تحليل ومناقشة تساؤالت الدراسة واختبار الفروض

  
  اختبار التوزيع الطبيعي •

مة المتوقعة من قبل قياس جودة الخد: تحليل وتفسير فقرات القسم الثاني •

  عمالء البنك االسالمي

قياس جودة الخدمات الفعلية : تحليل وتفسير فقرات القسم الثالث •

  المدركة من قبل عمالء البنك االسالمي

  اختبار ومناقشة الفرضيات •
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  الفصل السادس

  تحليل ومناقشة تساؤالت الدراسة واختبار الفروض

  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(ع الطبيعياختبار التوزي-١

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم التوزيـع            -سنعرض اختبار كولمجروف  

الغير طبيعي وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلميـة              

نتائج االختبار حيـث    ) ١٧(وضح الجدول التالي رقم     وي. تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا     

.05.0(  ٠,٠٥أن قيمة مستوى الداللة  لكل قسم اقل من  <sig (  وهذا يدل على أن البيانـات

  .ال تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات غير المعلميه

  
  )١٧(جدول رقم 

  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes(اختبار التوزيع الطبيعي

  
  ساؤالت الدراسةمناقشة ت-٢

  

مستوى 
  المعنوية

قيمة 
االختبار 

Z  
  عنوان القسم 

  قياس جودة  الخدمة المتوقعة من قبل عمالء البنك اإلسالمي  ٢,٩٢  ٠,٠٠٠

  قياس جودة الخدمات الفعلية المدركة من قبل عمالء البنك اإلسالمي  ١,٧١  ٠,٠٠٦
  فقرات القسم الثاني والثالث  ١,٥١  ٠,٠٢٠



 ٩٣

 وهو اختبـار غيـر معلمـي     Sign Test ( Binomial Test)استخدم الباحث اختبار اإلشارة 

يستخدم في حالة أن تكون البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الختبار فقرات كل محور مـن                

بـين النـسبة    والجداول التالية  ت   . محاور االستبانة،  ومعرفة آراء المجتمع في محتوى كل فقرة           

المئوية والوزن النسبي لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي ومستوى الداللة لكـل فقـرة ،                

وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواهـا إذا كانـت قيمـة مـستوى                  

من النـسبة   اكبر  ) موافق أو موافق بشدة   ( والنسبة المئوية لإلجابات على      ٠,٠٥المعنوية اقل من    

 ٦٠أو الوزن النسبي للفقرة اكبر مـن        ) غير موافق أو غير موافق بشدة     (المئوية لإلجابات على    

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد المجتمع ال يوافقون على محتواهـا إذا كانـت قيمـة                  % 

 اقـل   )موافق أو موافق بشدة   (  والنسبة المئوية لإلجابات على    ٠,٠٥مستوى المعنوية اصغر من     

أو الوزن النسبي للفقرة اقـل  ) غير موافق أو غير موافق بشدة     (من النسبة المئوية لإلجابات على      

، وتكون آراء المجتمع في الفقرة محايدة إذا كانت قيمة  مستوى المعنوية اكبـر مـن                %٦٠من  

  .وهذا ينطبق على جميع الفقرات في استبانة الدراسة. ٠,٠٥

ذي يستفسر عن توقعات عمالء المصارف اإلسـالمية لمـستوى           إجابة التساؤل األول ال    ١-٢

يبين  جودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم من المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين، حيث           

  :كالتالي) الخدمة المتوقعة(تحليل فقرات القسم الثاني ) ١٨(جدول رقم 

  
  )١٨(جدول رقم 
لوزن النسبي ومستوى المعنوية لكل فقرة من النسب المئوية للفقرات والمتوسط الحسابي وا

  فقرات القسم الثاني
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  بعد االمتثال:      أوال
٠,٠ 87.7 ٥٠,٠  ٤١,٧  ٥,٠  ٣,٣  ٠,٠  ٤,٣٨  

يكون عمل البنوك اإلسالمية وفق  تتوقع أن 
 مبادئ الشريعة اإلسالمية

١  

٠,٠ 80.7 ٠,٠  ٤,٠٣  
١٣,
٣  

١١,
٤١,٧  ٣٣,٣  ٧  

تتوقع أن البنوك اإلسالمية ال تدفع وال تأخذ فوائد 
 على المدخرات والقروض

٢  

٠,٠ 87.1 ٤٤,١  ٤٧,٥  ٨,٥  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٣٦  
تتوقع أن البنوك اإلسالمية توفر خدمات مصرفية 

  متكاملةإسالمية
٣  

٠,٠ 91.7 ٦٠,٠  ٣٨,٣  ١,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٥٨  
ضرورة أن توفر البنوك اإلسالمية قروض بدون 

 )القرض الحسن(فوائد 
٤  

٠,٠ 87.5 ٤٩,٢  ٤٢,٤  ٥,١  ٣,٤  ٠,٠  ٤,٣٧  
تتوقع أن البنوك اإلسالمية توفر استثمارات 

 مشاركة في األرباح والخسائر
٥  
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٠,٠  83.6 ٤٫١٧
٨  

  الالفقرات الخاصة باالمتث

  بعد العناصر الملموسة:      ثانيا

٠,٠ 92.0 ٢٦  ١,٧  ٣,٣  ٠,٠  ٤٫٦٠,
٧  

٦٨,
٣  

ضرورة أن يمتلك البنك اإلسالمي أجهزة ومعدات 
 حديثة

٦  

٠,٠ 92.0 ٢٨  ٣,٣  ١,٧  ٠,٠  ٤٫٦٠,
٣  

٦٦,
٧  

ضرورة أن يكون المظهر العام للبنك اإلسالمي 
 جذابا

٧  

٠,٠ 95.3 ٢٣  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٧٦,
٧  

٧٦,
٣  

ن يظهر موظفو البنك اإلسالمي بمظهر ضرورة أ
 أنيق وحسن

٨  

٠,٠ 90.7 ٣٥  ٣,٣  ١,٧  ٠,٠  ٤٫٥٣,
٠  

٦٠,
٠  

ضرورة أن تكون المواد المتعلقة بخدمات البنك 
 اإلسالمي جذابة المظهر

٩  

٠,٠  89.4 ٤٫٤٧
٠  

  الفقرات الخاصة بالملموسية

  بعد االعتمادية: ثالثا     
٠,٠ 92.7 ٦٨,٣  ٢٨,٣  ١,٧  ١,٧  ٠,٠  ٤,٦٣  

عندما تعد إدارة البنك اإلسالمي بعمل ما في وقت 
 محدد فيجب أن تلتزم بذلك

١٠  

٠,٠ 94.0 ٧٠,٠  ٣٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٧٠  
عندما يواجه عميل البنك اإلسالمي مشكلة ما 
فيجب على موظف البنك اإلسالمي أن يبدي 

 اهتماما صادقا لحلها

١١  

٠,٠ 91.3 ٥٦,٧  ٤٣,٣  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٥٧  
ن يقوم موظف البنك اإلسالمي بتأدية ضرورة أ

الخدمات التي يقدمها البنك بالشكل الصحيح 
 والمطلوب  و من المرة األولى 

١٢  

٠,٠ 94.0 ٧٠,٠  ٣٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٧٠  
ضرورة أن يقوم موظف البنك اإلسالمي بتقديم 

 خدمات البنك بالمواعيد المتفق عليها
١٣  

٠,٠ 92.3 ٦٨,٣  ٢٦,٧  ٣,٣  ١,٧  ٠,٠  ٤,٦٢  
ضرورة أن تحرص إدارة البنك اإلسالمي على أن 

 تكون سجالت العمالء خالية من األخطاء
١٤  

٠,٠  88.9 ٤٫٤٤
  الفقرات الخاصة باالعتمادية  ٥

  بعد االستجابة: رابعا     

٠,٠ 89.7 ٥٣,٣  ٤١,٧  ٥,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٤٨  
ضرورة أن يقوم موظفو البنك اإلسالمي بإبالغ 

ن الوقت المطلوب عمالء البنك بشكل محدد ع
 إلنجاز الخدمة

١٥  

٠,٠ 91.3 ٥٨,٣  ٤٠,٠  ١,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٥٧  
ضرورة أن يكون موظفو البنك اإلسالمي 

مستعدين ومتحفزين لتقديم الخدمات للعمالء 
 بصورة فورية

١٦  
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٠,٠ 92.2 ٦٤,٤  ٣٢,٢  ٣,٤  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٦١  

ضرورة أن يكون موظفو البنك اإلسالمي 
 المساعدة لعمالء مستعدين وراغبين في تقديم

 البنك

١٧  

٠,٠  93.7 ٦٨,٣  ٣١,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٦٨  
 انشغال موظفي البنك عضرورة أن ال يمن

اإلسالمي بأعمالهم الداخلية في االستجابة الفورية 
 لطلبات العمالء

١٨  

٠,٠  87.5 ٤٫٣٧
  الفقرات الخاصة باالستجابة  ٥

  بعد األمان: خامسا      

٠,٠ 95.7 ٢١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٧٨,
٧  

٧٨,
٣  

ضرورة أن يكون سلوك موظفي البنك 
 اإلسالمي يعطي انطباع الثقة لدى العمالء

١٩  

٠,٠ 96.0 ٢٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٨٠,
٠  

٨٠,
٠  

ضرورة أن يشعر عمالء البنك اإلسالمي 
 باألمان  في معامالتهم مع البنك 

٢٠  

٠,٠ 93.1 ٣١  ١,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٦٦,
١  

٦٧,
٢  

 اإلسالمي ضرورة أن يتمتع موظفو البنك
باللباقة والمجاملة عند تعاملهم مع عمالء 

 البنك

٢١  

٠,٠ 91.0 ٤١  ١,٦  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٥٥,
٧  

٥٦,
٧  

ضرورة أن يمتلك موظفو البنك اإلسالمي 
المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة 

 واستفسارات عمالء البنك

٢٢  

٠,٠  91.5 ٤٫٥٧
٤  

  الفقرات الخاصة باألمان

  بعد التعاطف: سادسا     

٠,٠ 89.8 ٣٩  ٣,٤  ١,٧  ٠,٠  ٤٫٤٩,
٠  

٥٥,
٩  

ضرورة أن تولي إدارة البنك اإلسالمي 
 عمالئها االهتمام الشخصي

٢٣  

٠,٠ 92.7 ٣٦  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٦٣,
٧  

٦٣,
٣  

ضرورة أن تكون ساعات عمل البنك 
 مالئمة لجميع فئات عمالء البنك اإلسالمي 

٢٤  

٠,٠ 87.3 ٣٥  ٣,٣  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٣٧,
٠  

٦١,
٧  

لي موظفو البنك اإلسالمي ضرورة أن يو
 عمالء البنك اهتماما شخصيا

٢٥  

٠,٠ 91.7 ٤٠  ٦,٧  ٣,٣  ٠,٠  ٤٫٥٨,
٠  

٥٠,
٠  

يتوقع من البنك أن تكون مصلحة عمالئه 
 في مقدمة اهتماماته

٢٦  

٠,٠ 88.7 ٣,٣  ١,٧  ٠,٠  ٤٫٤٣  
٤٥,
٠  

٥٠,
٠  

ضرورة أن يتفهم موظفو البنك اإلسالمي 
 االحتياجات المحددة للعمالء

٢٧  
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٠,٠  87.9 ٤٫٣٩
٨  

  الفقرات الخاصة بالتعاطف

٠,٠ 87.98 ٤٫٣٩
٩ 

  المعدل العام للفقرات
  

  بعد االمتثال: أوال
  

أن يكون عمل البنوك اإلسالمية     من أفراد العينة يتوقعون      % ٩١,٧يتبين أن   ) ١(في الفقرة رقم    

ن يكون عمل   أمن أفراد العينة ال يتوقعون       % ٣,٣، في حين أن     وفق  مبادئ الشريعة اإلسالمية    

وهـو اكبـر    % ٨٧,٧البنوك اإلسالمية وفق  مبادئ الشريعة اإلسالمية، وقد بلغ الوزن النسبي         

 مما يعني أن أفراد العينة بـصفة عامـة   ٠,٠٥ وهو اقل من   ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠من  

  .يتوقعون أن يكون عمل البنوك اإلسالمية وفق  مبادئ الشريعة اإلسالمية

  

أن البنوك اإلسالمية ال تـدفع وال       من أفراد العينة يتوقعون       % ٧٥يتبين أن   ) ٢(في الفقرة رقم    

أن من أفراد العينة ال يتوقعـون        %  ١٣,٣ ، في حين أن      تأخذ فوائد على المدخرات والقروض    

البنوك اإلسالمية ال تدفع وال تأخذ فوائد على المدخرات والقروض ، وقد بلـغ الـوزن النـسبي        

 مما يعني أن أفراد     ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠ر من   وهو اكب  %  ٨٠,٧

العينة بصفة عامة يتوقعون أن البنوك اإلسالمية ال تـدفع وال تأخـذ فوائـد علـى المـدخرات              

  .والقروض

  

أن البنـوك اإلسـالمية تـوفر       من أفراد العينة يتوقعون      % ٩١,٦يتبين أن   ) ٣(في الفقرة رقم    

أن البنـوك   من أفراد العينة ال يتوقعون      % ٠,٠ ، في حين أن      ية متكاملة خدمات مصرفية إسالم  

وهو اكبـر   %  ٨٧,١اإلسالمية توفر خدمات مصرفية إسالمية متكاملة ، وقد بلغ الوزن النسبي   

 مما يعني أن أفراد العينة بـصفة عامـة   ٠,٠٥ وهو اقل من   ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠من  

  .توفر خدمات مصرفية إسالمية متكاملةيتوقعون أن البنوك اإلسالمية 

  



 ٩٧

انه مـن الـضروري أن تـوفر    من أفراد العينة يتوقعون  % ٩٨,٣يتبين أن ) ٤(في الفقرة رقم    

من أفراد العينـة ال  % ٠,٠ ، في حين أن   )القرض الحسن (البنوك اإلسالمية قروض بدون فوائد      

، ) القـرض الحـسن  (ن فوائد انه من الضروري أن توفر البنوك اإلسالمية قروض بدو  يتوقعون  

 وهو اقـل مـن     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من     %  ٩١,٧وقد بلغ الوزن النسبي     

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون انه مـن الـضروري أن تـوفر البنـوك                   ٠,٠٥

  .)القرض الحسن(اإلسالمية قروض بدون فوائد 

أن البنـوك اإلسـالمية تـوفر        أفراد العينة يتوقعون     من % ٩١,٦يتبين أن   ) ٥(في الفقرة رقم    

أن من أفراد العينة ال يتوقعـون       % ٣,٤ ، في حين أن      استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر    

 ٨٧,٥البنوك اإلسالمية توفر استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر ، وقد بلغ الوزن النسبي              

 مما يعني أن أفراد العينة      ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  

  .بصفة عامة يتوقعون أن البنوك اإلسالمية توفر استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر

وهـو أكبـر مـن    %٨٣,٦ والـوزن النـسبي     ٤,١٧كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد األمتثال        

اد العينـة بـصفة عامـة        مما يعني أن أفر    ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

يتوقعون من البنوك االسالمية تقديم خدمات بمستوى جودة مرتفع وإيجابي في ما يخـص بعـد                

  .االمتثال

  بعد العناصر الملموسة: ثانيا

ضـرورة أن يمتلـك البنـك       من أفراد العينة يتوقعـون       % ٩٥,٠يتبين أن   ) ٦(في الفقرة رقم    

 ٦٠وهـو اكبـر مـن        %  ٩٢,٠لـوزن النـسبي     وقد بلغ ا   ،   اإلسالمي أجهزة ومعدات حديثة   

