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جودة اخلدمات على  فالتعر  إلى هدفت الدراسة 
البنوك التجارية في محافظة جنني من  لدىاملصرفية 

ة، عتمادي  ة، واإلوجهة نظر العمالء من حيث: امللموسي  
ستجابة، واألمان، والتعاطف، وتأثيرها في التزام العميل واإل

ع البنك، ومعرفة فيما إذا اختلفت جودة اخلدمات بالتعامل م
باختالف كل من اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي للعميل. 
ولتحقيق ذلك اتبع املنهج الوصفي بتطبيق استبانة مت 

 ( 754التحقق من صدقها وثباتها على عينة بلغ حجمها )
درجة  ، وبَعَد جمع البيانات وحتليلها أظهرت النتائج أن  عميال

 ودة اخلدمات املصرفية كانت كبيرة، وتبني وجود تأثير دال  ج
جودة اخلدمات املصرفية في مجال التعاطف إحصائيا على 

نت في فترة التزام العميل بالتعامل مع البنك، كذلك بي  
جودة اخلدمات  ا علىإحصائي   النتائج وجود فروق دالة  

ة، ملتغير جنس العميل على األداة الكلي املصرفية تبعا  
 فيواجملاالت الفرعية، ووجود فروق بحسب عمر العميل 

مجالي االستجابة، والتعاطف، ووجود فروق بحسب املؤهل 
وأوصى الباحثان بضرورة  مجال االستجابة. فيالعلمي 

محافظة البنوك على جودة خدماتها املصرفية بكل 
أبعادها، والتركيز على بعد التعاطف كي حتافظ على 

 ضاهم. زبائنها وتكسب ر
الكلمات املفتاحية: اجلودة، اخلدمات املصرفية، البنوك 

  .التجارية، العمالء، جنني

Quality of the Services of Commercial Banks Provided 

in Jenin District from 

the Customers’ Perspective 

Abstract: 

The study aims at identifying the quality of 

the services of commercial banks in Jenin 

District from the customer’s perspective in terms 

of: tangibility, reliability, responsiveness, 

security, and empathy, and its impact on the 

client's commitment to the bank, to identify 

whether the quality of the services differ in light 

of variables of gender, age and academic degree 

of the client. To achieve the goal of the study, 

descriptive approach was followed by applying a 

validated and reliable questionnaire among a 

sample of a total (457) clients. After data 

collection and analysis, results show that the 

level of the quality of banking services is 

positively high, it also shows that there is a 

statistically significant impact on the quality of 

bank services concerning empathy during the 

client's commitment with the bank. Moreover, 

the results show statistically significant 

differences in the quality of the bank services in 

light of the client's gender on the overall tool, 

sub domains, and show differences in light of the 

client's age in regard of responsiveness, 

empathy. In addition, there are differences in 

light of academic qualifications of the client in 

regard of responsiveness. The researchers 

recommend that banks should try to maintain a 

high quality of the services in all fields, focusing 

on empathy to gain customers loyalty and their 

satisfaction. 

Keywords: Quality, bank services, 

commercial banks, clients, Jenin. 

1.1
مبوضوع  بالغا   شهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما  

، وأصبحت املنظمات الصناعية واخلدمية على حد اجلودة
التي ال ، تلك سواء تضع نصب أعينها امليزة التنافسيةال

ذ يرى إحتقيق اجلودة الشاملة، من خالل ميكن حتقيقها إال 
خالل اد زيادة ملحوظة باجلودة قد ازدهتمام اإل ن  أاملتتبع 

العقدين املاضيني على املستويني العام واخلاص، وأخذت 
 (. 17ص ،2006 )احملياوي، تلقائي ممارستها تزداد بشكلعملية 

غير  ا  مادي ا  اقتصادي ا  صراع يشهد العالم حاليا  كما 
لفوز باألسواق الدولية بهدف ايتمثل في املنافسة  .مسبوق

البقاء واالستمرار من ه أصبح وعلياخلدمات، وللمنتجات 
أو  ،نصيب املؤسسات والشركات التي تقدم منتجات  

هي الغاية التي تسعى  :فاجلودة ؛ذات جودة عالية خدمات  
لتطبيقها في مختلف مجاالت  تطلعت، ولها الشركات

 الشغل الشاغل ملعظم قطاعات األعمالعملها، فاصبحت 
 (. 5ص ، 2010 )العالم،

رفي والبنوك من بني هذه طاع املصالقولعل 
املؤسسات املطالبة بتقدمي خدمات ذات جودة عالية كي 
تضمن بقائها واستمراريتها ذلك على املستوى العاملي 

راضي واحمللي الفلسطيني، حيث تعاقب على األ
ت الفلسطينية العديد من األنظمة القانونية التي أثر  

وذلك  بدورها على السياسة النقدية، والقطاع املصرفي,
نتداب ل القرن العشرين الذي شهد حكم اإلمنذ أوائ
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ردني في الضفة (، تاله احلكم األ1948البريطاني حتى العام )
الغربية، واحلكم املصري في قطاع غزة في الفترة املمتدة ما 

االسرائيلي في الفترة حتالل اإل(، ثم 1967 – 1948بني عامي )
لى تشريعات السلطة ا (، وصوال  1995 -1967ما بني العام )

(, وقد اختلف أداء 1994الوطنية الفلسطينية بعد عام )
فق خرى وَ اع املصرفي بشكل كبير من مرحلة ألوحجم القط

قت على ب  حكام التي ط  الوضع السياسي السائد، واأل
القطاع املالي بشكل عام، والقطاع املصرفي بشكل خاص 

 (.4117)ماس , 
واجهها القطاع  لقد كان من أبرز النكسات التي

في  املصرفي الفلسطيني توقف نشاط هذا القطاع كليا  
إثر قيام سلطات  (1967)من العام اخلامس من حزيران 

القدس وغالق البنوك العاملة في الضفة الغربية اإلحتالل بإ
في ولكن و جديدة، نشاء بنوكإ، ومنع وقطاع غزة ،الشرقية

سلطات  سمحت من القرن املاضي اتيبداية الثمانين
والقاهرة ، عادة فتح بعض فروع بنكي فلسطنياإلحتالل بإ

بعد نشوء السلطة ا ، وقاسية، أم  عمان بشروط مجحفة
شهدت هذه  (1994)عام في الالوطنية الفلسطينية 

جديدة لقطاع مصرفي فلسطيني يعمل  املرحلة والدة  
تصدرها سلطة فلسطينية  مبقتضى قوانني وتعليمات

طار العام باريس لترسم اإل ةجاءت اتفاقيو ،ألعماله منظمة  
 ت عليهاصرفي بالترتيبات التي نص  الذي يحكم اجلهاز امل

 (.2014)ماس، 
 من التطورات الهامة في بيئة تطورالرغم على 
 املصرفي بعد نشوء السلطة الوطنيةالقطاع 