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعـون          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %

  .ضرورة أن يمتلك البنك اإلسالمي أجهزة ومعدات حديثة

  

ضرورة أن يكون المظهر العـام  من أفراد العينة يتوقعون  % ٩٥,٠يتبين أن ) ٧(في الفقرة رقم   

ومستوى الداللـة    %٦٠وهو اكبر من     %  ٩٢,٠، وقد بلغ الوزن النسبي       ك اإلسالمي جذابا  للبن

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون ضـرورة أن يكـون   ٠,٠٥ وهو اقل من   ٠,٠٠٠

  .المظهر العام للبنك اإلسالمي جذابا

  

 أن يظهر موظفو البنـك      ضرورةمن أفراد العينة يتوقعون      % ١٠٠يتبين أن   ) ٨(في الفقرة رقم    

ومـستوى   %٦٠وهو اكبر من %  ٩٥,٣وقد بلغ الوزن النسبي  ، اإلسالمي بمظهر أنيق وحسن   



 ٩٨

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون ضـرورة أن            ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠الداللة  

  .يظهر موظفو البنك اإلسالمي بمظهر أنيق وحسن

  

ضرورة أن تكون المواد المتعلقة     من أفراد العينة يتوقعون      % ٩٥,٠يتبين أن   ) ٩(في الفقرة رقم    

 ٦٠وهو اكبـر مـن      %  ٩٠,٧، وقد بلغ الوزن النسبي       بخدمات البنك اإلسالمي جذابة المظهر    

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعـون          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %

  .لبنك اإلسالمي جذابة المظهرضرورة أن تكون المواد المتعلقة بخدمات ا

وهو أكبـر   %٨٩,٤  والوزن النسبي     ٤,٤٧كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد العناصر الملموسة       

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامـة         ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠من  

 ما يخـص بعـد      يتوقعون من البنوك االسالمية تقديم خدمات بمستوى جودة مرتفع وإيجابي في          

  .العناصر الملموسة

  بعد االعتمادية: ثالثا

عنـدما تعـد إدارة البنـك    من أفراد العينة يتوقعون انه       % ٩٦,٦يتبين أن   ) ١٠(في الفقرة رقم    

وهـو  %  ٩٢,٧وقد بلغ الوزن النسبي  ،  اإلسالمي بعمل ما في وقت محدد فيجب أن تلتزم بذلك         

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة         ٠,٠٥اقل من    وهو   ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠اكبر من   

  .عندما تعد إدارة البنك اإلسالمي بعمل ما في وقت محدد فيجب أن تلتزم بذلكانه عامة يتوقعون 

  

عندما يواجه عميـل البنـك   من أفراد العينة يتوقعون انه   % ١٠٠يتبين أن   ) ١١(في الفقرة رقم    

وقد بلـغ   ، سالمي أن يبدي اهتماما صادقا لحلهااإلسالمي مشكلة ما فيجب على موظف البنك اإل    

 ممـا   ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٩٤,٠الوزن النسبي   

عندما يواجه عميل البنك اإلسـالمي مـشكلة مـا    انه يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون        

  . لحلهافيجب على موظف البنك اإلسالمي أن يبدي اهتماما صادقا

  

ضرورة أن يقوم موظف البنـك  من أفراد العينة يتوقعون  % ١٠٠يتبين أن ) ١٢(في الفقرة رقم   

، اإلسالمي بتأدية الخدمات التي يقدمها البنك بالشكل الصحيح والمطلوب  و من المـرة األولـى       

 وهو اقـل مـن      ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٩١,٣وقد بلغ الوزن النسبي     

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون ضرورة أن يقوم موظف البنك اإلسـالمي                ٠,٠٥

  .بتأدية الخدمات التي يقدمها البنك بالشكل الصحيح والمطلوب  و من المرة األولى



 ٩٩

  

ضرورة أن يقوم موظف البنـك  من أفراد العينة يتوقعون  % ١٠٠يتبين أن ) ١٣(في الفقرة رقم   

وهـو  %  ٩٤,٠وقد بلغ الوزن النـسبي       ،   خدمات البنك بالمواعيد المتفق عليها    اإلسالمي بتقديم   

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة         ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠اكبر من   

عامة يتوقعون ضرورة أن يقوم موظف البنك اإلسالمي بتقديم خدمات البنك بالمواعيـد المتفـق               

  عليها

  

ضرورة أن تحرص إدارة البنـك  من أفراد العينة يتوقعون      % ٩٥ يتبين أن    )١٤(في الفقرة رقم    

%  ٩٢,٣وقد بلغ الوزن النـسبي       ،   اإلسالمي على أن تكون سجالت العمالء خالية من األخطاء        

 مما يعنـي أن أفـراد العينـة    ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %٦٠وهو اكبر من    

 إدارة البنك اإلسالمي على أن تكون سجالت العمـالء          بصفة عامة يتوقعون ضرورة أن تحرص     

  .خالية من األخطاء

وهـو أكبـر مـن    %٨٨,٩ والوزن النـسبي  ٤,٤٤كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد االعتمادية   

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة عامـة           ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

مات بمستوى جودة مرتفع وإيجابي في ما يخـص بعـد           يتوقعون من البنوك االسالمية تقديم خد     

  .االعتمادية

  بعد االستجابة: رابعا

ضرورة أن يقوم موظفـو البنـك   من أفراد العينة يتوقعون  % ٩٥يتبين أن ) ١٥(في الفقرة رقم   

وقد بلغ الـوزن   ،   اإلسالمي بإبالغ عمالء البنك بشكل محدد عن الوقت المطلوب إلنجاز الخدمة          

 مما يعني أن  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٨٩,٧النسبي  

أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون ضرورة أن يقوم موظفو البنك اإلسالمي بإبالغ عمالء البنـك               

  .بشكل محدد عن الوقت المطلوب إلنجاز الخدمة

ورة أن يكـون موظفـو   ضـر من أفراد العينة يتوقعون  % ٩٨,٣يتبين أن   ) ١٦(في الفقرة رقم    

وقـد بلـغ الـوزن     ، البنك اإلسالمي مستعدين ومتحفزين لتقديم الخدمات للعمالء بصورة فورية 

 مما يعني أن  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٩١,٣النسبي  

تحفـزين  أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون ضرورة أن يكون موظفو البنك اإلسالمي مستعدين وم 

  .لتقديم الخدمات للعمالء بصورة فورية

  



 ١٠٠

ضـرورة أن يكـون موظفـو    من أفراد العينة يتوقعون  % ٩٦,٦يتبين أن   ) ١٧(في الفقرة رقم    

وقد بلـغ الـوزن النـسبي     ،   البنك اإلسالمي مستعدين وراغبين في تقديم المساعدة لعمالء البنك        

 مما يعني أن أفـراد  ٠,٠٥اقل من  وهو ٠,٠٠٠ومستوى الداللة  %٦٠وهو اكبر من    %  ٩٢,٢

العينة بصفة عامة يتوقعون ضرورة أن يكون موظفو البنك اإلسالمي مستعدين وراغبـين فـي               

  .تقديم المساعدة لعمالء البنك

  

ـ    من أفراد العينة يتوقعون      % ١٠٠يتبين أن   ) ١٨(في الفقرة رقم      انـشغال   عضرورة أن ال يمن

وقد بلغ الوزن    ،   لية في االستجابة الفورية لطلبات العمالء     موظفي البنك اإلسالمي بأعمالهم الداخ    

 مما يعني أن  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٩٣,٧النسبي  

 انشغال موظفي البنك اإلسالمي بأعمـالهم       عأفراد العينة بصفة عامة يتوقعون ضرورة أن ال يمن        

  . العمالءالداخلية في االستجابة الفورية لطلبات

وهـو أكبـر مـن      %٨٧,٥  والوزن النسبي     ٤,٣٧كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد االستجابة        

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة عامـة           ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

يتوقعون من البنوك االسالمية تقديم خدمات بمستوى جودة مرتفع وإيجابي في ما يخـص بعـد                

  .االستجابة

  بعد األمان: امساخ

ضـرورة أن يكـون سـلوك    من أفراد العينة يتوقعـون   % ١٠٠يتبين أن ) ١٩(في الفقرة رقم   

وهو %  ٩٥,٧وقد بلغ الوزن النسبي      ،   موظفي البنك اإلسالمي يعطي انطباع الثقة لدى العمالء       

ة  مما يعني أن أفراد العينـة بـصف        ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠اكبر من   

  .عامة يتوقعون ضرورة أن يكون سلوك موظفي البنك اإلسالمي يعطي انطباع الثقة لدى العمالء

  

ضرورة أن يشعر عمالء البنك     من أفراد العينة يتوقعون      % ١٠٠يتبين أن   ) ٢٠(في الفقرة رقم    

 ٦٠وهو اكبـر مـن   %  ٩٦وقد بلغ الوزن النسبي  ، اإلسالمي باألمان  في معامالتهم مع البنك     

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعـون          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠مستوى الداللة   و%

  .ضرورة أن يشعر عمالء البنك اإلسالمي باألمان  في معامالتهم مع البنك

  

ضـرورة أن يتمتـع موظفـو    من أفراد العينة يتوقعون    % ٩٨,٣يتبين أن   ) ٢١(في الفقرة رقم    

%  ٩٣,١وقد بلغ الوزن النسبي      ،   املة عند تعاملهم مع عمالء البنك     البنك اإلسالمي باللباقة والمج   



 ١٠١

 مما يعنـي أن أفـراد العينـة    ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %٦٠وهو اكبر من    

بصفة عامة يتوقعون ضرورة أن يتمتع موظفو البنك اإلسالمي باللباقة والمجاملة عنـد تعـاملهم         

  .مع عمالء البنك

  

ضرورة أن يمتلـك موظفـو      من أفراد العينة يتوقعون      % ٩٨,٤يتبين أن   ) ٢٢(في الفقرة رقم    

  البنك

وقد بلغ الوزن النـسبي   ،    اإلسالمي المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة واستفسارات عمالء البنك        

 مما يعني أن أفـراد  ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة  %٦٠وهو اكبر من    %  ٩١,٠

يتوقعون ضرورة أن يمتلك موظفو البنك اإلسالمي المعرفة التامـة لإلجابـة            العينة بصفة عامة    

  .على أسئلة واستفسارات عمالء البنك

وهـو أكبـر مـن      %٩١,٥ والـوزن النـسبي      ٤,٥٧كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد االمان        

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة عامـة           ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

ون من البنوك االسالمية تقديم خدمات بمستوى جودة مرتفع وإيجابي في ما يخـص بعـد                يتوقع

  .االمان

  بعد التعاطف: سادسا

ضرورة أن تولي إدارة البنـك      من أفراد العينة يتوقعون      % ٩٤,٩يتبين أن   ) ٢٣(في الفقرة رقم    

 ٦٠ مـن    وهـو اكبـر   %  ٨٩,٨وقد بلغ الوزن النـسبي       اإلسالمي عمالئها االهتمام الشخصي   

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعـون          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %

  .ضرورة أن تولي إدارة البنك اإلسالمي عمالئها االهتمام الشخصي

  

ضرورة أن تكون ساعات عمل     من أفراد العينة يتوقعون      % ١٠٠يتبين أن   ) ٢٤(في الفقرة رقم    

وهـو اكبـر   %  ٩٢,٧وقد بلغ الوزن النسبي ، مالء البنك اإلسالمي البنك مالئمة لجميع فئات ع   

 مما يعني أن أفراد العينة بـصفة عامـة   ٠,٠٥ وهو اقل من   ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠من  

  .يتوقعون ضرورة أن تكون ساعات عمل البنك مالئمة لجميع فئات عمالء البنك اإلسالمي

  

ضرورة أن يولي موظفو البنك     فراد العينة يتوقعون    من أ  % ٩٦,٧يتبين أن   ) ٢٥(في الفقرة رقم    

 ٦٠وهو اكبـر مـن    %  ٨٧,٣وقد بلغ الوزن النسبي  ، اإلسالمي عمالء البنك اهتماما شخصيا 



 ١٠٢

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعـون          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %

  .هتماما شخصياضرورة أن يولي موظفو البنك اإلسالمي عمالء البنك ا

  

من البنك أن تكـون مـصلحة       من أفراد العينة يتوقعون      % ٩٠,٠يتبين أن   ) ٢٦(في الفقرة رقم    

ومـستوى   %٦٠وهو اكبر من     %  ٩١,٧وقد بلغ الوزن النسبي      ،   عمالئه في مقدمة اهتماماته   

نـك أن   مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعون من الب    ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠الداللة  

  .تكون مصلحة عمالئه في مقدمة اهتماماته

  

ضرورة أن يتفهم موظفو البنك     من أفراد العينة يتوقعون      % ٩٥,٠يتبين أن   ) ٢٧(في الفقرة رقم    

 ٦٠وهو اكبـر مـن       %  ٨٨,٧وقد بلغ الوزن النسبي      ،   اإلسالمي االحتياجات المحددة للعمالء   

عني أن أفراد العينة بصفة عامة يتوقعـون          مما ي  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %

  .ضرورة أن يتفهم موظفو البنك اإلسالمي االحتياجات المحددة للعمالء

وهـو أكبـر مـن      %٨٧,٩ والوزن النـسبي     ٤,٣٩كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد التعاطف        

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة عامـة           ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

وقعون من البنوك االسالمية تقديم خدمات بمستوى جودة مرتفع وإيجابي في ما يخـص بعـد                يت

  .التعاطف

% ٨٧,٩٨ والوزن النسبي يـساوي      ٤,٣٩٩وبصفة عامة يتبين أن المعدل العام للفقرات يساوي         

 ممـا يعنـي أن      ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية يساوي     % ٦٠,٠وهو أعلى من    

 نوك اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية المقدمـة لهـم كـان        توقع عمالء الب  

والتي استهدفت قيـاس جـودة      ) ١٩٩٨(ايجابيا ومرتفعا، حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة معال        

خدمات المصارف التجارية العاملة في االردن حيث بلغ المعدل العام للفقرات الخاصة بمـستوى              

حيت ثم استخدام مقيـاس ليكـرت ذات        % ٩٠ والوزن النسبي لها     ٦,٢٢جودة الخدمة المتوقعة    

السبع نقاط ، أي ان مستوى جودة الخدمات المتوقعة كان ايجابيا ومرتفعا ، كـذلك تتفـق مـع                   

التي استهدفت تقييم جودة خدمات المصارف العاملة فـي قطـاع         ) ٢٠٠٥(دراسة وادي وعاشور  

% ٨٠,٦ والوزن النسبي لها     ٤,٠٣ة الخدمة المتوقعة    غزة ، حيث بلغ المتوسط العام لفقرات جود       

  .أي ان مستوى جودة الخدمات المتوقعة كان ايجابيا

  

  



 ١٠٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إجابة التساؤل الثاني من أسئلة الدراسة والذي يستفسر عن تقييم عمـالء المـصارف               ٢-٢ 

المـصارف  اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية المقدمة لهـم فعـال مـن              

الخدمـة  (تحليل فقرات القسم الثالث   ) ١٩(يبين جدول رقم    اإلسالمية العاملة في فلسطين، حيث      

  :كالتالي) الفعلية

  

  )١٩(جدول رقم 
  

النسب المئوية للفقرات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لكل فقرة من 
  فقرات القسم الثالث
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  بعد االمتثال:         أوال

٠,٠٤٨  74.3 ٢١,٧  ٤١,٧  ٢٥,٠  ١٠,٠  ١,٧  ٣,٧٢  
يعمل البنك اإلسالمي الذي 

تتعامل معه وفق مبادئ 
 الشريعة اإلسالمية

١  

٠,٠٤٦  68.3 ١٨,٣  ٣١,٧  ٢٦,٧  ٢٠,٠  ٣,٣  ٣,٤٢  
البنك اإلسالمي الذي تتعامل 
معه  ال يدفع وال يأخذ فوائد 

 على المدخرات والقروض 

٢  
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٠,٠٢٥  73.6 ١٥,٣  ٤٧,٥  ٢٨,٨  ٦,٨  ١,٧  ٣,٦٨  
البنك اإلسالمي الذي تتعامل 
معه يوفر منتجات وخدمات 

 إسالمية متكاملة

٣  

٠,٠٤٩  67.3 ٢٣,٣  ٢٥,٠  ٢٥,٠  ١٨,٣  ٨,٣  ٣,٣٧  
مي الذي تتعامل البنك اإلسال

معه يوفر قروض بدون 
 )القرض الحسن(فوائد 

٤  

٠,٠٠٠  77.3 ١٨,٣  ٥٦,٧  ٢٠,٠  ٣,٣  ١,٧  ٣,٨٧  
البنك اإلسالمي الذي تتعامل 

معه  يوفر استثمارات 
 مشاركة باألرباح

٥  

٠,٠٠٠  78.2 
  الفقرات اخلاصة باالمتثال  ٣,٩١١١

  بعد العناصر الملموسة: ثانيا        

٠,٠٠٠  74.3 ١٥,٠  ٥٨,٣  ١١,٧  ١٣,٣  ١,٧  ٣,٧٢  
يمتلك البنك اإلسالمي الذي 

تتعامل معه  أجهزة ومعدات 
 حديثة 

٦  

٠,٠٢٨  73.3 ١٦,٧  ٤٨,٣  ٢٠,٠  ١٥,٠  ٠,٠  ٣,٦٧  
المظهر العام البنك 

اإلسالمي الذي تتعامل معه  
 جذابا

٧  

٠,٠٠٠  84.0 ٢٦,٧  ٦٨,٣  ٣,٣  ١,٧  ٠,٠  ٤,٢٠  
يتمتع موظفو البنك 
امل معه  اإلسالمي الذي تتع
 بمظهر أنيق وحسن

٨  

٠,٠١٤  75.7 ٢٠,٠  ٤٦,٧  ٢٥,٠  ٨,٣  ٠,٠  ٣,٧٨  
المواد المتعلقة بخدمات 

البنك اإلسالمي الذي تتعامل 
 معه  جذابة المظهر

٩  

٠,٠٠٠  80.10 
  الفقرات الخاصة بالملموسية  ٤٫٠٠٧٢

  بعد االعتمادية: ثالثا        

٠,٠٠٠  79.3 ٢٨,٣  ٤٥,٠  ٢١,٧  ٥,٠  ٠,٠  ٣,٩٧  

دما تعد إدارة البنك عن
اإلسالمي الذي تتعامل معه  

بالقيام بعمل ما في وقت 
 محدد فإنها تلتزم بذلك

١٠  

٠,٠٠٠  82.3 ٢٨,٣  ٥٨,٣  ١٠,٣  ٣,٣  ٠,٠  ٤,١٢  

عندما يواجه عميل البنك 
اإلسالمي مشكلة ما فإن 

موظفو البنك اإلسالمي الذي 
تتعامل معه  يبدون اهتماما 

 صادقا لحلها

١١  

٠,٠٠٠  82.0 ٢٨,٣  ٥٨,٣  ٨,٣  ٥,٠  ٠,٠  ٤,١٠  

يقوم موظفو البنك اإلسالمي 
الذي تتعامل معه  بتأدية 

الخدمات التي يقدمها البنك 
بالشكل الصحيح والمطلوب 

 من أول مرة 

١٢  

٠,٠٠٠  80.7 ٢١,٧  ٦١,٧  ١٥,٠  ١,٧  ٠,٠  ٤,٠٣  
يقوم موظفو البنك اإلسالمي 

الذي تتعامل معه  بتقديم 
خدمات البنك بالمواعيد 

١٣  
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سل  الفقرات

سل
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 لمتفق عليهاا

٠,٠٠٠  83.0 ٣٠,٠  ٥٨,٣  ٨,٣  ٣,٣  ٠,٠  ٤,١٥  

تحرص إدارة البنك 
اإلسالمي الذي تتعامل معه  

على أن تكون سجالت 
 العمالء خالية من األخطاء

١٤  

٠,٠٠٠  
83.9 

  الفقرات الخاصة باالعتمادية  ٤٫١٩٢٨

         
  بعد االستجابة: رابعا  

٠,٠٠٠  78.9 ١٤,٠  ٦٨,٤  ١٥,٨  ١,٨  ٠,٠  ٣,٩٥  

يقوم موظفو البنك اإلسالمي 
الذي تتعامل معه  بإبالغ 
عمالء البنك بشكل محدد 

عن الوقت المطلوب إلنجاز 
 خدمة معينة

١٥  

٠,٠٠٠  79.7 ١٨,٣  ٦٥,٠  ١٣,٣  ٣,٣  ٠,٠  ٣,٩٨  

موظفو البنك اإلسالمي الذي 
تتعامل معه  مستعدون 

ومتحفزون لتقديم الخدمات 
 لعمالء البنك بصورة فورية 

١٦  

٠,٠٠٠  82.0 ٢٠,٣  ٧١,٢  ٦,٨  ١,٧  ٠,٠  ٤,١٠  

موظفو البنك اإلسالمي الذي 
تتعامل معه  مستعدون 
وراغبون في تقديم ا 
 لمساعدة لعمالء البنك

١٧  

٠,٠٠٠  80.7 ٢٠,٧  ٦٥,٥  ١٠,٣  ٣,٤  ٠,٠  ٤,٠٣  

ال يمنع انشغال موظفي 
البنك اإلسالمي الذي تتعامل 
معه  بأعمالهم الداخلية في 

ة لطلبات االستجابة الفوري
  العمالء

 

١٨  

٠,٠٠٠  
85.4 

  الفقرات الخاصة باالستجابة  ٤٫٢٦٩٢

  بعد األمان: خامسا         

٠,٠٠٠  85.3 ٥٦  ٨,٣  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٢٧,
٧  

٣٥,
٠  

إن سلوك موظفي البنك 
اإلسالمي الذي تتعامل 

معه  يعطي انطباع الثقة 
 لدى عمالء البنك

١٩  

٠,٠٠٠  84.3 ٦١  ٨,٣  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٢٢,
٧  

٣٠,
٠  

شعر عمالء البنك ي
اإلسالمي باألمان في 
 معامالتهم مع البنك

٢٠  

٠,٠٠٠  85.0 ١١  ٠,٠  ٠,٠  ٤٫٢٥,
٧  

٥١,
٧  

٣٦,
٧  

يتمتع موظفو البنك باللباقة 
والمجاملة عند تعاملهم مع 

 عمالء البنك

٢١  
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٠,٠٠٠  81.3 ١٥  ١,٧  ٠,٠  ٤٫٠٧,
٠  

٥٨,
٣  

٢٥,
٠  

يمتلك موظفو البنك 
اإلسالمي الذي تتعامل 

 التامة معه  المعرفة
لإلجابة على أسئلة 

 واستفسارات عمالء البنك

٢٢  

٠,٠٠٠  
84.6 

  الفقرات الخاصة باألمان  ٤٫٢٣١٤
  بعد التعاطف: سادسا        

٠,٠٠٩  75.9 ١٠  ٠,٠  ٣٫٨٠,
٢  

٢٢,
٠  

٤٥,
٨  

٢٢,
٠  

تولي إدارة البنك 
اإلسالمي الذي تتعامل 
معه  عمالئها االهتمام 

 الشخصي

٢٣  

٠,٠٤٣  68.8 ١٦  ٦,٨  ٣٫٤٤,
٩  

٢٠,
٣  

٣٧,
٣  

١٨,
٦  

إن ساعات عمل البنك 
مالئمة لجميع فئات عمالء 

 البنك

٢٤  

٠,٠٠٠  76.0 ١٠  ٠,٠  ٣٫٨٠,
٠  

١٥,
٠  

٦٠,
٠  

١٥,
٠  

يولي موظفو البنك 
اإلسالمي الذي تتعامل 

معه  عمالء البنك اهتماما 
 شخصيا

٢٥  

٠,٠٠٠  77.7 ١٦  ٦,٧  ١,٧  ٣٫٨٨,
٧  

٥١,
٧  

٢٣,
٣  

يضع البنك اإلسالمي 
ه  الذي تتعامل مع

مصلحة عمالئه في مقدمة 
 اهتماماته

٢٦  

٠,٠٠٠  78.7 ٢٣  ١,٧  ٠,٠  ٣٫٩٣,
٣  

٥٥,
٠  

٢٠,
٠  

يتفهم موظفو البنك 
اإلسالمي الذي تتعامل 

معه  االحتياجات المحددة 
 لعمالئهم

٢٧  

  الفقرات الخاصة بالتعاطف  ٤٫٠٦٣٢ 81.3  ٠,٠٠٠

٠,٠
٠٠  

82.1 4.1060  
  المعدل العام للفقرات

 
 

  

  

  متثالبعد اال: أوال

أن البنوك اإلسالمية تعمل وفـق       من أفراد العينة يوافقون      % ٦٣,٤يتبين أن   ) ١(في الفقرة رقم    

أن البنوك اإلسالمية من أفراد العينة ال يوافقون     % ١١,٧، في حين أن     مبادئ الشريعة اإلسالمية  

 ٦٠مـن  وهـو اكبـر     %  ٧٤,٣تعمل وفق  مبادئ الشريعة اإلسالمية، وقد بلغ الوزن النسبي           



 ١٠٧

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامـة يوافقـون   ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٤٨ومستوى الداللة  %

  .على أن البنوك اإلسالمية تعمل وفق  مبادئ الشريعة اإلسالمية

  

أن طبيعة البنوك اإلسـالمية ال      من أفراد العينة يوافقون       % ٥٠,٠يتبين أن   ) ٢(في الفقرة رقم    

مـن أفـراد العينـة ال     %  ٢٣,٣ ، في حين أن  لى المدخرات والقروض  تدفع وال تأخذ فوائد ع    

أن البنوك اإلسالمية ال تدفع وال تأخذ فوائد على المدخرات والقروض ، وقد بلغ الوزن               يوافقون  

 مما يعنـي    ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٤٦ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من     %  ٦٨,٣النسبي  

ن أن البنوك اإلسالمية ال تدفع وال تأخذ فوائد على المدخرات           أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقو     

من أفراد العينة أعطوا رأي محايد مما يدل على عدم علم بعـض             % ٢٦,٧ ، كما أن     والقروض

  .العمالء بطبيعة عمل البنوك اإلسالمية

  

لـذي  البنك اإلسـالمي ا   من أفراد العينة يوافقون على أن         % ٦٢,٨يتبين أن   ) ٣(في الفقرة رقم    

من أفـراد العينـة ال      % ٨,٥ ، في حين أن      تتعامل معه يوفر منتجات وخدمات إسالمية متكاملة      

،  البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه يوفر منتجات وخدمات إسـالمية متكاملـة         يوافقون على أن      

 وهو اقـل مـن     ٠,٠٢٥ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من     %  ٧٣,٦وقد بلغ الوزن النسبي     

البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه     على أن     يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقون         مما   ٠,٠٥

من أفراد العينة أعطـوا رأي محايـد ،         % ٢٨,٨يوفر منتجات وخدمات إسالمية متكاملة ،كذلك       

  .مما يدل على عدم علم العمالء بجميع خدمات البنك اإلسالمي

  

انه مـن الـضروري أن تـوفر        اد العينة يوافقون    من أفر  % ٤٨,٣يتبين أن   ) ٤(في الفقرة رقم    

من أفراد العينة ال    % ٢٦,٦ ، في حين أن      )القرض الحسن (البنوك اإلسالمية قروض بدون فوائد      

، ) القـرض الحـسن   (انه من الضروري أن توفر البنوك اإلسالمية قروض بدون فوائد           يوافقون  

 وهو اقـل مـن     ٠,٠٤٩ الداللة   ومستوى %٦٠وهو اكبر من     %  ٦٧,٣وقد بلغ الوزن النسبي     

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقون انه مـن الـضروري أن تـوفر البنـوك                   ٠,٠٥

من أفـراد العينـة أعطـو رأي        %٢٥ ، كما أن     )القرض الحسن (اإلسالمية قروض بدون فوائد     

  .محايد نتيجة عدم علمهم بأن البنوك اإلسالمية تقدم خدمة القرض الحسن

  



 ١٠٨

أن البنـوك اإلسـالمية تـوفر    من أفراد العينة يوافقـون    % ٧٥,٠يتبين أن   ) ٥(ة رقم   في الفقر 

أن من أفراد العينة ال يوافقـون       % ٥,٠ ، في حين أن      استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر    

  ٧٧,٣البنوك اإلسالمية توفر استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر ، وقد بلغ الوزن النسبي              

 مما يعني أن أفراد العينة      ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠بر من   وهو اك %  

بصفة عامة يوافقون أن البنوك اإلسالمية توفر استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر ، كمـا               

من أفراد العينة أعطوا رأي محايد لعدم علمهم بأن البنوك اإلسالمية توفر اسـتثمارات       % ٢٠أن  

  .باحمشاركة باالر

وهـو أكبـر مـن      %٧٨,٢٠ والوزن النـسبي     ٣,٩١كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد االمتثال        

 مما يعني أن تقييم أفراد العينـة لمـستوى          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

  .جودة الخدمات المقدمة فعليا من البنوك االسالمية مرتفع وإيجابي في ما يخص بعد االمتثال

   العناصر الملموسةبعد: ثانيا

أن البنك اإلسالمي يمتلك أجهـزة  من أفراد العينة يوافقون  % ٧٣,٣يتبين أن ) ٦(في الفقرة رقم  

أن البنك اإلسـالمي يمتلـك      من أفراد العينة ال يوافقون      % ١٥,٠ ، في حين أن      ومعدات حديثة 

ستوى الداللـة  وم %٦٠وهو اكبر من  %  ٧٤,٣أجهزة ومعدات حديثة ، وقد بلغ الوزن النسبي  

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقون أن البنك اإلسـالمي             ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠

  .يمتلك أجهزة ومعدات حديثة

  

أن المظهر العـام للبنـك      من أفراد العينة يوافقون على         % ٦٥,٠يتبين أن   ) ٧(في الفقرة رقم    

على أن المظهر العام للبنـك       ال يوافقون    من أفراد العينة  % ١٥,٠ ، في حين أن      اإلسالمي جذابا 

ومـستوى الداللـة    %٦٠وهو اكبـر مـن    %  ٧٣,٣اإلسالمي جذابا ، وقد بلغ الوزن النسبي       

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقون على أن المظهر العام             ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠

  .للبنك اإلسالمي جذابا

  

 على أن موظفو البنك اإلسالمي       من أفراد العينة يوافقون       %٩٥,٠يتبين أن   ) ٨(في الفقرة رقم    

وهو اكبر مـن  %  ٨٤,٠وقد بلغ الوزن النسبي  ، الذي تتعامل معه يتمتعون بمظهر أنيق وحسن      

 مما يعني أن أفـراد العينـة بـصفة عامـة     ٠,٠٥ وهو اقل من  ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠

  .امل معه يتمتعون بمظهر أنيق وحسنيوافقون على أن موظفو البنك اإلسالمي الذي تتع

  



 ١٠٩

أن المواد المتعلقة بخـدمات  من أفراد العينة يوافقون على    % ٦٦,٧يتبين أن   ) ٩(في الفقرة رقم    

خدمة دفاتر الشيكات ، كشف الحساب ، دفـاتر التـوفير           ( البنك اإلسالمي تكون جذابة المظهر      

أن المواد المتعلقة بخدمات البنـك      على   من أفراد العينة ال يوافقون    % ٨,٣ ، في حين أن      )إلخ...