 تظلمن التحديات والعقبات  كثيرا  ن  أإال  ،الفلسطينية
ضي رابيئة العمل املصرفي في األقيت بو ،ا القطاعذتواجه ه

الفلسطينية مثقلة بالقيود واإلجراءات العدائية 
 ،تها على تطور هذا القطاعاسرائيلية التي تركت بصماإل

املعيقات هذه الرغم من ب، ووطرق وأساليب عملة أيضا  
معدالت الفلسطيني تسجيل  القطاع املصرفيتطاع سا

 ،خرات اخلاصةد  د امل  جنحت املصارف في حشو ،معقولة  منو 
بلوتوسعت  وازداد دورها في  ،تسهيالتها بشكل مضطرد س 

وصل عدد حيث ، (2014 ،قتصادي )ماستوسيع النشاط اإل
لى لة في القطاع املصرفي الفلسطيني إالبنوك العام

وذلك بعد انسحاب البنك البريطاني  ،مصرفا  عشر  خمسة 
(HSBCمن السوق احمللية )ة النقد سلط، بحسب تقرير ل

 (.4112) لعامالفلسطينية 
تحافظ البنوك الفلسطينية على وجودها ول

مصرفية ذات جودة  لها من تقدمي خدمات   د  واستمراريتها الب  
أهدافهم ي رغبات الزبائن )العمالء(، وحتقق عالية، تلب  

تطلعاتهم، ولعل املتتبع يلحظ اختالفا  في نوعية اخلدمات و
، عليه في املاضي القريب انتاملصرفية في فلسطني عما ك

دمات أضحى األمر يتطلب وبهدف التأكد من جودة هذه اخل
لفحص مستوى جودة هذه جراء دراسات علمية القيام بإ
مر من وجهة نظر العمالء ولعل دراسة هذا األ ،اخلدمات

َ من األكبيرة على درجة نفسهم أ هم هم األقدر ن  همية؛ أل
حتديد درجة رضاهم على تقييم مستوى هذه اخلدمات، و

طار، واستنباط توصيات لتشخيص الواقع في هذا اإلعنها، 
وتصورات لتعزيز جوانب القوة، ومعاجلة مواطن الضعف 

     وعليه تأسست فكرة الدراسية احلالية.، هافي

1.4
وذلك  ،شهد القطاع املصرفي في فلسطني منوا  كبيرا  

وطنية الفلسطينية، وكثر عدد بعد قدوم السلطة ال
التي وصل  البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة

غم من قلة املوارد وضعف على الر  ( بنكا ، و15عددها )
ستثمار الذي تشهده األراضي الفلسطينية احملتلة، ولعل اإل

وفي ، (2014)ماس،  هذه الزيادة امللحوظة في عدد املصارف
لى زيادة التنافس ما بني هذه إذلك  ىأد   ،ضوء قلة العمالء

تقدمي خدمات  تهامحاولى ذلك في حيث جتل  البنوك، 
ستمرارية في احلفاظ على اإل مال  أ ،مصرفية بجودة عالية

لسؤال يبقى حول مدى رضا العمالء ولكن ا والبقاء،
وعليه نفسهم عن هذه اخلدمات، ودرجة تقديرهم جلودتها، أ

هذه الدراسة لتتجه نحو  جراءفكرة إالباحثان استوحى 
لبنوك التجارية في لدى اتقييم جودة اخلدمات املصرفية 

محافظة جنني كما يعبر عنها العمالء بصفتهم متلقي 
هي: خمسة ها في أبعاد لياخلدمات، والقادرين على احلكم ع

مان، والتعاطف، ة، واإلستجابة، واألعتمادي  ة، واإلامللموسي  
في استمرارية العميل في  ثير جودة اخلدماتأومعرفة ت

الدراسة مشكلة التعامل مع البنك، وعليه ميكن صياغة 
ما درجة جودة اخلدمات املصرفية في (تي: بالسؤال الرئيس اآل

البنوك التجارية في محافظة جنني من وجهة نظر 
 سئلة االتية:ويتفرع عنه األ )العمالء؟

 ة ما درجة جودة اخلدمات املصرفية في البنوك التجاري
في محافظة جنني من وجهة نظر العمالء؟ في كل من 

مان، ستجابة، واألة، واإلعتمادي  ة، واإلمجال: امللموسي  
 والتعاطف؟

  هل توجد عالقة بني جودة اخلدمات املصرفية في البنوك
مان، ة، واإلستجابة، واألعتمادي  ة، واإلالتجارية )امللموسي  

  ؟مع البنك. والتعاطف(، وفترة التزام العميل بالتعامل
  هل هناك تأثير جلودة اخلدمات املصرفية في البنوك

فترة التزام العميل بالتعامل مع البنك  علىة، التجاري  
 بالسنوات من وجهة نظر العمالء في محافظة جنني؟
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  هل توجد فروق في جودة اخلدمات املصرفية في البنوك
ة في محافظة جنني من وجهة نظر العمالء التجاري  

 ملتغيرات: اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي للعميل؟ تبعا  

1.3 
ة ب هذه الدراسة أهمية من الناحية النظري  تكتس

م املهمة في ضبط عمل كونها تتناول أحد املفاهي
ال وهو أومنها القطاع املصرفي ، قتصادية املؤسسات اإل

هذه وتعد مفهوم اجلودة وحتديدا  جودة اخلدمات املصرفية، 
جودة اخلدمات املصرفية في ولى التي تتناول الدراسة األ

كما تكتسب أهميتها من افظة جنني، حالبنوك في م
ثر أبعاد جودة اخلدمة بصفتها متغيرات حثها في أخالل ب

عميل مع البنك، واستمراريته، مدة تعامل ال علىمستقلة 
غالبية الدراسات السابقة درست درجة جودة اخلدمات  ن  ذ أإ

 ،املصرفية من وجهة نظر العمالء، وأغفلت دراسة العالقة
ثر بني جودة اخلدمة ومدة التزام العميل بالتعامل مع واأل

ثراء هذه الدراسة ستسهم في إ ن  ، أضف إلى ذلك بأالبنك
املكتبة العربية مرجعا جديدا  بجانب األبحاث السابقة، 
 ميكن رجوع الباحثني واملهتمني إليه بوصفه مصدرا  
للمعلومات، فيما يتعلق بجودة اخلدمات املصرفية في 
البنوك العاملة في محافظة جنني، أما من الناحية 

دارات البنوك العاملة إل مكن تقدمي توصياتالتطبيقية في
تستطيع من في ضوء نتائج الدراسة  في محافظة جنني،

احملافظة على مستوى عليها والقائمون   خاللها البنوك 
ستمرارية، وذلك باحلفاظ على نافس واإللتامقبول من 

لهم،  جيدة ومتميزةات عمالئها من خالل تقدمي خدم
في مستوى جودة اخلدمات لى آرائهم ف إة التعر  مكاني  وإ

عتبار في عمليات التخطيط املقدمة وأخذها بعني اإل
 للمستقبل من قبل الدوائر اخملتصة في هذه البنوك.

1.7
 لى ما يلي: راسة إتهدف الد 

لى درجة جودة اخلدمات املصرفية في البنوك ف إالتعر   .1
من وجهة نظر العمالء في ة في محافظة جنني التجاري  

ة، عتمادي  ة، واإلبعاد املتمثلة بامللموسي  كل من األ
 مان، والتعاطف.واإلستجابة، واأل

عالقة ما بني جودة اخلدمات املصرفية في ال  معرفة  .4
ة، واإلستجابة، عتمادي  ة، واإلرية )امللموسي  البنوك التجا

مان، والتعاطف(، وفترة التزام العميل بالتعامل مع واأل
 البنك. 

البنوك معرفة درجة تأثير جودة اخلدمات املصرفية في  .3
ة، بعاد: )امللموسي  التجارية في كل بعد من األ

مان، والتعاطف(، في فترة ة، واإلستجابة، واألعتمادي  واإل
 العميل بالتعامل مع البنك.  التزام

جودة اخلدمات املصرفية في البنوك  اختالف معرفة  .7
التجارية في محافظة جنني من وجهة نظر العمالء 

ختالف كل من اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي اب
 للعميل.

1.5
 تختبر الدراسة الفرضيات التالية:

 ≥ αحصائية )يوجد تأثير عند مستوى الداللة اإلال  .1
جودة اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية على ( 0.05
فترة التزام العميل بالتعامل مع البنك بالسنوات  على

 من وجهة نظر العمالء في محافظة جنني.
 ≥ αال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .4

( في جودة اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية 0.05
ملتغير  مالء تبعا  ظة جنني من وجهة نظر العفي محاف

  اجلنس للعميل.
 ≥ αال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .3

( في جودة اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية 0.05
ملتغير  مالء تبعا  في محافظة جنني من وجهة نظر الع

 العمر للعميل.
 ≥ αاللة )ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الد .7

( في جودة اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية 0.05
ملتغير  ا  في محافظة جنني من وجهة نظر العمالء تبع

 املؤهل العلمي للعميل.

1.2
 الفرضية األولى:  -1
  اخلدمات املصرفية في البنوك  ةهو: جوداملتغير املستقل

نظر العمالء  جهةة في محافظة جنني من و  التجاري  
 بأبعاد خمسة هي:

ة، واملعدات، ؛ وتتمثل بالتسهيالت املادي  ةامللموسي   
  شخاص في الوحدة الواحدة.وظهور األ

جناز اخلدمة املطلوبة إ؛ وتتمثل بالقدرة على ةعتمادي  اإل 
باعتمادية، ودقة، وثبات؛ أي ثقة ي عتمد عليها، وبأداء 

 صحيح.

لى تقدمي اخلدمة إلدارة ع؛ وتعني قدرة استجابةاإل 
لى مساعدة الزبائن باستمرار عند إ ضافة  بسرعة، إ

 الطلب.
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األمان؛ أي معرفة العاملني، والكياسة، والقدرة على  
 لى الثقة بالنفس.إ ضافة  ثقة، إكسب ال

دة، تصاالت اجلي  وتعني سهولة اإلتصال، واإل؛ التعاطف 
 م الزبائن والعناية بهم.وتفه  

 التزام العميل بالتعامل مع  املتغير التابع هو: فترة
لب من املستجيبني حتديد ؛ حيث ط  البنك بالسنوات

، ومن السنة التي بدأ فيها العميل بالتعامل مع البنك
خاللها مت حساب عدد سنوات التزام العميل بالتعامل 

 .ي()متغير كم   مع البنك
 :والرابعة ،والثالثة ،الفرضيات الثانية -4
 اجلنس، والعمر، توالي هي: املتغيرات املستقلة على ال

 .واملؤهل العلمي للعميل
  اخلدمات املصرفية في البنوك  ة: جودهواملتغير التابع

جهة نظر العمالء ة في محافظة جنني من و  التجاري  
ستجابة، واإل ةعتمادي  ة، واإلبأبعاد خمسة هي: امللموسي  

 واألمان، والتعاطف. 

1.4
عمالء  ريت هذه الدراسة على احلدود البشرية: أج .1

 في محافظة جنني.جميعا  البنوك التجارية 
احلدود املكانية: أجريت هذه الدراسة على البنوك  .4

 التجارية العاملة في محافظة جنني.
احلدود الزمانية: أجريت هذه الدراسة في العام  .3

(2015/2016.) 
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في كل  متزايدا   ة يلقى اهتماما  أضحى موضوع اجلود

هت هذه املنظمات في كافة أنحاء العالم، ذلك بعد أن تنب  
لى أهمية تطوير وحتسني اجلودة كمدخل أساسي املنظمات إ

ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجهها، خاصة 
الذين بدأوا  ينظرون  أولئكالتغير احلاصل في سلوك الزبائن، 

حاجاتهم،  لتقييم واختيار ما يشبععيارا أساسيا م للجودة 
ظر عن مصدرها، ي رغباتهم من سلع وخدمات بغض النويلب  

هناك  ع بأن  ب  تَ تَ هتمام بهذا املفهوم يرى امل  ولكن رغم تزايد اإل
تباينا  واختالفا  في هذا املفهوم، فمفهوم اجلودة من وجهة 

تقدميه في ج املطلوب نتَ يتمثل بقدرة امل  بعضهم   نظر 
ومتطلباته، أما نتج نهائي إلشباع حاجات الزبون شكل م  

ر عن درجة التألق والتميز، اجلودة تعب   ن  من جهة نظر فشر فإ
ن خصائص، أو بعض خصائص املنتج و  ن األداء ممتازا ، أو كَ كو  وَ 

)خدمة أو سلعة( ممتازة عند مقارنتها مع املعايير املوضوعة 
(، وقد ورد 47، ص4112زبون )احملياوي، و المن منظور املنظمة، أ

اجلودة هي عبارة عن توجه أو  ( بأن  73ص، 4115في )العنزي ، 
 فلسفة إدارية طويلة املدى، تهدف الى حتقيق رضا املواطن

فء للموارد، ستخدام الك  عبر متكني العاملني، من خالل اإل
 . لعمليات املنظمة كافة  والتطوير املستمر 

ستراتيجي ها نظام إداري إك بأن  وتعرف اجلودة كذل
 شتراكبهدف حتقيق رضا العميل من خالل إ تكاملي
في املنظمة والتطوير املستمر لكل عمليات  كافة  العاملني