ومستوى  %٦٠وهو اكبر من    %  ٧٥,٧، وقد بلغ الوزن النسبي       اإلسالمي تكون جذابة المظهر   

أن المواد  على   مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقون          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠الداللة  

  .المتعلقة بخدمات البنك اإلسالمي تكون جذابة المظهر

وهو أكبـر  %٨٠,١ والوزن النسبي ٤,٠٠٧ا تبين أن الوسط الحسابي لبعد العناصر الملموسة       كم

 مما يعني أن تقييم أفراد العينة لمستوى        ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠من  

جودة الخدمات المقدمة فعليا من البنوك االسالمية مرتفع وإيجابي في ما يخص بعـد العناصـر                

  .الملموسة

  بعد االعتمادية: الثاث

عنـدما تعـد إدارة البنـك       من أفراد العينة يوافقون انه       % ٧٣,٣يتبين أن   ) ١٠(في الفقرة رقم    

مـن أفـراد العينـة ال    % ٥,٠ ، في حين أن اإلسالمي بعمل ما في وقت محدد فإنها تلتزم بذلك       

 تلتزم بذلك ، وقد بلـغ  عندما تعد إدارة البنك اإلسالمي بعمل ما في وقت محدد فإنها          يوافقون انه   

ممـا  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٧٩,٣الوزن النسبي   

عندما تعد إدارة البنك اإلسالمي بعمل ما في وقـت  انه يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقون  

  .محدد فإنها تلتزم بذلك

  

عندما يواجه عميـل البنـك   لعينة يوافقون انه من أفراد ا % ٨٦,٦يتبين أن ) ١١(في الفقرة رقم  

وقد بلـغ   ، اإلسالمي مشكلة ما فيجب على موظف البنك اإلسالمي أن يبدي اهتماما صادقا لحلها    

 ممـا   ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٨٢,٣الوزن النسبي   

ه عميل البنك اإلسـالمي مـشكلة مـا         عندما يواج انه  يعني أن أفراد العينة بصفة عامة يوافقون        

  .فيجب على موظف البنك اإلسالمي أن يبدي اهتماما صادقا لحلها

  

علـى أن موظـف البنـك     من أفراد العينـة يوافقـون        % ٨٦,٦يتبين أن   ) ١٢(في الفقرة رقم    

وقد بلغ الوزن   ،  اإلسالمي يقوم بتأدية الخدمات بالشكل الصحيح والمطلوب  و من المرة األولى             

 مما يعني أن  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٨٢,٠نسبي  ال



 ١١٠

أفراد العينة بصفة عامة يوافقون على أن موظف البنك اإلسالمي يقوم  بتأدية الخدمات بالـشكل                

  .الصحيح والمطلوب  و من المرة األولى

  

ـ      % ٨٣,٤يتبين أن   ) ١٣(في الفقرة رقم     علـى أن موظـف البنـك     ون  من أفراد العينـة يوافق

وهو اكبر  %  ٨٠,٧وقد بلغ الوزن النسبي      ،   اإلسالمي يقدم خدمات البنك بالمواعيد المتفق عليها      

 مما يعني أن أفراد العينة بـصفة عامـة   ٠,٠٥ وهو اقل من   ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠من  

  . عليهايوافقون على أن موظف البنك اإلسالمي يقدم خدمات البنك بالمواعيد المتفق

  

على أن إدارة البنك اإلسـالمي      من أفراد العينة يوافقون      % ٨٨,٣يتبين أن   ) ١٤(في الفقرة رقم    

%  ٨٣,٠وقد بلغ الـوزن النـسبي        ،   تحرص على أن تكون سجالت العمالء خالية من األخطاء        

 مما يعنـي أن أفـراد العينـة    ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %٦٠وهو اكبر من    

 عامة يوافقون على أن إدارة البنك اإلسالمي تحرص على أن تكون سجالت العمالء خالية               بصفة

  .من األخطاء

وهـو أكبـر مـن      %٨٣,٩ والـوزن النـسبي      ٤,١٩كما تبين أن الوسط الحسابي االعتماديـة        

 مما يعني أن تقييم أفراد العينـة لمـستوى          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

  .المقدمة فعليا من البنوك االسالمية مرتفع وإيجابي في ما يخص بعد االعتماديةجودة الخدمات 

  االستجابة: رابعا

على أن موظفو البنك اإلسالمي     من أفراد العينة يوافقون      % ٨٢,٤يتبين أن   ) ١٥(في الفقرة رقم    

ـ    ،  يقومون بإبالغ عمالء البنك بشكل محدد عن الوقت المطلوب إلنجاز الخدمة           وزن وقد بلـغ ال

 مما يعني أن  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٧٨,٩النسبي  

أفراد العينة بصفة عامة يوافقون على أن موظفو البنك اإلسالمي يقومون بإبالغ عمـالء البنـك                

  .بشكل محدد عن الوقت المطلوب إلنجاز الخدمة

  

على أن يكون موظفـو البنـك       لعينة يوافقون   من أفراد ا   % ٨٣,٣يتبين أن   ) ١٦(في الفقرة رقم    

وقد بلغ الـوزن النـسبي    ،  اإلسالمي مستعدين ومتحفزين لتقديم الخدمات للعمالء بصورة فورية       

 مما يعني أن أفـراد  ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة  %٦٠وهو اكبر من    %  ٧٩,٧

ي مستعدين ومتحفـزين لتقـديم      العينة بصفة عامة يوافقون على أن يكون موظفو البنك اإلسالم         

  .الخدمات للعمالء بصورة فورية



 ١١١

  

على أن موظفو البنك اإلسالمي     من أفراد العينة يوافقون      % ٩١,٥يتبين أن   ) ١٧(في الفقرة رقم    

وهو اكبر  %  ٨٢,٠وقد بلغ الوزن النسبي      ،   مستعدين وراغبين في تقديم المساعدة لعمالء البنك      

 مما يعني أن أفراد العينة بـصفة عامـة   ٠,٠٥ وهو اقل من   ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠من  

  .يوافقون على أن موظفو البنك اإلسالمي مستعدين وراغبين في تقديم المساعدة لعمالء البنك

  

ـ   من أفراد العينة يوافقون     % ٨٦,٢يتبين أن   ) ١٨(في الفقرة رقم      انـشغال  ععلـى أنـه ال يمن

وقد بلغ الوزن    ،   ة في االستجابة الفورية لطلبات العمالء     موظفي البنك اإلسالمي بأعمالهم الداخلي    

 مما يعني أن  ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠وهو اكبر من    %  ٨٠,٧النسبي  

 انشغال موظفي البنـك اإلسـالمي بأعمـالهم         عأفراد العينة بصفة عامة يوافقون على أنه ال يمن        

  .عمالءالداخلية في االستجابة الفورية لطلبات ال

وهـو أكبـر مـن      %٨٥,٤  والوزن النسبي     ٤,٢٦كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد االستجابة        

 مما يعني أن تقييم أفراد العينـة لمـستوى          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

  .جودة الخدمات المقدمة فعليا من البنوك االسالمية مرتفع وإيجابي في ما يخص بعد االستجابة

   بعد االمان:خامسا

على أن سلوك موظفي البنـك      من أفراد العينة يوافقون      % ٩١,٧يتبين أن   ) ١٩(في الفقرة رقم    

 ٦٠وهو اكبر مـن  %  ٨٥,٣وقد بلغ الوزن النسبي  ، اإلسالمي يعطي انطباع الثقة لدى العمالء   

قـون   مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامـة يواف ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة  %

  .على أن سلوك موظفي البنك اإلسالمي يعطي انطباع الثقة لدى العمالء

  

على أن عمالء البنك اإلسالمي     من أفراد العينة يوافقون      % ٩١,٧يتبين أن   ) ٢٠(في الفقرة رقم    

 ٦٠وهو اكبر مـن  %  ٨٤,٣وقد بلغ الوزن النسبي     ،   يشعرون باألمان  في معامالتهم مع البنك      

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامـة يوافقـون   ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة  %

  .على أن عمالء البنك اإلسالمي يشعرون باألمان  في معامالتهم مع البنك

  

على أن موظفو البنك اإلسالمي     من أفراد العينة يوافقون     % ٨٨,٤يتبين أن   ) ٢١(في الفقرة رقم    

وهـو  %  ٨٥,٠وقد بلغ الوزن النسبي  ،  مع عمالء البنكيتمتعون باللباقة والمجاملة عند تعاملهم   

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة         ٠,٠٥وهو اقل من    ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠اكبر من   



 ١١٢

عامة يوافقون على أن موظفو البنك اإلسالمي يتمتعون باللباقة والمجاملة عند تعاملهم مع عمالء              

  .البنك

  

على أن موظفو البنك اإلسالمي     من أفراد العينة يوافقون     % ٨٣,٣يتبين أن   ) ٢٢(في الفقرة رقم    

وقد بلغ الـوزن النـسبي       ،   يمتلكون المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة واستفسارات عمالء البنك        

 مما يعني أن أفـراد  ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة  %٦٠وهو اكبر من    %  ٨١,٣

و البنك اإلسالمي يمتلكون المعرفة التامة لإلجابة علـى  العينة بصفة عامة يوافقون على أن موظف  

  .أسئلة واستفسارات عمالء البنك

وهـو أكبـر مـن      %٨٤,٦ والـوزن النـسبي      ٤,٢٣كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد االمان        

 مما يعني أن تقييم أفراد العينـة لمـستوى          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

  .فعليا من البنوك االسالمية مرتفع وإيجابي في ما يخص بعد االمانجودة الخدمات المقدمة 

  بعد التعاطف: سادسا

على أن إدارة البنك اإلسـالمي      من أفراد العينة يوافقون     % ٦٧,٨يتبين أن   ) ٢٣(في الفقرة رقم    

علـى أن   من أفراد العينة ال يوافقـون       % ١٠,٢ ، في حين أن      تولي عمالئها االهتمام الشخصي   

وهـو  %  ٧٥,٩بنك اإلسالمي تولي عمالئها االهتمام الشخصي ، وقد بلغ الوزن النسبي            إدارة ال 

 مما يعني أن أفراد العينـة بـصفة         ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى الداللة    %٦٠اكبر من   

  .عامة يوافقون أن إدارة البنك اإلسالمي تولي عمالئها االهتمام الشخصي

  

على أن ساعات عمـل البنـك       من أفراد العينة يوافقون     %  ٥٥,٩يتبين أن   ) ٢٤(في الفقرة رقم    

 من أفراد العينـة ال يوافقـون   % ٢٣,٧، في حين أن مالئمة لجميع فئات عمالء البنك اإلسالمي    

على أن ساعات عمل البنك مالئمة لجميع فئات عمالء البنك اإلسالمي ، وقد بلغ الوزن النـسبي                 

 مما يعني أن أفـراد  ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٤٣ ومستوى الداللة %٦٠وهو اكبر من    %  ٦٨,٨

العينة بصفة عامة يوافقون على أن ساعات عمل البنك مالئمـة لجميـع فئـات عمـالء البنـك        

  .اإلسالمي

  

على أن موظفو البنك اإلسالمي     من أفراد العينة يوافقون      % ٧٥,٠يتبين أن   ) ٢٥(في الفقرة رقم    

 علـى أن    من أفراد العينة ال يوافقون      % ١٠,٠ أن    ، في حين   يولو عمالء البنك اهتماما شخصيا    

 %  ٧٦,٠موظفو البنك اإلسالمي يولو عمالء البنك اهتماما شخصيا ، وقد بلغ الـوزن النـسبي                



 ١١٣

 مما يعنـي أن أفـراد العينـة    ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %٦٠وهو اكبر من    

  . عمالء البنك اهتماما شخصيابصفة عامة يوافقون على أن موظفو البنك اإلسالمي يولو

على أن  البنك يضع مـصلحة       من أفراد العينة يوافقون      % ٧٥,٠يتبين أن   ) ٢٦(في الفقرة رقم    

 علـى أن  البنـك   من أفراد العينة ال يوافقون  % ٨,٤ ، في حين أن      عمالئه في مقدمة اهتماماته   

 ٦٠وهو اكبر من     %  ٧٧,٧يضع مصلحة عمالئه في مقدمة اهتماماته ، وقد بلغ الوزن النسبي            

 مما يعني أن أفراد العينة بصفة عامـة يوافقـون   ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة  %

  .على أن  البنك يضع مصلحة عمالئه في مقدمة اهتماماته

  

على أن موظفو البنك اإلسالمي     من أفراد العينة يوافقون      % ٧٥,٠يتبين أن   ) ٢٧(في الفقرة رقم    

 على أن   من أفراد العينة ال يوافقون      % ١,٧ ، في حين أن      اجات المحددة للعمالء  يتفهمون االحتي 

 %  ٧٨,٧، وقد بلغ الوزن النـسبي   موظفو البنك اإلسالمي يتفهمون االحتياجات المحددة للعمالء     

 مما يعنـي أن أفـراد العينـة    ٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠ومستوى الداللة   %٦٠وهو اكبر من    

  .على أن موظفو البنك اإلسالمي يتفهمون االحتياجات المحددة للعمالءبصفة عامة يوافقون 

وهـو أكبـر مـن      %٨١,٣  والوزن النسبي     ٤,٠٦٣كما تبين أن الوسط الحسابي لبعد التعاطف        

 مما يعني أن تقييم أفراد العينـة لمـستوى          ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠ومستوى المعنوية   %٦٠

  . االسالمية مرتفع وإيجابي في ما يخص بعد التعاطفجودة الخدمات المقدمة فعليا من البنوك

 % ٨٢,١ والوزن النـسبي يـساوي   ٤,١٠٦وبصفة عامة يتبين أن المعدل العام للفقرات يساوي   

ومستوى المعنوية يـساوي     % ٦٠,٠أي قريب جدا من مستوى توقعات العمالء وهو أعلى من           

ك اإلسالمية لمستوى جودة الخـدمات   مما يعني أن تقييم عمالء البنو٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠

المصرفية اإلسالمية المقدمة لهم فعليا كان ايجابيا ، حيث ال تتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة     

والتي استهدفت قياس جودة خدمات المصارف التجاريـة العاملـة فـي االردن ،    ) ١٩٩٨(معال  

والـوزن  % ٤,٢ الفعلية المقدمة    حيث بلغ المعدل العام للفقرات الخاصة بمستوى جودة الخدمات        

حيث تم اسخدام مقياس ليكرت ذات السبع نقاط، أي ان جودة الخدمات الفعلية             % ٥٨,٨٥النسبي  

المقدمة لعمالء المصارف التجارية العاملة في االردن كان منخفضا، وتتفق مـع دراسـة وادي               

 قطاع غزة حيث بلـغ  التي استهدفت تقييم جودة خدمات المصارف العاملة في  ) ٢٠٠٥(وعاشور  

أي ان  % ٦٧,٤والوزن النـسبي    % ٣,٣٧المتوسط العام لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة        

  . مستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة كان إيجابيا

 



 ١١٤

  

  

  

  

  

  :اختبار ومناقشة الفرضيات

  : الفرضية األولى

وبـين  ) الفعليـة ( كـة    بين مستوى جودة خدمات المصارف اإلسالمية المدر       يوجد اختالف ال  

مستوى جودة الخدمة المتوقعـة مـن قبـل عمـالء المـصارف االسـالمية عنـد مـستوى              

05.0=α  

  

تم استخدام اختبار ويلكسون نظرا الن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي والنتائج مبينة في جدول                

 مما يعنـي    ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠، والتي تبين أن قيمة مستوى المعنوية يساوي         )٢٠(رقم  

رفض الفرضية العدمية ، أي توجد فروق بين مستوى جودة خـدمات المـصارف اإلسـالمية                 

  . وبين مستوى جودة الخدمة المتوقعة من قبل عمالء المصارف اإلسالمية) الفعلية( المدركة 

  )٢٠(جدول رقم 
    Wilcoxon Signed Ranks Test اختبار ويلكسون 

  متوسط الرتب 

Mean Rank   
  القرار

Asymp. Sig. 