توجه –أي اجلودة  -املنظمة واالستخدام األمثل ملواردها، فهي 
املواطن  لى حتقيق رضاطويلة املدى تهدف إ ةأو فلسفة إداري  
فء للموارد، ستخدام الك  ملني، ومن خالل اإلعبر متكني العا

 ، 4115)العنزي،  والتطوير املستمر لكافة عمليات املنظمة
 4112، احملياوي )كما ورد في  (Kwan)وقد صنف كوان ، (43ص

اجلودة في خمسة اجتاهات رئيسة تتمثل  ( مفهوم47ص،
قدرة املنظمة على إنتاج وتقدمي خدمة استثنائية، مميزة عن ب

إنتاج وتقدمي خدمة تقترب ، وقدرتها على ظمات األخرىاملن
تلبية احتياجات الزبون مبا يتناسب مع األهداف ، ومن الكمال

على إجراء التغيير في خدماتها، أو ، والقدرة املنشودة
، إنتاجها مبا يتناسب مع حالة العرض والطلب في السوق

 على حتقيق أرباح مالية أكثر.ومن ثم قدرتها 

44
تتمثل اخلدمة بنشاط، أو عمل ينجز من أجل غرض 
 معني، أو وظيفة يتم الطلب عليها، وميكن لهذه الوظيفة أن  
تكون محددة مسبقا )كما في اخلدمات القياسية(، أو غير 

ع سم بالتنو  محددة )كما في اخلدمات الزبونية(. فاخلدمات تت  
تكون  ، كما ميكن أن  تكون متخصصة الكبير؛ فيمكن أن  

وتتعدد تعريفات ، (442، ص4111ة حرفية )جنم، اخلدمة يدوي  
ذ ميكن اعتبارها أشياء مدركة باحلواس، قابلة اخلدمة إ

للتبادل تقدمها شركات، أو مؤسسات معنية بشكل عام 
نفسها مؤسسات خدمية، وعرفها تعد بتقدمي اخلدمات، أو 

، ص  4111،  ي وباشيوةالبروار)كما ورد في ( Kotler) كوتلر
مل أو أداء غير ملموس يقدمه طرف ها أي ع( بأن  535-532ص
 لى طرف آخر من دون أن ينتج عن ذلك ملكية شيء ما.إ

خاصية خامسة تتمثل مبا هناك  لى أن  اإلشارة إ وجتدر
ر اخلدمة سوف تستهلك وتندث يعرف بالفنائية، مبعنى أن  

لى ا تختفي، مما يؤدي إهن  آنيا، وفي حال عدم استهالكها فإ
اختفاء فرصة تعظيم الربح، وتصبح الكلف املترتبة عن 

قتصادية ال ميكن  اخلدمة بالنسبة للمنظمة تكلفة إتقدمي
(، أما اخلدمات املصرفية 288، ص4111استرجاعها )العلي، 

فتعبر عن مجموعة من العمليات ذات املضمون املنفعي 
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ى العناصر امللموسة، الذي يغلب العناصر غير امللموسة عل
والتي تدرك من قبل األفراد أو املؤسسات من خالل دالالتها، 
وقيمتها املنفعية التي تشكل مصدرا إلشباع حاجاتهم 
املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية، والتي تشكل في 
الوقت نفسه مصدرا لربحية املصرف، وذلك من خالل عالقة 

 (.441، ص 4111د وآخرون , تبادلية بني الطرفني )احلدا

لتزام بجودة اخلدمة أمر في غاية اإل ن  خالصة القول فإ
ده ذا ما أك  هو، أيضا   لزبونولاألهمية بالنسبة للمنظمة، 

عد أداة  فعالة  ت   هان  حيث أفاد بأ، (73، ص2010، العزاوي)
ر جلميع أوجه عمليات اخلدمة، لتحقيق التحسني املستم

كسب زبائن آخرين، وتعمل واليني، حتفاظ بالزبائن احلواإل
ة املنافسة، ال سيما في عصر على بقاء املنظمة في دائر

، بالتكتالت االقتصادية، واملنظمات العمالقة مليء
تقنيات والثورة املعلوماتية، تطور الوستثمارات الكبرى، واإل
 .نتشار الواسع، والسريع للمنظمات متعددة اجلنسياتواإل

43
لى وقد يعود ذلك إ تعريفات جودة اخلدمة،تعددت 

لى ص العامة املميزة للخدمات قياسا إصعوبة حصر اخلصائ
ة، حيث متيل غالبية التعريفات احلديثة جلودة السلع املادي  

لدرجة تطابق األداء الفعلي معيار  هااخلدمة لتعريفها بأن  
(، كما 90، ص2006ياوي، للخدمة مع توقعات الزبائن لها )احمل

لى أشياء عدة؛ فهوم جودة اخلدمة ي ستخدم ليشير إم أن  
فهناك بعض املديرين يستخدمون املفهوم ليعني كيفية 

نظر إليها البعض اآلخر على التعامل مع الزبون، في حني ي  
تصال كلية، وليس كجزء يتعلق بنقاط اإل ها حصيلةن  أ

 (277، ص2010بالزبون فقط )جنم، 

 ا على أساس املقارنة بني املنتج واخلدمة فيمكن أن  م  أ
زها عن طرح جودة اخلدمة على شكل أبعاد، وسمات متي  ت  

نتج، وقد حدد بعض الكتاب عشرة أبعاد، وسمات جودة امل  
تهلك في تقومي جودة اخلدمة، ومت معايير يستخدمها املس

جمال هذه املعايير في خمسة أبعاد رئيسة هي )البرواري إ
 (:552، ص2011باشيوة، و

جناز اخلدمة املطلوبة ة: وتتمثل بالقدرة على إعتمادي  اإل .1
ة، ودقة، وثبات؛ أي ثقة ي عتمد عليها، وبأداء باعتمادي  
 صحيح.

إلدارة على تقدمي اخلدمة ستجابة: وتعني قدرة ااإل .4
لى مساعدة الزبائن باستمرار عند إ ضافة  بسرعة، إ

 الطلب.
لكياسة، رفة العاملني، واالثقة أو الضمان: أي مع .3

 قة بالنفس.لى الث  والقدرة على كسب الثقة، إضافة إ

دة، تصاالت اجلي  التعاطف: وتعني سهولة اإلتصال، واإل .7
 ائن والعناية بهم.م الزبوتفه  

الت املادية، واملعدات، وظهور ة/ات: أي التسهيامللموسي   .5
 شخاص في الوحدة الواحدة.األ

47
 زالت عملية قياس اجلودة في قطاع اخلدمات غاية   ال

ة هو سائد في املنظمات الصناعي  كما  في الصعوبة،
غم من التطور الهائل الذي حدث على على الر   ةنتاجي  اإل

ي مجال جودة السلع، وقد يكون من املقاييس املستخدمة ف
هم أسباب ذلك اتباع النمطية في طبيعتها التي قد تعزز أ

من الصعوبة مبكان وضع معايير إن  ذ إحلاالت، في بعض ا
املنظمات  قياس جودة اخلدمات، وتعميمها علىثابتة ل
لى ضرورة إهناك حاجة ماسة  ، بل يرون أن  جميعها  اخلدمية

يقوم كل قطاع من القطاعات اخلدمية بتطوير املقاييس  أن  
املناسبة لقياس جودة اخلدمة التي يقدمها في ضوء 

ن هذه املقاييس حتقيق نوع تتضم   طة، على أن  الظروف احملي
من التوازن بني أهداف الزبون، وأهداف مقدم اخلدمة، 
 واملنظمة اخلدمية في الوقت نفسه، وعليه ظهرت مداخل

  (:97، ص2006لقياس جودة اخلدمات أهمها )احملياوي،  عدة

 قياس جودة اخلدمات من منظور الزبائن: من أهم الطرق .1
طار هذا املدخل ما جودة اخلدمات في إالشائعة لقياس 

يعرف مبقياس عدد الشكاوى التي يتقدم بها الزبائن 
خالل فترة زمنية، أما املقياس الثاني فيتمثل مبقياس 

ستخدم لقياس اجتاهات الزبائن نحو جودة الرضا الذي ي  
د حصولهم عليها عن طريق اخلدمات املقدمة بع

خلدمة طبيعة سئلة التي تكشف ملنظمات اتوجيه األ
عرف أما الثالث فيتمثل مبا ي   ،شعور الزبائن نحوها
( الذي يستند الى SERVQUALمبقياس الفجوة )

دراكاتهم ملستوى توقعات الزبائن ملستوى اخلدمة، وإ
و التطابق بني دائها الفعلي، ومن ثم حتديد الفجوة، أأ

 يتمثل املقاس الرابع في حني، دراكاتهذه التوقعات، واإل
 & Gronin) لـ (SERVPERFداء الفعلي )اس األمبقي

Taylor الذي يركز على األداء الفعلي للخدمة املقدمة )
ن خالل مه ميكن احلكم على جودتها مباشرة باعتبار أن  

دلة ترى أن جودة اخلدمة اجتاهات الزبائن، ومن خالل معا
ا املقياس اخلامس ضمن هذا داء الفعلي، أم  تساوي األ

مبقياس القيمة الذي تقوم فكرته على  املدخل فيتمثل
القيمة التي تقدمها منظمة اخلدمة للزبائن تعتمد  أن  

الزبون،  دركة من جانبيعلى املنفعة اخلاصة باخلدمات امل  
 والتكلفة للحصول عليها.
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قياس اجلودة املهنية: أي من خالل تناول قدرة منظمات  .4
 ء بخدماتها املتنوعة، من خاللاخلدمة على الوفا

 .ستخدام األمثل ملواردها املتاحةاإل
قياس اجلودة من املنظور الشامل: ويقوم هذا املدخل  .3

على املعاجلة الشاملة في قياس جودة اخلدمة وتقوميها، 
قدم لى وجهة نظر م  إ ضافة  ن وجهة نظر الزبون، إم

 اخلدمة.

45
 تعددت الدراسات التي تناولت مفهوم اجلودة بشكل
عام وجودة اخلدمات في القطاع املصرفي بشكل خاص، 

 ( دراسة  Ndikubwimana & Berndt, 2016حيث أجرى )
لى رضا العمالء عن اخلدمات املالية املقدمة بهدف التعرف إ

لقياس  (servperf)من البنوك في رواندا, استخدم مقياس 
مستوى جودة اخلدمات املصرفية, ومت جمع البيانات من خالل 

( 152بلغ حجمها ) يع استبانة على عينة من العمالءزتو
البيئة واملرافق املادية للبنك هي  . كشفت النتائج أن  عميال

العمالء  ن  نت أالتي تفضي الى تقدمي خدمة جيدة, كما بي  
 راضون عن اجلوانب املادية املرتبطة باخلدمة املقدمة لهم.

لى إ فبهدف التعر   ( دراسة  2016 ،الرياضي)كما أجرى 
ة، عتمادي  ، واإلة: بامللموسي  املصرفية اخلدمةجودة  أبعادأثر 

 البنك فيالعمالء ستجابة، والتعاطف في رضا واألمان، واإل
ستبانة الزرقاء األردنية، استخدمت اإلمدينة في  العربي

( عميال  من عمالء 715من )جلمع البيانات من عينة تكونت 
 جودةعن  نتائج وجود رضا لدى العمالءال البنك. أظهرت

، كما قيمة أفضل على بعد األمانوحاز  املقدمة، اخلدمة
اجلودة أبعاد كأحد  التعاطفمتغير عن رضاهم أبدى العمالء 

اخلدمة جودة تأثير معنوي ألبعاد املصرفية كما تبني وجود 
األكثر ستجابة اإل باعتبار بعد ،العمالءرضا املصرفية في 

 الرضا.حتقيق تأثيرا في 
 ,Moghavvemi  & 2015أجرى ) نفسه وفي السياق

Lee :بهدف قياس جودة اخلدمة في ستة أبعاد هي )
ة، واألمن، واألسعار، ة، والتعاطف، واملوثوقي  امللموسي  

واخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت، وعالقتها بالقيمة 
ء، وصورة البنك، ووالء العمالء وثقتهم املتوقعة، ورضا العمال

بالبنوك في كالجن فالي في ماليزيا. وقد مت حتليل البيانات 
( وذلك الختبار SEMباستخدام املعادلة الهيكلية النمذجة )
 كل العالقات بني املتغيرات في النموذج.
ة، أبعاد امللموسي   أشارت نتائج الدراسة إلى أن  

ألمان، واخلدمات املصرفية عبر ة، واوالتعاطف، واملوثوقي  
عالقة إيجابية مع القيمة املتوقعة، ورضا لها   اإلنترنت 
 ,Cheserek & Kimwolo & Cheropكما أجرى )، العمالء

بهدف الكشف عن أثر جودة اخلدمة على رضا  ( دراسة  2015
عمالء البنوك التجارية في كينيا، باعتماد أبعاد جودة 

( 454، وتكونت عينة الدراسة من )servqual)اخلدمة اخلمس )
وزعت عليهم استبانة طورها الباحثون لهذا الغرض. عميال 

ستجابة، والتعاطف، ة، واإلعتمادي  اإل أظهرت النتائج أن  
رضا رت بشكل ملحوظ وإيجابي على مستوى واألمان أث  

 ة. تأثير لبعد امللموسي   العمالء، في حني لم يكن هناك
بهدف قیـاس مـستوى  دراسة  ( 4115)سند، أجرى وقد 