(2-tailed)  
Z   

الخدمة 

  الفعلية

الخدمة 

  المتوقعة

  ٣٣٤,٠  ١٨٣,٦  ١٢,٠٩-  ٠,٠٠٠  رفض

  

 التـي  )٢٠٠٥ ( وعاشـور ودراسـة وادي  ) ١٩٩٨( تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من معال       

جـوة بـين إدراك      الدراسة أنه يوجد ف    اجريت على المصارف العاملة في قطاع غزة ومن نتائج        

، )٢٠٠٥(ودراسـة شعـشاعة     ) ٢٠٠٥(وتتفق ايضا مع دراسة ابو معمـر         ،العمالء وتوقعاتهم 

 حيث ال يوجد فروق بين مستوى       )٢٠٠٣(اسة الشورة   ردوتختلف مع النتيجة التي توصلت اليها       

  .جودة الخدمات الفعلية ومستوى جودة الخدمات المتوقعة

  



 ١١٥

  :الفرضية الثانية

 قياس مستوى جودة الخدمات المصرفية على أساس مقياس الجودة الفعلية كما         ال تختلف نتائج  

يقيمها عمالء المصارف اإلسالمية وبين نتائج قياس مستوى جودة الخدمات المصرفية علـى             

  .أساس مقياس نظرية الفجوة

ي جدول تم استخدام اختبار ويلكسون نظرا الن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي والنتائج مبينة ف

    مما يعني٠,٠٥ وهو اقل من ٠,٠٠٠،  والتي تبين أن قيمة مستوى المعنوية يساوي )٢١(رقم 

 رفض الفرضية العدمية ، أي توجد فروق بين متوسط قياس جودة الخدمات المـصرفية علـى                

أساس مقياس الجودة الفعلية كما يقيمها عمالء المصارف اإلسالمية وبين متوسط قيـاس جـودة               

  .٠,٠١ المصرفية على أساس مقياس نظرية الفجوة عند مستوى داللة الخدمات

   الفعلي-التوقع = مقياس نظرية الفجوة : مالحظة

  )٢١(جدول رقم 
    Wilcoxon Signed Ranks Test اختبار ويلكسون 
  متوسط الرتب 

Mean Rank   
  القرار

Asymp. Sig. (2-

tailed)  
Z   

أساس قياس جودة الخدمات المصرفية على 

  نظرية الفجوة

مقياس الجودة 

  الفعلي

  ٣١١,٥٠  ٠,٠٠  ٢١,٦٠-  ٠,٠٠  رفض

  

لقياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك      ) ٢٠٠٥(تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة أبو معمر         

 و  servqualياس مقالعاملة في قطاع غزة حيث اوضحت نتائج الدراسة انه يوجد إختالف بين 

servperf   رة على تفسير التباين في جودة الخدمة كما تتفق هذه النتيجة مع دراسـة   من حيث القد

) ١٩٩٨( بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسـة معـال          ) ٢٠٠٠(ودراسة مقابلة   )١٩٩٤(الصحن  

حيث أوضحت نتائج الدراسة أنه ال يوجد إختالف يبين نتائج قياس جودة الخدمة بإستخدام مقياس               

  .ة الفجوة األداء الفعلي ومقياس نظري

  

  :الفرضية الثالثة

ال تتجاوز األهمية النسبية التي يوليها عمـالء البنـوك اإلسـالمية للمعـايير التـي                 -١

يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى جودة الخدمات المقدمة من البنوك اإلسالمية نسبة الحياد            

  %        ٦٠وهي 



 ١١٦

وزن النسبي ومستوى المعنوية لكل بعد      تم استخدام اختبار اإلشارة وإيجاد المتوسط الحسابي وال       

المتوسـط  ،  وتبـين أن      )٢٢(من األبعاد الستة لجميع البنوك كما هو موضح في جدول رقـم             

، والوزن النسبي لكل بعد اكبـر مـن نـسبة     " ٣" الحسابي لكل بعد اكبر من الوسط الحسابي      

األهمية النسبية التي   ن   مما يدل على أ    ٠,٠٥ومستوى المعنوية لكل بعد اقل من        % ٦٠الحياد    

يوليها عمالء البنوك اإلسالمية للمعايير التي يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى جودة الخـدمات             

   % .     ٦٠المقدمة من البنوك اإلسالمية مرتفعة وتتجاوز نسبة الحياد 

لبنـوك     المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية لجميع ا        ) ٢٢(ويبين جدول رقم    

  االسالمية 

  )٢٢(جدول رقم 
  المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية لجميع البنوك

  الفقرات  البعد  المتوسط الحسابي  الوزن النسبي  مستوى الداللة  الترتيب
  األول

٠٫٠٠٠ 
85.4 

٤٫٢٦٩٢  
-١٥(  )االستجابة(الرابع 

١٨(  
  الثاني

٠٫٠٠٠ 
84.6 

٤٫٢٣١٤  
-١٩(  )األمان(الخامس

٢٢(  
  الثالث

٠٫٠٠٠ 
83.9 

٤٫١٩٢٨  
-١٠(  )االعتمادية(الثالث 

١٤(  
  الرابع

٠٫٠٠٠ 
81.3 

٤٫٠٦٣٢  
-٢٣(  )التعاطف( السادس 

٢٧(  
 80.1 ٠٫٠٠٠  الخامس

  )٩- ٦(  )الملموسية( الثاني  ٤٫٠٠٧٢
 78.2 ٠٫٠٠٠  السادس

  )٥- ١(  )االمتثال( األول   ٣٫٩١١١
  

حتل المرتبة األولى يليه األمان احتل الترتيب الثاني، يليـه          ويبين الجدول أعاله أن بعد االستجابة ا      

االعتمادية احتل الترتيب الثالث، يليه التعاطف احتل الترتيب الرابع، يليه الملموسية احتل الترتيـب              

   . الخامس، ثم االمتثال احتل المرتبة السادسة واألخيرة

شير هذا البعد إلى مبادرة مـوظفي       الترتيب األول وي  ) االستجابة  ( د الرابع   عحيث احتل الب   •

البنك اإلسالمي في مساعدة العمالء و الرد السريع على استفساراتهم ، وقـدرة ورغبـة واسـتعداد         

 بشكل دائم في خدمة العمالء وقدرتهم علـى أداء الخدمـة لهـم عنـد     يكونوامقدمي الخدمة في أن     

  في دراسـة أبـو معمـر      و ، السابقة   حيث ال تتفق هذه النتيجة مع اغلب الدراسات       . احتياجهم لها   

   و الـصحن  ) ٢٠٠٥( وفـي دراسـة شعـشاعة        ،جاء بعد االستجابة  في الترتيب الرابع         )٢٠٠٥(



 ١١٧

 جاء بعد االستجابة في الترتيـب الثـاني     Parasuraman (1990)و) ٢٠٠٣(و الطالب ) ١٩٩٤(

 . الترتيب الرابعجاء بعد االستجابة في  Jabnoun and Altamimi (2002)بينما في دراسة 

واحتل بعد االمان الترتيب الثاني و الذي يعبر عن درجة الشعور باألمان و الثقة في الخدمة        •

 Jabnoun andودراسة) ٢٠٠٥(حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو معمر . المقدمة ومن يقدمها 

Altamimi (2002)  ألمـان فـي  حيث جاء بعد ا)٢٠٠٥( كما ال تتفق مع دراسة وادي وعاشور 

 (1990)و) ١٩٩٤(  والــصحن) ) ٢٠٠٥(ال تتفـق مــع دراسـة شعـشاعة    ، والترتيـب األول  

Parasuraman          جاء بعد  ) ٢٠٠٣( وفي دراسة الطالب     ،  حيث جاء بعد األمان في الترتيب الثالث

 .األمان في الترتيب الخامس و االخير 

لى قدرة مقدم الخدمة علـى اداء       كما جاء بعد االعتمادية في الترتيب الثالث و الذي يشير إ           •

وانجاز الخدمة التي وعدت بها بالطريقة الصحيحة من المرة األولى وبدرجة عالية من الـصحة و                

و الـصحن   ) ٢٠٠٥( و شعـشاعة  ) ٢٠٠٥( حيث ال تتفق هذه النتيجة مع دراسة ابو معمر           .الدقة  

  Parasuraman (1990) ودراسـة  Wikowski and Wolfinarger (2002)ودراسة ) ١٩٩٤(

     ،   حيث جاء بعد االعتمادية فـي الترتيـب االول   Jabnoun and Altamimi (2002)ودراسة 

 Othman andجاء بعد االعتمادية في الترتيب الرابع وفي دراسة ) ٢٠٠٣(بينما في دراسة الطالب 

owen (2000) جاء بعد االعتمادية في الترتيب الثاني . 

يب الرابع و الذي يعكس الجهد المبذول للتعرف على احتياجـات           واحتل بعد التعاطف الترت    •

العميل وموائمة الخدمة في ضوء تلك المعرفة ،كما يتضمن هذا الجانب توفير االهتمـام الشخـصي      

  .للعميل وسهولة التعرف عليه 

، بينما فـي  ) ٢٠٠٥( ودراسة شعشاعة Parasuraman (1990)حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة  

        جاء بعد التعاطف في الترتيب الثالث ، كما ال تتفق مع دراسة ابو معمـر              ) ٢٠٠٣(الطالب  دراسة  

 Othman andودراسـة  ) ١٩٩٤(ودراسة الـصحن  ) ٢٠٠٥(ودراسة وادي وعاشور ) ٢٠٠٥(

owen (2000)   بينمـا فـي دراسـة    ،  حيث جاء بعد التعاطف في الترتيب الخـامس و االخيـر

Jabnoun and Altamimi (2002)  ودراسة Wikowski and Wolfinarger (2002)  جـاء 

  .بعد التعاطف في الترتيب الثالث 

 في الترتيب الخامس و الذي يشير الى مظهر التسهيالت الماديـة و          العناصر الملموسة كما جاء بعد    

 (1990)المعدات و العاملين ومستوى التكنولوجيا وتصميم المباني حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة  

Parasuraman ودراسـة  ) ٢٠٠٥( ودراسة شعشاعةWikowski and Wolfinarger (2002) 

 حيث جاء بعد العناصر الملموسـة فـي الترتيـب    Jabnoun and Altamimi (2002)ودراسة 



 ١١٨

 Gharaibeh and Alkhatib (1998)ودراسـة  ) ٢٠٠٣(الخامس كما التتفق مع دراسة الطالـب  

 . حيث جاء بعد العناصر الملموسة في الترتيب االول  Othman and owen(2000)ودراسة

وجاء بعد االمتثال في الترتيب السادس و االخير و الذي يعبر عن مدى التزام المـصارف               •

 االسالمية بالتعامل وفق مبادئ الشريعة االسالمية وتقديم منتجات وخدمات اسالمية متكاملة 

السادس و االخير الى ضعف الثقافة االسـالمية        حيث يرجع سبب حصول بعد االمتثال في الترتيب         

المتعلقة بالمعامالت المالية وعدم ترسيخ فكرة وطبيعة عمل البنوك االسالمية وضـعف الحمـالت              

  .اإلعالمية 

ال تتجاوز األهمية النسبية التي يوليها عمالء البنك اإلسـالمي العربـي للمعـايير التـي                 : ١_١

ودة الخدمات المقدمة من البنك اإلسـالمي العربـي نـسبة           يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى ج    

  %  .      ٦٠الحياد وهي 

تم استخدام اختبار اإلشارة وإيجاد المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لكل بعد من 

،  وتبين أن    )٢٣(األبعاد الستة فيما يخص البنك اإلسالمي العربي كما هو موضح في جدول رقم              

 ، والوزن النسبي لكل بعد اكبـر مـن                " ٣" ط الحسابي لكل بعد اكبر من الوسط الحسابي         المتوس

األهمية النسبية  مما يدل على أن     ٠,٠٥ومستوى المعنوية لكل بعد اقل من        % ٦٠نسبة الحياد     

دة التي يوليها عمالء البنك اإلسالمي العربي للمعايير التي يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى جو            

   % .      ٦٠الخدمات المقدمة من البنك اإلسالمي العربي مرتفعة وتتجاوز نسبة الحياد 

المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية للبنك اإلسـالمي    ) ٢٣(ويبين جدول رقم   

  .العربي

  

  )٢٣(جدول رقم 
  إلسالمي العربيالمتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية للبنك ا

  

الوزن   مستوى الداللة  الترتيب
  النسبي

  الفقرات  البعد  المتوسط الحسابي

 0.000  األول
87.2 

  )٢٢-١٩(  )األمان(الخامس  ٤,٣٥٨٦

 0.000  الثاني
85.9 

  )١٨-١٥(  )االستجابة(الرابع   ٤,٢٩٣٥

 0.000  الثالث
83.6 

  )١٤-١٠(  )االعتمادية(الثالث   ٤,١٧٨٥

 0.000  الرابع
82.5 

  )٢٧-٢٣(  )التعاطف( السادس   ٤,١٢٤٤

 0.000  الخامس
79.8 

  )٩- ٦(  )الملموسية( الثاني  ٣,٩٩١٧

 0.000  السادس
78.8 

  )٥- ١(  )االمتثال( األول   ٣,٩٤٢٢



 ١١٩

  

ويالحظ من الجدول أعاله أن بعد األمان احتل المرتبة األولى يليه االسـتجابة احتـل المرتبـة                 

بة الثالثة، يليه التعاطف احتل المرتبة الرابعة، يليه الملموسـية          الثانية، يليه االعتمادية احتل المرت    

  .احتل المرتبة الخامسة، يليه االمتثال احتل المرتبة السادسة واألخيرة

ال تتجاوز األهمية النسبية التي يوليها عمالء البنك اإلسالمي الفلسطيني للمعايير التـي              :٢_١

مات المقدمة من البنك اإلسالمي الفلسطيني نسبة       يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى جودة الخد     

        .  %٦٠الحياد وهي 

تم استخدام اختبار اإلشارة وإيجاد المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لكل بعـد              

،  )٢٤(من األبعاد الستة فيما يخص البنك اإلسالمي الفلسطيني كما هو موضح في جـدول رقـم                

، والوزن النسبي لكل بعـد       " ٣" الحسابي لكل بعد اكبر من الوسط الحسابي        المتوسط  وتبين أن   

األهمية  مما يدل على أن      ٠,٠٥ومستوى المعنوية لكل بعد اقل من        % ٦٠اكبر من نسبة الحياد       

النسبية التي يوليها عمالء البنك اإلسالمي الفلسطيني للمعايير التي يـستخدمونها عنـد تقيـيمهم               

 ٦٠دمات المقدمة من البنك اإلسالمي الفلسطيني مرتفعة وتتجاوز نسبة الحيـاد      لمستوى جودة الخ  

      . %  

المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية للبنك اإلسـالمي          ) ٢٤(ويبين جدول رقم    