رضـا العـاملین فـي جامعـة الزرقـاء عـن جـودة اخلـدمات 
ولي فـرع التـي یقـدمها البنـك العربــي اإلسـالمي الــد  

ستجابة، ة، واإلة، واملوثوقی  اجلامعــة في االبعاد: امللموسی  
( 31والضمان، والتعاطف، من خالل اسـتبانه تكونت مـن )

من عمالء البنك من  ( عميال  70وزیعهـا علـى )تـم ت قـرهف
تقییم أفراد عینة  نت النتائج أن  العـاملین فـي اجلامعـة. بي  

نها أالدراسـة لـجـودة خـدمات البنـك كانت مرتفعه، و
 (Alkayed, 2014)أجرى و. تلعب دورا مهما في رضا الزبائن

-بهدف قياس عوامل جودة اخلدمة في بنك القاهرة دراسة  
من خالل توزيع مان في األردن من وجهة نظر العمالء، ع

( مفردة من 190استبانة على عينة عشوائية تكونت من )
جودة اخلدمة هي  عمالء البنك. أشارت نتائج دراسته إلى أن  

املديرين، وصناع القرار في  أن  في رضا العمالء، وهامة  سابقة
لتي البنك يبدون عناية كبيرة لتحسني جودة اخلدمات ا

بشكل كبير في رضا العمالء، وتبني أيضا وجود تسهم  
عالقة إيجابية دالة إحصائيا  بني متغيري جودة اخلدمة، ورضا 

 العمالء.
فقد قاما بدراسة  (4117 )عراف وبوقرة، لعرافأما 

مستوى تقييم زبائن بنك الفالحة والتنمية الريفية ملعرفة 
املقدمة لهم، جلودة اخلدمة املصرفية  -وكالة املسلية-
من زبائن زبونا   ( 120توزيع استبانه على عينة مكونة من )ب

لت إليها الدراسة البنك، وكان من بني أبرز النتائج التي توص  
تقييم الزبائن جلودة اخلدمات البنكية كان بدرجة عالية  أن  

هناك رضا لدى الزبائن عن جودة اخلدمة املقدمة  جدا ، وأن  
لى إ (,Al-krim & Chowdhury 2014) هدفت دراسةكما لهم.

الكشف عن أثر جودة اخلدمة عن رضا العمالء في بنوك 
أبعاد جودة  اص في بنغالدي،، من خالل اعتمادالقطاع اخل

ة، عتمادي  ة، واإلاملتمثلة بامللموسي  ،servqual))اخلدمة اخلمس 
ذ إستجابة، والتعاطف، واألمان، كأساس لهذه الدراسة, واإل

( 110ثان بتوزيع استبانة على عينة مكونة من )قام الباح
 نت نتائج الدراسة أن  مفردة من العمالء لهذه البنوك. بي  

 ، وحاسم على رضا العمالء.كبير   أبعاد جودة اخلدمة لها أثر  
هدف حتديد ب دراسة  ( Fasih, & Khan, 2014) تأجرو

مستوى رضا عمالء البنوك في الباكستان عن نوعية 
ة من البنوك، ودرجة والئهم لها، صرفية املقدماخلدمات امل
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لى معرفة أي خدمة من أبعاد اجلودة تؤدي إلى تعزيز إ ضافة  إ
رضا العمالء ووالئهم بصورة أفضل، لذا قامت الباحثتان 
بتوزيع استبانة على عينة عشوائية طبقية من البنوك في 

جودة اخلدمة  أن  نت النتائج القطاعني العام واخلاص. بي  
ل، وجميع أبعادها لها ارتباط كبير وإيجابي مع رضا ووالء كك

 (,El-Saghier & Nathan 2013في حني قامت ) العمالء.
لى قياس جودة اخلدمة من وجهة نظر بدراسة هدفت إ

العمالء في القطاع املصرفي املصري، من خالل بيانات مت 
من عمالء البنوك عميال ( 150جمعها من عينة تكونت من )

ر، وكشفت نتائج الدراسة عن أربعة عوامل تؤثر في مص
جودة اخلدمات املصرفية متثلت باإلستجابة، على 

 ,reliability)ة، والتعاطف، واألمان عتمادي  واإل
responsiveness, empathy and assurance .) 

لى تقييم ( فقد سعت إIjaz & Ali, 2013)ا دراسة أم  
، المية في باكستانجودة اخلدمة املقدمة من البنوك اإلس

 ،لتقييم جودة اخلدمات( servqualعتماد على منوذج )ومت اإل
( ضابط إدارة 100، و)عميال ( 250تكونت عينة الدراسة من )

نت نتائج ومديرة من مديري الفروع. بي  مديرا ( 25متدرب، و)
مديري البنوك اإلسالمية أظهروا زيادة في الرضا  الدراسة أن  

قابل عدم رضا العمالء عن جودة اخلدمات عن جودة اخلدمة، م
التي تقدمها البنوك اإلسالمية، كما وجدت فروق ذات داللة 

املتدربيون  اإلداريونالعمالء، في حني أظهر الضباط  بني
جودة  فادتهم بأن  قيقية لوضع اخلدمات بإالصورة احل

ى حتسني عاجل لسالمية حتتاج إاخلدمات في البنوك اإل
ستمرارية والبقاء في القطاع اإل بهدف احلفاظ على

 املصرفي.
 (Lau & Cheung & Lam & Chu, 2013اجتهت دراسة )و

لى حتديد العالقات املتبادلة بني جودة اخلدمة، ورضا ووالء إ
العمالء في قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد في هونغ كونغ، 
ومعرفة أهم سمات جودة اخلدمة في بنوك التجزئة، تكونت 

من عمالء املؤسسة عميال  (119دراسة من )عينة ال
(, وزعت عليهم HSBCاملصرفية لهونغ كونغ، وشنغهاي )

ضمت جودة اخلدمة الباحثني استبانة مت تطويرها من قبل 
ة، عتمادي  د هي: امللموسي ة، واإلستجابة، واإلفي خمسة أبعا

ثرها في رضا العمالء. أشارت النتائج واألمان، والتعاطف وأ
تأثير إيجابي ألبعاد جودة اخلدمة في رضا العمالء,  إلى وجود

وكان بعد التعاطف قد حصل على أقل أهمية في 
بضرورة النظر وصت الدراسة ، وأاملساهمة في رضا العمالء

في هذا النموذج كأداة للتقييم واملساعدة في حتسني جودة 
 اخلدمات في قطاع اخلدمات املصرفية.

لى دراسة مدى إ (4114 ، )عبود وكنعان في حني سعى
رضا العمالء عن مستوى جودة اخلدمات التي يقدمها بنك 

 ولي اإلسالمي، والكشف عن املنافع التي ميكن أن  سورية الد  

يحصل عليها البنك من وراء قياس جودة خدماته، والعمل 
على تطويرها وصوال  إلى زيادة حصته السوقية لتعظيم 

اختالف بني توقعات   توصلت الدراسة إلى وجودوربحيته، 
العمالء ألبعاد وجودة اخلدمات املصرفية اإلسالمية املقدمة، 

إدراكهم ملستوى األداء الفعلي لتلك اخلدمات بالبنك، و
وأوصت الدراسة بضرورة قيام إدارة البنك بالعمل على 
تضييق الفجوة بني توقعات العمـالء ملستوى اجلودة وما 

 رضاهم.  قدم إليهم بالفعل حتى يتحققي  
( فقد قاما بدراسة ,Hafeez & Muhammad 2012)ا أم  
أثر جودة اخلدمة، ورضا العمالء، على  على التعرفإلى هدفت 

والء الزبون في القطاع املصرفي في باكستان، من خالل 
من العمالء الذين لديهم عميال ( 331توزيع استبانة على )

 وتوصلت حسابات في بنوك مختلفة في الباكستان،
برامج جودة اخلدمة، ورضا العمالء، تعد من  الدراسة إلى أن  

 تزيد من والء العمالء للبنك، العوامل الهامة التي ميكن أن  
البنوك التركيز على حتسني نوعية على  ن  أبوأوصت الدراسة 

 اخلدمات التي تقدمها لتحسني وزيادة رضا، ووالء العمالء.
 والضمور)حلوز هدفت دراسة  نفسه  وفي السياق

لى حتليل وحتديد أثر جودة اخلدمة املصرفية في والء إ (4114،
الزبائن للبنوك األردنية، من خالل اختيار عينة ميسرة 

أبعاد جودة   . توصلت الدراسة إلى أن  زبونا ( 421تكونت من )
اخلدمة املصرفية مجتمعة تؤثر في والء الزبائن للبنوك، كما 

عدي ب   ن  الزبائن أيضا، وتبني أ دة في والءيؤثر كل بعد على ح
ما األكثر تأثيرا  في والء الزبون مقارنة ة واألمان هالفعالي  

العالقة بني جودة اخلدمة املصرفية  بعاد، وتبني أن  بباقي األ
ومدى والء الزبائن قد اختلفت حسب مجموعة من العوامل 
الوسيطة من بينها: جنس العميل، ودخله الشهري، واسم 

 .ي يتعامل معه، وسنوات تعامله مع البنكالبنك الذ
بهدف قياس جودة  ( دراسة  ,Mualla 2011)قَد م كذلك 

اخلدمات املصرفية املقدمة من قبل البنوك التجارية في 
دارة في حتسينها، تكونت معلومات تساعد اإلاألردن، وتوفير 

( مفردة من عمالء البنوك التجارية 1000عينة الدراسة من )
هم عشوائيا، ومت قياس جودة اخلدمات باستخدام مت اختيار

جودة اخلدمات  لى أن  وذج الفجوة. كشفت نتائج الدراسة إمن
وصت الدراسة بأن على البنوك التجارية ية، وأاملقدمة متدن  

 ولي اهتماما أكبر لتحسني جودة خدماتها. ت   أن  
إلى ( Ali & Islam, 2011في حني هدفت دراسة )

ة بني جودة اخلدمة، ورضا ووالء العالقالتعرف على 
في بنوك القطاع اخلاص والعام في بنغالدي، من  العمالء

 من عمالء هذه البنوك،عميال ( 222خالل عينة بلغ حجمها )
ألبعاد جودة اخلدمة على تأثيرا قويا هناك  نتائج أن  الأشارت و

ضا العمالء، وسمعة ر الرضا والوالء لدى العمالء، وتبني أن  
ا مديوني ومداح أم   لى والء أكبر لدى العمالء.ؤديان إالبنك ي
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ف قياس ( بهدservqual( فقد استخدما مقياس )2011)
سالمية باململكة االردنية جودة اخلدمات املصرفية اإل

عداد وتوزيع استبانة على عينة بلغت ل إالهاشمية، من خال
ردنية، وأشارت ( عميل من عمالء املصارف اإلسالمية األ400)
تائج الدراسة الى وجود انطباع ايجابي لدى العمالء عن ن

ة، ية امللموسجودة اخلدمات في مجاالت اجلوانب املادي  
 .ستجابة، والتعاطفواإل

ف التعرف بهد دراسة  ( 4115 ، )أوسلو وبطرسأجرى و
تقدمها املصارف  ستوى جودة اخلدمات املصرفية التيلى مإ

من زبونا ( 311من )تكونت عينة الدراسة  ،في مدينة دهوك
زعت زبائن مصرفي الرشيد والرافدين مت اختيارهم عشوائيا، و  

كان من  عدة  نتائج ليهم استبانة. توصلت الدراسة إلىع
أبرزها التقييم اإليجابي ملستوى جودة اخلدمات املصرفية 
الفعلية واملتوقعة من وجهة نظر الزبائن، ووجود تباين في 

يها الزبائن عند تقييمهم األهمية النسبية التي يول
ملستوى جودة اخلدمات املصرفية، وأوصت الدراسة بضرورة 
قيام اإلدارة املصرفية مبعرفة احملددات األساسية جلودة 

 اخلدمات التي تقدمها.
 دراسة   (4114 ، )عبد العال وعبد الوهاب كما أجرى

 بنوك  بيان مستوى اخلدمات املصرفية املقدمة منبهدف ت  
ارة في مدينة قسنطينة من وجهة نظر العمالء، مخت عدة 

، وذلك من خالل توزيع  (servperf)باعتماد النموذج العاملي
. عميال ( 354استبانة على عينة من العمالء  بلغ حجمها )

كشفت نتائج الدراسة وجود انخفاض في مستوى جودة 
اخلدمات املصرفية، وتبني وجود عالقة قوية دالة إحصائيا  بني 

، ومجاالت اجلودة: ودة الكلية للخدمات املصرفية من جهةاجل
ستجابة، والتعاطف، ة، واألمان، واإلعتمادي  امللموسية، واإل

دالة احصائيا بني درجات تقييم العمالء  فروق  وجودوتبني  
مجال من مجاالتها  جلودة اخلدمات املصرفية ككل، ولكل  

ي حني بحسب متغيري املستوى الدراسي، وعمر العميل، ف
ملتغير مدة تعامل العميل مع   عدم وجود فروق تبعا  تبني  

 البنك.
هدفت إلى قياس  كذلك دراسة   (4115 )اخلالدي، وأجرى

مستوى جودة خدمات املصارف اإلسالمية العاملة في 
فلسطني من وجهـة نظر العمالء، باعتماد مدخل الفجوة، 

ت نتائج (. أظهر٢٦٦وذلك بتوزيع استبانة عينة بلغ حجمها )
الدراسة وجود فجوة بني اخلدمة املتوقعة واألداء الفعلي، 
بحيـث كانـت اخلدمـة الفعلية إيجابية، ومرتفعة ولكنها 
ال ترتقي إلى جودة اخلدمة املتوقعة، كما تبني جتـاوز األهمية 
النسبية التي يوليها عمالء البنوك اإلسالمية للمعايير 

توى جودة اخلدمات التي يستخدمونها عند تقييمهم ملس
(، %٢٦الفعلية املقدمة من البنوك اإلسالمية نسبة احلياد )

نتائج وجود فروق في تقييم عمالء املصارف الأظهـرت و

احلالة االجتماعية،  ات:تغيرملاإلسالمية جلودة اخلدمات تعزى 
وعدد سنوات التعامل، والفئة العمرية، واملؤهل العلمي، 

  واملهنة، والدخل للعميل.