  .الفلسطيني

  

  )٢٤(جدول رقم 
  المي الفلسطينيالمتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية للبنك اإلس

  الفقرات  البعد  المتوسط الحسابي  الوزن النسبي  مستوى الداللة  الترتيب
  ٠,٠٠٠  األول

85.0 
-١٥(  )االستجابة(الرابع   ٤,٢٤٨١

١٨(  
  ٠,٠٠٠  الثاني

84.2 
-١٠(  )االعتمادية(الثالث   ٤,٢١٠٦

١٤(  
  ٠,٠٠٠  الثالث

81.7 
-١٩(  )األمان(الخامس  ٤,٠٨٦٢

٢٢(  
  ٠,٠٠٠  الرابع

80.5 
  )٩- ٦(  )الملموسية( الثاني  ٤,٠٢٧٥

  ٠,٠٠٠  الخامس
80.4 

-٢٣(  )التعاطف( السادس   ٤,٠١٨٢
٢٧(  

  ٠,٠٠٠  السادس
77.4 

  )٥- ١(  )االمتثال( األول   ٣,٨٧١٢

  



 ١٢٠

أن  بعد االستجابة احتل المرتبة األولى يليه االعتمادية احتل المرتبة          حيث يبين الجدول أعاله     

ة الثالثة، يليه الملموسية احتل المرتبة الرابعة، يليه التعـاطف          الثانية، يليه األمان احتل المرتب    

  .احتل المرتبة الخامسة، يليه االمتثال احتل المرتبة السادسة واألخيرة

تتجاوز األهمية النسبية التي يوليها عمالء بنك األقصى اإلسالمي للمعايير التـي            ال  : ٣_١

مقدمة من بنك األقصى اإلسالمي نسبة      يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى جودة الخدمات ال      

          %٦٠الحياد وهي 

تم استخدام اختبار اإلشارة وإيجاد المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لكـل             

بعد من األبعاد الستة فيما يخص بنك األقصى اإلسالمي كما هو موضح فـي جـدول رقـم                

، والـوزن    " ٣" كبر من الوسـط الحـسابي       المتوسط الحسابي لكل بعد ا    ،  وتبين أن     )٢٥(

 مما  ٠,٠٥ومستوى المعنوية لكل بعد اقل من        % ٦٠النسبي لكل بعد اكبر من نسبة الحياد          

األهمية النسبية التي يوليها عمالء بنك األقـصى اإلسـالمي للمعـايير التـي              يدل على أن    

قصى اإلسالمي مرتفعة   يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى جودة الخدمات المقدمة من بنك األ         

   %   ٦٠وتتجاوز نسبة الحياد 

المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية لبنك األقصى         ) ٢٥(ويبين جدول رقم    

  .اإلسالمي

  
  
  
  
  

  )٢٥(جدول رقم 
  المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد الخدمة الفعلية لبنك األقصى اإلسالمي 
  الفقرات  البعد  المتوسط الحسابي  الوزن النسبي  ةمستوى الدالل  الترتيب
  ٠,٠٠٠  األول

84.7 
-١٥(  )االستجابة(الرابع   ٤,٢٣٦٤

١٨(  
  ٠,٠٠٠  الثاني

84.5 
-١٩(  )األمان(الخامس  ٤,٢٢٧٣

٢٢(  
  ٠,٠٠٠  الثالث

83.7 
-١٠(  )االعتمادية(الثالث   ٤,١٨٥٥

١٤(  
 79.9  ٠,٠٠٠  الرابع

  )٩- ٦(  )الملموسية( الثاني  ٣,٩٩٥٥

 78.6  ٠,٠٠٠  مسالخا
  )٥- ١(  )االمتثال( األول   ٣,٩٣٠٩

  ٠,٠٠٠  السادس
78.8 

-٢٣(  )التعاطف( السادس   ٣,٩٤١٨
٢٧(  

  



 ١٢١

يبين الجدول أعاله أن  بعد االستجابة احتل المرتبة األولى يليه األمان احتل المرتبة الثانية، يليـه          

الرابعة، يليه االمتثال احتل المرتبـة     االعتمادية احتل المرتبة الثالثة، يليه الملموسية احتل المرتبة         

  .الخامسة، يليه التعاطف احتل المرتبة السادسة واألخيرة

  :الفرضية الرابعة

ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم فعليـا              

عامل، المؤهـل العلمـي،   طبقا لعامل الجنس، الحالة االجتماعية، الفئة العمرية، عدد سنوات الت    

  α=05.0المهنة، الدخل عند مستوى داللة 

  :وتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمـة لهـم              ) أ

  .α=05.0فعليا طبقا لعامل الجنس عند مستوى داللة 

 وتني ، حيث أن هذا االختبار هو اختبار غير معلمي نظرا الن البيانات              -تم استخدام اختبار مان   

، والذي يبين ان قيمة مستوى المعنوية       )٢٦(ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة بجدول رقم         

أن ال يختلف تقييم     مما يدل على قبول الفرضية العدمية أي         ٠,٠٥ وهو اكبر من     ٠,٠٦١تساوي  

عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة لهم فعليا طبقا لعامل الجـنس      

  .α=05.0عند مستوى داللة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٦(جدول رقم 
  وتني حسب متغير الجنس-اختبار مان

Mann-Whitney Test  

  متوسط الرتب للجنس

Mean Rank   القرار  
Asymp. Sig. 

(2-tailed)  

Mann-Whitney 

 U   
  ذكر  أنثى

  البيان

  ٣١٧,٨  ٢٨٢,٧  ٢٥٣٤١,٠٠  ٠,٠٦١  قبول
الخدمة المقدمة 

فعليا للعمالء 



 ١٢٢

من قبل 

المصارف 

  اإلسالمية 

  

ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمـة لهـم              )ب

  .α=05.0اعية عند مستوى داللة فعليا طبقا للحالة االجتم

تم استخدام اختبار كروسكال واالس ، حيث أن هذا االختبار هو اختبار غير معلمـي نظـرا الن    

، والذي يبين ان قيمة مـستوى  )٢٧(البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة بجدول رقم          

مما يدل على رفض الفرضية العدميـة أي يوجـد           ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠المعنوية تساوي   

اختالف في عملية تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة لهـم          

  .α=05.0فعليا طبقا الحالة االجتماعية عند مستوى داللة 

  )٢٧(جدول رقم 
  يةالحالة االجتماعاختبار كروسكال واالس حسب متغير 

Kruskal-Wallis Test  

  للحالة االجتماعيةمتوسط الرتب 

Mean Rank  

  القرار
Asymp. 

Sig.  

Chi-

Square   

ى
خر

أ
وج  

تز
م

  

ب
عز

أ
  

  البيان

  ٣٦٧,٦٩  ٢٩٤,٧٨  ٤٦٦,٢٥  ٢٦,٤٩٨  ٠,٠٠٠  رفض
الخدمة المقدمة فعليا للعمالء من قبل 

  المصارف اإلسالمية 

  

  

  

سالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمـة لهـم          ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإل      )ج

  α=05.0فعليا طبقا للفئة العمرية عند مستوى داللة 

تم استخدام اختبار كروسكال واالس ، حيث أن هذا االختبار هو اختبار غير معلمـي نظـرا الن    

، والذي يبين أن قيمة مـستوى  )٢٨(البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة بجدول رقم          

 مما يدل على رفض الفرضية العدميـة أي يوجـد           ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠المعنوية تساوي   

اختالف في عملية تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة لهـم          



 ١٢٣

حيث كانت الفروق لصالح العمالء الـذين       . α=05.0فعليا طبقا للفئة العمرية عند مستوى داللة        

 سنة والعمالء الذين    ٣٠ سنة فأكثر، ثم العمالء الذين تقل أعمارهم عن          ٦٠تتراوح أعمارهم من    

    . سنة٤٠ سنة إلى أقل من ٣٠تتراوح أعمارهم من 

  )٢٨(جدول رقم                                            

  الفئة العمريةر اختبار كروسكال واالس حسب متغي
Kruskal-Wallis Test  

  للفئة العمريةمتوسط الرتب 

Mean Rank  

  القرار
Asymp. 

Sig.  

Chi-

Square   

٦٠
ة 
سن

 
ثر
أك
ف

  

٥٠-
ل 
 اق

ن 
م

٦٠
نة
س
 

  

٤٠-
ل 
 اق

ن 
م

٥٠
نة
س
 

  

٣٠-
ن 

 م
قل
ا ٤٠

نة
 س

  

من
ل 
اق

٣٠ 
نة
س

  

  البيان

  ٤٦,٣١٢  ٠,٠٠٠  رفض
٥٤٠,٥

٠  

٢٤٧,٩

٥  

٢١٨,٤

٣  

٣١٨,٥

٢  

٣٣٦,٤

٢  

المقدمــة فعليــا الخدمــة 

للعمالء من قبل المصارف 

  اإلسالمية 

  

ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمـة لهـم              ) د

  α=05.0فعليا طبقا عدد سنوات التعامل عند مستوى داللة 

و اختبار غير معلمـي نظـرا الن   تم استخدام اختبار كروسكال واالس ، حيث أن هذا االختبار ه 

، والذي يبين أن قيمة مـستوى  )٢٩(البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة بجدول رقم          

 مما يدل على رفض الفرضية العدميـة أي يوجـد           ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠المعنوية تساوي   

دمات الفعلية المقدمة لهـم  اختالف في عملية تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخ        

حيث كانت الفروق لصالح العمالء     . α=05.0عند مستوى داللة     لعدد سنوات التعامل  فعليا طبقا   

الذين تترواح مدة تعاملهم مع البنوك االسالمية من سنة إلى سنتين، ثم الذين تتراوح مدة تعاملهم                

  .مدة تعاملهم من ثالثة إلى أربع سنواتمن سبعة إلى ثمانية سنوات والذين تتراوح 

   

  )٢٩(جدول رقم 
  اختبار كروسكال واالس حسب متغير عدد سنوات التعامل

Kruskal-Wallis Test  

  القرار
Asymp. 

Sig.  

Chi-

Square   

   عدد سنوات التعاملمتوسط الرتب 

Mean Rank  
  البيان



 ١٢٤

ن 
 م
ثر
أك

٨ 
ت
وا
سن

  

٧
-٨

نة
س

  

٥
-٦

نة
س

  

٣
-٤

نة
س

  

١
-٢

نة
س
 

  

ل 
اق

نة
س
ن 

م
  

  ٥١,٣١٧  ٠,٠٠٠  رفض
٢٥٣,٤

٣  

٣٧٥,٣

٧  

٢٥١,٧

٠  

٣٠٣,٠

١  

٣٨٦,٦

٨  

٢٩٦,٣

١  

الخدمة المقدمة فعليا 

للعمالء من قبل 

  المصارف اإلسالمية 

  

ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة لهـم             ) هـ

  α=05.0فعليا طبقا للمؤهل العلمي عند مستوى داللة 

تم استخدام اختبار كروسكال واالس ، حيث أن هذا االختبار هو اختبار غير معلمـي نظـرا الن    

، والذي يبين أن قيمة مـستوى  )٣٠(البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة بجدول رقم          

يـة أي يوجـد      مما يدل على رفض الفرضية العدم      ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠المعنوية تساوي   

اختالف في عملية تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة لهـم          

حيث كانت الفـروق لـصالح العمـالء        . α=05.0عند مستوى داللة     للمؤهل العلمي فعليا طبقا   

ـ             ل علمـي دبلـوم     الحاصلين على مؤهل علمي ثانوية عامة، ثم العمالء الحاصلين علـى مؤه

  .والعمالء الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس

  
  )٣٠(جدول رقم 

  اختبار كروسكال واالس حسب متغير المؤهل العلمي
Kruskal-Wallis Test  

   للمؤهل العلميمتوسط الرتب 

Mean Rank  

  القرار
Asymp. 

Sig.  

Chi-

Square   

راة
تو
دك

ير  
ست

اج
م

س  
يو
ور

كال
ب

  

وم
دبل

ية  
نو
ثا

ن   
 م
قل
أ

مة
عا

ة 
وي
ثان

  

  البيان

  ٦٢,٨٢١  ٠,٠٠٠  رفض
١٥٠,٧

٥  

١٤٩,١

٤  

٣١٢,٨

٦  

٣١٨,٤

١  

٣٧٧,٧

٦  

١٦٨,٧

٨  

الخدمة المقدمة 

فعليا للعمالء من 

قبل المصارف 

  اإلسالمية 

  

ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمـة لهـم              ) و

  α=05.0فعليا طبقا للمهنة عند مستوى داللة 



 ١٢٥

تم استخدام اختبار كروسكال واالس ، حيث أن هذا االختبار هو اختبار غير معلمـي نظـرا الن    

، والذي يبين أن قيمة مـستوى  )٣١(البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة بجدول رقم          

لعدميـة أي يوجـد      مما يدل على رفض الفرضية ا      ٠,٠٥ وهو اقل من     ٠,٠٠٠المعنوية تساوي   

اختالف في عملية تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمة لهـم          

حيث كانت الفروق لـصالح العمـالء مـوظفي         . α=05.0عند مستوى داللة     للمهنةفعليا طبقا   

  .حكومةالقطاع الخاص، ثم العمالء موظفي وكالة الغوث والعمالء موظفي ال

  )٣١(جدول رقم 
  اختبار كروسكال واالس حسب متغير المهنة

Kruskal-Wallis Test  

  لمتغير المهنةمتوسط الرتب 

Mean Rank  القرار  
Asymp. 

Sig.  

Chi-

Square   

ى
خر

ا
لة  

كا
و

مة  
كو
ح

ع   
طا
ق

ص
خا

  

جر
تا

  

  البيان

  ١٥,٧٥٢  ٠,٠٠٣  رفض
٢٧٢,٨

٦  

٣٢٧,٢

٥  
٣١٥,٩
٦  

٣٣٧,٦

٩  

٢٧١,٢

٢  

مة فعليا الخدمة المقد

للعمالء من قبل 

  المصارف اإلسالمية 

  

ال يختلف تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفعلية المقدمـة لهـم              ) ز

  α=05.0فعليا طبقا لمتغير الدخل عند مستوى داللة 

ير معلمـي نظـرا الن   تم استخدام اختبار كروسكال واالس ، حيث أن هذا االختبار هو اختبار غ 

، والذي يبين أن قيمة مـستوى  )٣٢(البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، والنتائج مبينة بجدول رقم          

 مما يدل على رفض الفرضية العدميـة، أي يوجـد   ٠,٠٥ وهو اقل من   ٠,٠٠٠المعنوية تساوي   

لية المقدمة لهـم  اختالف في عملية تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لمستوى جودة الخدمات الفع        

 حيث كانت الفـروق لـصالح للعمـالء الـذين           .α=05.0عند مستوى داللة     للدخلفعليا طبقا   

 إلـى  ٢٠٠١شيكل، ثم العمالء الذين يتقاضون راتب مـن    ٢٠٠٠الى  ١٠٠١يتقاضون راتب من    

  .شيكل٥٠٠٠ إلى ٤٠٠١شيكل والعمالء الذين يتقاضون راتب من ٣٠٠٠

  
  
  
  
  )٣٢(م جدول رق

  اختبار كروسكال واالس حسب متغير الدخل
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Kruskal-Wallis Test  

  للدخلمتوسط الرتب 

Mean Rank  

  القرار
Asymp. 

Sig.  

Chi-

Square    ن
 م
ثر
أك

٥٠
٠٠

كل
شي

 
  

  

٤٠
٠١

-
٥٠

٠٠
كل
شي

 
  

٣٠
٠١

-
٤٠

٠٠
كل
شي

 
  

٢٠
٠١

-
٣٠

٠٠
 

كل
شي

  

١٠
٠١

-
٢٠

٠٠
 

كل
شي

  

ن 
 م
قل
ا

١٠
٠٠

كل
شي

 
  

  البيان

٢٢٤٫  ٣٣,٦٢  ٠,٠٠٠  رفض
٣٠٦٫٢  ٣١٨٫٥٧ ٠

٧  
٣٢٧٫٠
٥  

٣٤٠٫١
٤  

٢٠٢٫٨
٢  

الخدمة المقدمة 

فعليا للعمالء من 

قبل المصارف 

  اإلسالمية 

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٧

  الفصل السابع
  النتائج والتوصيات

  النتائج: أوال 

  التوصيات: ثانيا 
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  :النتائـــج : أوال 

   :التاليةتوصلت الدراسة الى النتائج  بعد تحليل و تفسير البيانات

إن تقييم عمالء المصارف االسالمية العاملة في فلسطين لمستوى جودة الخـدمات المتوقعـة          -١

 %.٨٧,٩٨ والوزن النسبي ٤,٣٩كان مرتفعا حيث كان الوسط الحسابي للفقرات 

لمقدمة فعليا إن تقييم عمالء المصارف االسالمية العاملة في فلسطين لمستوى جودة الخدمات ا    -٢

كان ايجابيا ولكن ال يرتقى الى مستوى توقعات العمالء حيث كان الوسط الحسابي للفقـرات               

 %.٨٢,١٠ والوزن النسبي ٤,١٠

إن الجودة التي يتوقعها عمالء المصارف االسالمية العاملة في فلسطين كانـت اعلـى مـن                -٣

مية العاملة في فلـسطين،     الجودة الفعلية للخدمات التي تقدم من المصارف المصارف االسال        

  . وبالتالي يوجد فجوة بين الخدمة المتوقعة وبين الخدمة المقدمة فعليا

  . في قياس جودة الخدماتنظرية الفجوة ومقياس االداء الفعلييوجد إختالف بين نتائج مقياس  -٤

ا عنـد  التي يوليها عمالء البنوك االسالمية للمعايير التي يستخدمونه      األهمية النسبية    تجاوزت -٥

حيـت  % ٦٠تقييمهم لمستوى جودة الخدمات المقدمة من البنوك االسالمية نسبة الحياد وهي            

وجاء بعد  % ٨٥,٤ والوزن النسبي     في المرتبة األولى   االستجابةبعد    جاء كانت مرتفعة، كما  

 جاء في المرتبة الثالثة بعـد اإلعتماديـة       و% ٨٤,٦االمان في المرتبة الثانية والوزن النسبي       

ـ % ٨١,٣ والوزن النسبي     بعد التعاطف في المرتبة الرابعة     يليه% ٨٣,٩وزن النسبي   وال م ث

أما بعد اإلمتثال فجاء    % ٨٠,١٠العناصر الملموسة في المرتبة الخامسة والوزن النسبي        بعد  

  % .٧٨,٢ والوزن النسبي في المرتبة السادسة

خ مبدأ عمل المـصارف      إهتمام إدارات المصارف اإلسالمية بالعمل على نشر وترسي        ضعف -٦

اإلسالمية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء لجمهور المتعاملين مع المصارف اإلسـالمية   

 .له األثر السلبي على تقييم بعد اإلمتثال حيث جاء في الترتيب السادس واألخير  مما كان

ر التي يستخدمونها   تجاوزت االهمية النسبية التي يوليها عمالء البنك االسالمي العربي للمعايي          -٧

عند تقييمهم لمستوى جودة الخدمات المقدمة من البنك االسالمي العربي نسبة الحيـاد وهـي         

حيث كانت مرتفعة كما جاء بعد األمان في الترتيب االول يليه بعد االستجابة ثم بعـد                % ٦٠

 الترتيـب   االعتمادية الترتيب الثالث وبعد التعاطف الترتيب الرابع وبعد العناصر الملموسـة          

 .الخامس وبعد االمتثال الترتيب السادس 

تجاوزت االهمية النسبية التي يوليها عمالء البنك االسـالمي الفلـسطيني للمعـايير التـي                -٨

يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى جودة الخدمات المقدمة من البنك االسالمي الفلسطيني نسبة            
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ستجابة في الترتيب االول يليـه بعـد        حيث كانت مرتفعة كما جاء بعد اال      % ٦٠الحياد وهي   

االعتمادية ثم االمان في الترتيب الثالث ثم الملموسية و يليه بعد التعاطف الترتيب الخـامس               

 .وبعد االمثتال الترتيب السادس 

تجاوزت االهمية النسبية التي يوليها عمالء بنـك االقـصى االسـالمي للمعـايير التـي                 -٩

جودة الخدمات المقدمة من بنك االقصى االسالمي نـسبة  يستخدمونها عند تقييمهم لمستوى  

حيث كانت مرتفعة كما جاء بعد االستجابة في المرتبة االولى يليه بعـد     % ٦٠الحياد وهي   

االمان في المرتبة الثانية ثم بعد االعتمادية الترتيب الثالث وبعد الملموسية الترتيب الرابـع         

  .اطف الترتيب السادس وبعد االمثتال الترتيب الخامس وبعد التع

 الجنس ليس له تأثير مباشر على تقييم عمالء المـصارف اإلسـالمية لجـودة               متغير إن   -١٠

، أي انه ال يوجد اختالف في تقييم عمالء المصارف االسـالمية  الخدمات المقدمة لهم فعليا   

   .لجودة الخدمات المقدمة فعليا يعزى لمتغير الجنس

ثير مباشر على تقييم عمالء المصارف اإلسـالمية لجـودة           الحالة اإلجتماعية تأ   لمتغيرإن   -١١

، حيث يوجد اختالف فـي تقيـيم عمـالء المـصارف            الخدمات الفعلية المقدمة لهم فعلياً    

   . االسالمية لجودة الخدمات المقدمة فعليا يعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 اإلسـالمية لجـودة    العمرية تأثير مباشر على تقييم عمـالء المـصارف        لفئة ا لمتغير إن   -١٢

 حيث يوجد اخـتالف فـي تقيـيم عمـالء المـصارف             الخدمات الفعلية المقدمة لهم فعلياً    

   .االسالمية لجودة الخدمات المقدمة فعليا يعزى لمتغير العمر 

 عدد سنوات التعامل تأثير مباشر على تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لجـودة         لمتغيرإن   -١٣

 حيث يوجد اخـتالف فـي تقيـيم عمـالء المـصارف             م فعلياً الخدمات الفعلية المقدمة له   

  . االسالمية لجودة الخدمات المقدمة فعليا يعزى لمتغير عدد سنوات التعامل

 تأثير مباشر على تقييم عمالء المـصارف اإلسـالمية لجـودة            المؤهل العلمي  لمتغيرإن   -١٤

مـالء المـصارف     حيث يوجد اخـتالف فـي تقيـيم ع         الخدمات الفعلية المقدمة لهم فعلياً    

 .االسالمية لجودة الخدمات المقدمة فعليا يعزى لمتغير المؤهل العلمي

 تأثير مباشر على تقييم عمالء المصارف اإلسـالمية لجـودة الخـدمات             المهنة لمتغيرإن   -١٥

 حيث يوجد اختالف في تقييم عمالء المصارف االسالمية لجـودة           الفعلية المقدمة لهم فعلياً   

 .يا يعزى لمتغير المهنةالخدمات المقدمة فعل
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 تأثير مباشر على تقييم عمالء المصارف اإلسـالمية لجـودة الخـدمات             الدخل لمتغيرإن   -١٦

 حيث يوجد اختالف في تقييم عمالء المصارف االسالمية لجـودة           الفعلية المقدمة لهم فعلياً   

  .الخدمات المقدمة فعليا يعزى لمتغير الدخل

  

  :التوصيــات : ثانيا 

ائج السابقة يمكن إقتراح عدد من التوصيات التي يمكن األخذ بها لرفع كفاءة وتحسين       على ضوء النت  

  :الخدمات التي تقدمها المصارف اإلسالمية في فلسطين وهي كالتالي 

إدارات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على تحـسين وتطـوير           ضرورة أن تعمل     -١

ن إستمرار تعامل عمالئها وبالتالي تعزيـز       مما يضم ،  خدماتها للوصول إلى توقعات عمالئها    

  . موقعها التنافسي عن طريق تقديم خدمات تتميز بمستوى جودة عالية

ضرورة وضع إستراتيجيات لتطوير الخدمات المصرفية اإلسالمية في فلـسطين لمواجهـة             -٢

، وذلك بوضع برامج تمويل تناسب جميـع األفـراد     تحديات المنافسة في المصارف التجارية    

قطاعات اإلقتصادية المختلفة والعمل على وضع أليات إلستقطاب وإستثمار ودائع العمالء           وال

   .بشكل افضل

إهتمام إدارات المصارف اإلسالمية باإلستجابة الـسريعة وتلبيـة مطالـب           تعزيز  ضرورة   -٣

، حيث جاء بعد اإلستجابة في      عمالئها كأحد العوامل التي تؤثر في جودة الخدمات المصرفية        

ة االولى وذلك من خالل إستعداد الموظفين بشكل دائم لتقديم الخدمات للعمالء بصورة             المرتب

فورية وإبالغهم عن الوقت المحدد إلنجاز الخدمة وأن ال يمنع إنشغال موظفي البنك بأعمالهم              

   .الداخلية في اإلستجابة الفورية لطلبات العمالء

ند تقديم الخدمات أو وضع المعايير لتقديم ضرورة أخذ توقعات العمالء وتطلعاتهم باإلعتبار ع    -٤

   .، وذلك للعمل على تلبية رغبات واحتياجات العمالء بما يتفق مع توقعاتهمالخدمات المصرفية

ضرورة إهتمام إدارات المصارف اإلسالمية بالتركيز علـى تـدريب المـوظفين وخاصـة               -٥

ـ       المتصلين مباشرة مع العمالء    ر البـشرية المؤهلـة    ، والعمل على توفير وتوظيـف العناص

  .والمدربة والمحافظة عليها ألن العنصر البشري هو االساس في الخدمات

زيادة الثقة بـين     ببعد األمان حيث جاء في المرتبة الثانية وذلك عن طريق            ضرورة اإلهتمام  -٦

 شكواهم ومقترحاتهم وسـرعة حلهـا، وأن        البنك وعمالئه من خالل اإلستماع للعمالء وتلقي      

 .ي البنك المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة وإستفسارات عمالء البنكيمتلك موظف



 ١٣١

 المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بالجوانـب الملموسـة للمـصرف         اهتمامضرورة    -٧

 باعتبارهـا احـد     كالمباني الحديثة والمكان المنظم المريح والمظهر العام للمصرف       ) البنك(

   .تبار عند تقييم العمالء لخدمات المصارف االسالميةالعوامل المهمة التي تأخذ بعين االع

 على تلبية خدمات عمالئها حسب نوعيـة        هعلى إدارات المصارف اإلسالمية أن تعمل جاهد       -٨

  . بتوجيه الخدمات المناسبة لكل فئة ،عمالئها

نشر برامج التوعية والتثقيف بخصوص آلية عمل المصارف اإلسالمية وفق أحكام الـشريعة            -٩

استخدام وسائل اعالمية متعددة،  والعمل على شرح سياسات المصارف االسالمية عن طريق   

بإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية الهادفة إلى ترسيخ فكرة وطبيعة عمـل البنـوك           لعمالئها

   .االسالمية

قيام إدارات المصارف اإلسالمية بقياس جودة الخدمات المصرفية من فترة ألخرى من أجـل     - ١٠

ما يقدم لهم من خدمات والوقوف على جوانـب القـصور فيهـا    ل رضا العمالء  التعرف على 

 .والعمل على التغلب عليها 

 يجب على ادارة المصارف االسالمية العمل باستمرار على تطوير وتحـسين التكنولوجيـا              - ١١

المستخدمة في تقديم الخدمات بما يتالئم مع متطلبات العصر، والسعي نحو امـتالك افـضل             

 .سائل التكنولوجية المستخدمة في مجال خدمات المصارفواحدث الو

 ضرورة اهتمام المصارف االسالمية باالساليب والتوجهات التسويقية الحديثة في التعامل مع            - ١٢

العمالء، والتي تستدعي أخذ وجهات نظر العمالء بعين اإلعتبـار عنـد تطـوير الخـدمات          

 . المصرفية

 :راء دراسات مستقبلية حول تلفت هذه الدراسة النظر إلى أهمية إج - ١٣

 .قياس جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر اإلدارة •

دراسة العالقة بين تقييم العمالء لجودة الخدمات المصرفية وبين رضاهم عن         •

 .تلك الخدمات

 .تأثير جودة الخدمات المصرفية على الحصة السوقية للمصرف •
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-قياس جودة الخدمات في الفنادق ذات الخمس نجوم في عمان"، )٢٠٠٣( الشورة، محمد-٥

  .ول، المجلد السابع، العدد األالمجلة األردنية للعلوم التطبيقية، "األردن

، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، "صيغ التمويل اإلسالمي"، )٢٠٠١( البدور، راضي-٦

  . ، االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية٢، العدد ٩مجلد رقم 

مجلة ، "المصارف اإلسالمية ودورها في التنمية والتطوير"، )١٩٩٧( الزحيلي، محمد-٧

  .١٩٩٧ ،ديسمبر،٢١اإلسالمي، العدد، بنك دبي االقتصاد اإلسالمي

  .، فبراير١٣، عدد"مجلة البنوك في فلسطين"، )٢٠٠١( الغزالي، عبد الحميد-٨

تقييم جودة خدمات المصارف العاملة في قطاع "، )٢٠٠٥( وادي، رشدي وعاشور، يوسف -٩

  .ول، يونيو، المجلد الثالث عشر، العدد األمجلة الجامعة اإلسالمية، "غزة من وجهة نظر العمالء

 السياح العرب لجودة الخدمات الفندقية في تقييم"، )٢٠٠٢( حميد،ناجي والطائي معال، -١٠

  .، كانون ثاني١، العدد٣٠ دراسات، المجلد،اإلدارية العلوم مجلة ، "األردن

مجلة العلوم  ،"األردن الخدمات المصرفية في جودة قياس "،)١٩٩٨(ناجي  معال، -١١

  .١العدد٢٥ مجلد، ، دراسات،اإلدارية

مجلة مؤته للبحوث ، "جودة الخدمات في المطاعم الفندقية"، )٢٠٠٠( مقابلة، خالد-١٢

  .، المجلد السابع، العدد السابعوالدراسات
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، مجلة الجودة، "قياس جودة الخدمات التعليمية" ،)٢٠٠٤( عاشور، يوسف والعبادلة، طالل-١٣
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  :رسائل الماجستير
، دور المصارف اإلسالمية في التنمية االقتصادية في )٢٠٠٤( المشهراوي، أحمد- -١

  .، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورةفلسطين، 

 فلسطين المحدود ، قياس جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك)٢٠٠٥(  شعشاعة، حاتم-٢

  .، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورةمن وجهة نظر العمالء، 
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  المراجع باللغة اإلنجليزية: ثانيا

  الكتب باللغة اإلنجليزية -١

, Consumer perceptions of services marketing,)1990. (M.James,  Carman-1

New York, prentice-hall. 

prentice , eleventh edition, Marketing management ,)2003. (Fhilip,  kotler-2

hall,USA. 

The marketing aspects of services , )1983.(Bernard, H.and B. C.R,  Lewis-3

.USA, prentice hall, quality in emerging perspectives on service marketing 

, New York, The essence of services marketing, )1996.(Adrian,  Payne-4

prentice-hall. 

Delivering quality , )1990.(L, and Bery. A.Parasuraman, .A.V, Zeithaml-5

, The free press, Balancing customer perceptions and expectations: service

New York. 
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1- Al-khatib, Fawzi. and Gharaibeh, Hisham.(1998), service quality : Bank customers 
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on and A reexaminati: Measuring service quality, )1992. (A.S, and Taylor. J.J,  Cronin-2

.july.5.vol , Journal of marketing, extension 

3- Chicui, Charles., Lewis, Barbara.R. and Park, Won. (2003), service quality measurement in 

.4.NO21.vol, international journal of bank marketing, the banking sector in south Korea 

Concepts and : service quality, )1994. (Matthew, and Jones. S, Speller, .Abby,  Ghobadian-4 

.9.NO11.vol, international journal of quality and reliability management, models 

5- Jabnoun, N. and Al-tamimi, A.H.(2002),Measuring perceived service 

ernational journal of quality and int, quality at UAE commercial banks

.4,No20, vol, reliability management  
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6- Othman, Abdulqawi. and Owen, Lynn.(2000), Adopting and Measuring 

customer service quality in Islamic banks: Acase study in Kuwait finance 
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7- Oliver, Richard.(1980), A cognitive model of the antecedents and 

.17.vol, journal of marketing esearch, consequences of satisfaction decision 

8- parasuraman. A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.(1988),conceptual model 

journal of ,  quality and its implications for future researchof service

.   1.NO49. vol, marketing 

9- Wikowski, Terrence.H. and Wolfinarger, Marty.F.(2002), Comparative 

, German and American ratings across service settings: service quality
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  )١(ملحق رقم 
  قائمة المحكمين

  
  الوضع الوظيفي  االسم  الرقم

مشرف الدراسات العليا بكلية التجارة واستاذ مشارك بكلية   ماجد الفرا . د  ١
  التجارة بالجامعة االسالمية بغزة

  غزةأستاذ ادارة االعمال بكلية التجارة بالجامعة االسالمية ب  د يوسف عاشور .ا  ٢
  أستاذ مساعد بكلية التجارة بالجامعة االسالمية بغزة  نافذ بركات . د  ٣
  أستاذ مساعد بكلية التجارة بالجامعة االسالمية بغزة  سامي ابو الروس . د  ٤
  أستاذ مساعد بكلية التجارة بالجامعة االسالمية بغزة  محمد المدهون. د  ٥
  رة بالجامعة االسالمية بغزةأستاذ مشارك بكلية التجا  فارس ابو معمر. د  ٦
  أستاذ بكلية التجارة بجامعة االزهر بغزة  د معين رجب.ا  ٧
  عميد كلية التجارة بجامعة االزهر بغزة  عبد اهللا الهبيل. د  ٨
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  )٢(ملحق الدراسة رقم
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
  كلية التجارة

  لعلياعمادة الدراسات ا
  برنامج ماجستير إدارة األعمال

  
  ........  أخي الكريم أختي الكريمة                   

  
  "الســـــــــــــالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته"

  
  إستبانة حول قياس جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف اإلسالمية الفلسطينية

  
 جودة الخدمات المصرفية التـي تقـدمها  المـصارف    يسعى الباحث في هذه اإلستبانة إلى قياس     

اإلسالمية العاملة في فلسطين من وجهة نظر العمالء ، وتعتمد هذه اإلستبانة علي نظرية الفجوة               

التي تنص علي أن جودة الخدمة هي الفرق ما بين جودة الخدمة المتوقعة من قبل العمالء وجودة              

وذلـك  .   من خالل   تعاملهم مع المصارف اإلسـالمية الخدمة الفعلية والمدركة من قبل العمالء  

كبحث تكميلي  لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال، علما بان كافة المعلومات التـي سـيتم                 

  .الحصول عليها ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط وسيتم التعامل معها بسرية تامة

  
                                                 

  
                                                                                                          

  أيمن الخالدي / الباحث 
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   البيانات الشخصية-:الجزء األول
  

 اإلسالمي                 اإلسالمي العربي         اإلسالمي الفلسطيني      األقصى اسم البنك .١
 
                      ذكر                         أنثى   الجنس .٢
 
  ٤٠اقل من -٣٠           ٣٠اقل من - ١٨           العــمـــر .٣

   فأكثر٦٠       ٦٠اقل من -٥٠            ٥٠اقل من -٤٠  
  الحالة االجتماعية . ٤     

    أعزب                 متزوج        أخرى                                   
  

اقل من ثانوية عامة         ثانوية عامة       دبلوم                                                                                                                   المؤهل العلمي .   ٥     
     ماجستير         دكتوراه     بكالوريوس    

  
         تاجر      موظف قطاع خاص    موظف حكومي     موظف وكالة     اخرى             لمهنةا. ٦  

  
   عدد سنوات التعامل مع البنك.٧    

  سنوات    ٦- ٥سنوات         من٤-٣سنة           من٢ -١        اقل من سنة           من 
   سنوات٨سنوات      أكثر من ٨ -٧   من      

   
         الدخل .  ٨ 

                  ٣٠٠٠- ٢٠٠١         من ٢٠٠٠ -١٠٠٠ شيكل            من ١٠٠٠        أ قل من
           اكثر من خمسة االف  شيكل٥٠٠٠-٤٠٠١           من٤٠٠٠-٣٠٠١         من
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  قياس جودة اخلدمة املتوقعة:   اجلزء الثاين

  يف املكان املناسب       X  الرجاء أن تشري إىل مدى  موافقتك على توفر املميزات يف العبارات التالية وذلك بوضع عالمة  
  .أمام كل عبارة

  
موافق  العبارة الرقم

 بشدة
غیر  محاید موافق

 موافق 
غیر 

موافق 
 بشدة

      میة وفق  مبادئ الشریعة اإلسالمیةتتوقع أن یكون عمل البنوك اإلسال ١

      تتوقع أن البنوك اإلسالمیة ال تدفع وال تأخذ فوائد على المدخرات والقروض ٢

      تتوقع أن البنوك اإلسالمیة توفر خدمات مصرفیة إسالمیة متكاملة ٣

      )القرض الحسن(ضرورة أن توفر البنوك اإلسالمیة قروض بدون فوائد  ٤

      تتوقع أن البنوك اإلسالمیة توفر استثمارات مشاركة في األرباح والخسائر ٥

      ضرورة أن یمتلك البنك اإلسالمي أجھزة ومعدات حدیثة ٦

      ضرورة أن یكون المظھر العام للبنك اإلسالمي جذابا ٧

      ضرورة أن یظھر موظفو البنك اإلسالمي بمظھر أنیق وحسن ٨

      ن تكون المواد المتعلقة بخدمات البنك اإلسالمي جذابة المظھرضرورة أ ٩

      عندما تعد إدارة البنك اإلسالمي بعمل ما في وقت محدد فیجب أن تلتزم بذلك ١٠

عندما یواجھ عمیل البنك اإلسالمي مشكلة ما فیجب على موظف البنك اإلسالمي  ١١
 أن یبدي اھتماما صادقا لحلھا

     

رة أن یقوم موظف البنك اإلسالمي بتأدیة الخدمات التي یقدمھا البنك ضرو ١٢
 بالشكل الصحیح والمطلوب  و من المرة األولى 

     

ضرورة أن یقوم موظف البنك اإلسالمي بتقدیم خدمات البنك بالمواعید المتفق  ١٣
 علیھا

     

عمالء خالیة ضرورة أن تحرص إدارة البنك اإلسالمي على أن تكون سجالت ال ١٤
 من األخطاء

     

ضرورة أن یقوم موظفو البنك اإلسالمي بإبالغ عمالء البنك بشكل محدد عن  ١٥
 الوقت المطلوب إلنجاز الخدمة

     

ضرورة أن یكون موظفو البنك اإلسالمي مستعدین ومتحفزین لتقدیم الخدمات  ١٦
 للعمالء بصورة فوریة

     

ك اإلسالمي مستعدین وراغبین في تقدیم المساعدة ضرورة أن یكون موظفو البن ١٧
 لعمالء البنك

     

 انشغال موظفي البنك اإلسالمي بأعمالھم الداخلیة في عضرورة أن ال یمن ١٨
 االستجابة الفوریة لطلبات العمالء

     

      ضرورة أن یكون سلوك موظفي البنك اإلسالمي یعطي انطباع الثقة لدى العمالء ١٩

      ورة أن یشعر عمالء البنك اإلسالمي باألمان  في معامالتھم مع البنك ضر ٢٠

     ضرورة أن یتمتع موظفو البنك اإلسالمي باللباقة والمجاملة عند تعاملھم مع  ٢١



 ١٤٢

 عمالء البنك

ضرورة أن یمتلك موظفو البنك اإلسالمي المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة  ٢٢
 واستفسارات عمالء البنك

     

      ضرورة أن تولي إدارة البنك اإلسالمي عمالئھا االھتمام الشخصي ٢٣

      ضرورة أن تكون ساعات عمل البنك مالئمة لجمیع فئات عمالء البنك اإلسالمي  ٢٤

      ضرورة أن یولي موظفو البنك اإلسالمي عمالء البنك اھتماما شخصیا ٢٥

      عمالئھ في مقدمة اھتماماتھیتوقع من البنك أن تكون مصلحة  ٢٦

      ضرورة أن یتفھم موظفو البنك اإلسالمي االحتیاجات المحددة للعمالء ٢٧
  

  قياس جودة الخدمات الفعلية المدركة من قبل عمالء البنك اإلسالمي-:الجزء الثالث
  :         أخي الكریم أختي الكریمة 

نرجو أن تشير إلي مدى موافقتك علي توفر المميـزات فـي العبـارات التاليـة                             بناءا علي تعاملك مع البنك اإلسالمي       
  .  في المكان المناسب أمام كل عبارةXالموضحة في الجدول التالي في الخدمات التي يقدمها البنك وذلك بوضع عالمة   

  

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

  غیر محاید موافق

 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة

      یعمل البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ وفق مبادئ الشریعة اإلسالمیة ١

البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  ال یدفع وال یأخذ فوائد على المدخرات  ٢
 والقروض 

     

      البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ یوفر منتجات وخدمات إسالمیة متكاملة ٣

      )القرض الحسن(امل معھ یوفر قروض بدون فوائد البنك اإلسالمي الذي تتع ٤

      البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  یوفر استثمارات مشاركة باألرباح ٥

      یمتلك البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  أجھزة ومعدات حدیثة  ٦

      المظھر العام البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  جذابا ٧

      فو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  بمظھر أنیق وحسنیتمتع موظ ٨

      المواد المتعلقة بخدمات البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  جذابة المظھر ٩

عندما تعد إدارة البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  بالقیام بعمل ما في وقت  ١٠
 محدد فإنھا تلتزم بذلك

     

لبنك اإلسالمي مشكلة ما فإن موظفو البنك اإلسالمي عندما یواجھ عمیل ا ١١
 الذي تتعامل معھ  یبدون اھتماما صادقا لحلھا

     

یقوم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  بتأدیة الخدمات التي یقدمھا  ١٢
 البنك بالشكل الصحیح والمطلوب من أول مرة 

     

ل معھ  بتقدیم خدمات البنك بالمواعید یقوم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعام ١٣
 المتفق علیھا

     

تحرص إدارة البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  على أن تكون سجالت  ١٤
 العمالء خالیة من األخطاء

     

یقوم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  بإبالغ عمالء البنك بشكل  ١٥
 ینةمحدد عن الوقت المطلوب إلنجاز خدمة مع
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موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  مستعدون ومتحفزون لتقدیم  ١٦
 الخدمات لعمالء البنك بصورة فوریة 

     

موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  مستعدون وراغبون في تقدیم ا  ١٧
 لمساعدة لعمالء البنك

     

عامل معھ  بأعمالھم الداخلیة ال یمنع انشغال موظفي البنك اإلسالمي الذي تت ١٨
 في االستجابة الفوریة لطلبات العمالء

     

إن سلوك موظفي البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  یعطي انطباع الثقة لدى  ١٩
 عمالء البنك

     

      یشعر عمالء البنك اإلسالمي باألمان في معامالتھم مع البنك ٢٠

      لمجاملة عند تعاملھم مع عمالء البنكیتمتع موظفو البنك باللباقة وا ٢١

یمتلك موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  المعرفة التامة لإلجابة على  ٢٢
 أسئلة واستفسارات عمالء البنك

     

      تولي إدارة البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  عمالئھا االھتمام الشخصي ٢٣

      جمیع فئات عمالء البنكإن ساعات عمل البنك مالئمة ل ٢٤

      یولي موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  عمالء البنك اھتماما شخصیا ٢٥

      یضع البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  مصلحة عمالئھ في مقدمة اھتماماتھ ٢٦

      میتفھم موظفو البنك اإلسالمي الذي تتعامل معھ  االحتیاجات المحددة لعمالئھ ٢٧
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Table 3 : Items and Weights 

Items 
1. Run on Islamic law and principles. 
2. Provision of Islamic products and services. 
3. No interest paid nor taken on savings and loans. 
4. Branching 
5. Confidence in Bank's management 
6. Provision of profit-sharing investment products 
7. Knowledgeable and experienced management team 
8. Wide range of products and services provided 
9. Bank's familiarity, reputation and image. 
10. Ease of access to account information. 
11. Bank location (easy to getting to the bank). 
12. External appearance 
13. Interior comfort of KFH 
14. Counter partitions in Bank and its branches 
15. Way staff treat customers 
16. Opening hours of operations 
17. Confidentiality of Bank 
18. Fast and efficient counter services 
19. Security of transactions 
20. Able to fulfil individual/personal needs 
21. Products and service profitability 
22. Politeness and friendly staff 
23. Convenience (short time for service anywhere) 
24. Availability of credit on favourable terms 
25. Parking available 
26. Speed and efficiency of transactions 
27. More tills open on peak time 

Dimension 
Comp. 
Comp. 
Comp. 
Respon. 
Empathy 
Comp. 
Assurance 
Reliability 
Empathy 
Assurance 
Empathy 
Tangible 
Assurance 
Tangible 
Respon. 
Tangible 
Empathy 
Respon. 
Reliability 
Respon. 
Empathy 
Assurance 
Reliability 
Respon. 
Empathy 
Tangible 
Reliability 

Weight 
92 
92 
80 
79 
77 
77 
76 
75.6 
75.2 
75 
74.4 
73.4 
73 
73 
72.8 
71 
70.6 
69.8 
69 
68.8 
68.8 
68 
68 
68 
67.8 
67.4 
66.6 

Process/Outcome 
P 
P/O 
P 
P/O 
O 
P/O 
O 
O 
O 
P 
P/O 
O 
P/O 
O 
P 
P 
O 
P 
P 
P 
P/O 
P 
P 
P 
P/O 
P 
P 
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28. Bank size in assets and capital 
29. Provider of financial advice 
30. Knowledge on customer's business or willing to help 
31. Integrated value-added services using 
32. Lower service charge 
33. Provision of free interest loans. 
34. Overdraft privileges on current account 
 

Empathy 
Assurance 
Respon. 
Reliability 
Empathy 
Comp. 
Tangible 

61.6 
61 
60.6 
59 
59 
54 
53 

O 
P 
O 
P 
P/O 
P 
P 

 
According to the survey findings, the Islamic banking SQ dimensions are shown in table 4 as 
they were ranked based on the importance of their items. 
 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