42
موضوع جودة  ظهر من الدراسات السابقة أن  ي

 ، وأن  عد موضوعا حيويا  اخلدمات في القطاع املصرفي ي  
قتصادي، واإل في امليدان اإلداري دراسته تكتسب أهمية  

قسما منها قد تناول درجة توافر جودة اخلدمة  وي لحظ أن  
نظر العمالء، واختالفها  املصرفية في البنوك من وجهة

العميل، وعمره، ودخله كجنس عدة  متغيرات  باختالف 
الشهري، ومستواه التعليمي، واسم البنك الذي يتعامل 
معه، وسنوات تعامله مع البنك مثل: دراسة 

(Ndikubwimana & Berndt, 2016 ودراسة ،)(4115،  سند ،)
 & El-Saghier 2013)(، ودراسة 2014، لعراف وبوقرة)ودراسة 
Nathan,ودراسة ،) (Ijaz & Ali, 2013 ،) عبود وكنعان)ودراسة ،

،  مديوني ومداح)(، ودراسة ,Mualla 2011)(، ودراسة 2012
،  اخلالدي)(، ودراسة 4115،  أوسلو وبطرس)(، ودراسة 2011
2006.) 

في حني تناول قسم آخر عالقة جودة اخلدمات 
ا العمالء مثل: دراسة املصرفية التي تقدمها البنوك مع رض

(2015 &  Moghavvemi, Lee)( ودراسة ،Fasih, & Khan, 
، (Lau & Cheung & Lam & Chu, 2013) (، ودراسة 2014

أما القسم الثالث منها فقد  (.Ali & Islam, 2011ودراسة )
اجته نحو دراسة أثر جودة اخلدمات كمتغير مستقل في 

م مثل: دراسة متغيرات تابعة كرضا العمالء، ووالئه
 & Cheserek & Kimwolo(، ودراسة )4112،  الرياضي)

Cherop, 2015 ودراسة ،)(Alkayed, 2014ودراسة ،) (2014 
Al-Karim & Chowdhury,)( 2012، ودراسة Hafeez & 

Muhammad, (.2012،  حلوز والضمور)(، ودراسة 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تعرضت ملوضوع 
معظمها  جودة اخلدمات املصرفية يالحظ بأن   قياس مستوى

على مدخل الفجوة لقياس جودة اخلدمات مثل: اعتمد   قد 
(، ,Mualla 2011)(، ودراسة 2012،  عبود وكنعان)دراسة 
( servqual(، ومدخل أو ومقياس )2006،  اخلالدي)ودراسة 

للمقارنة بني األداء الفعلي للخدمة املقدمة واألداء املتوقع 
 Ijaz)(، ودراسة ,Al-Karim & Chowdhury 2014: دراسة )مثل

& Ali, 2013 (، ودراسة 2011،  مديوني ومداح)(، ودراسة
 .(2006،  اخلالدي)

ها اعتمدت على أن  ب ة فتتميزا الدراسة احلالي  أم  
لقياس مستوى جودة اخلدمات املصرفية،  (servperf)مقياس 
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نها األولى التي كما أنها تختلف عن الدراسات السابقة كو
حسب علم -تناولت هذا املوضوع في محافظة جنني 

ها تناولت تأثير جودة اخلدمات املصرفية ، كما أن  -الباحثني
باعتبارهما  على مدة التزام العميل في التعامل مع البنك

ها ، في حني أن  متغيرين لم تتناولهما الدراسات السابقة
س مستوى جودة تشابهت والدراسات السابقة من خالل قيا

اخلدمات املـصرفية من وجهة نظر العمالء، وتناولها 
ملتغيرات شبيهة بتلك التي تناولتها الدراسات السابقة، 

الدراسات معظم الذي اتبعته نفسه املنهج  تحَ ها نَ كما أن  
 السابقة.

3

31  

 رتباطي(القياسي )اإل صفياملنهج الو انوظف الباحث
البيانات التي جمعت  تفنص  لتحقيق أهداف الدراسة، فقد 

 َ للتمن امل واألساليب باستخدام الطرق  بحوثني، ومن ثم ح 
باإلطار النظري  بطتور   وقشتن  اإلحصائية املناسبة، و

 والدراسات السابقة.

34
لبنوك عمالء ا تكون مجتمع هذه الدراسة من

 ول من العامفي النصف األ التجارية في محافظة جنني
( فرعا ، 41( بنكا  موزعة على )14البالغ عدد ) ،(2014/2015)
 صعوبة أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسةبسبب و

، وصعوبة حصرهم في فرادهأكبر حجمه وتشتت ل نظرا  
 ا، فقد استعانعينة عرضية انمكان معني، اختار الباحث

( 500م التسهيالت في البنوك املستهدفة لتوزيع )بقس
لى جهودهما الشخصية، إ ضافة  استبانة على العمالء، إ

( استبانة 457) سوى انالباحثع لم يسترجولظروف عدة 
وفيما يلي جدول يوضح توزيع أفراد العينة صاحلة للتحليل، 

 :واملؤهل العلمي ،والعمر ،اجلنس اتتغيرمل تبعا  

 :(1جدول )
 اجلنس والعمر واملؤهل العلمي ع أفراد العينة حسب متغيراتتوزي

 النسبة العدد املستويات املتغير الرقم

 اجلنس  .1
 63.9 292 ذكور

 36.1 165 إناث

 العمر   .4

 24.7 113 سنة 31أقل من 

 32.6 149 سنة 71-31من 

 42.7 195 سنة 71أكثر من 

 17.9 82 قلأثانوية عامة ف   .3

 النسبة العدد املستويات املتغير الرقم
املؤهل 
 العلمي

 17.7 81 دبلوم

 53.8 246 بكالوريوس

 10.5 48 ماجستير فأعلى

لعينة من الذكور نسبة أفراد ا ( أن  1يتضح من اجلدول )
سب تتفق وواقع اجملتمع ناث، وهذه النقد فاقت نسبة اإل

عمال والوظائف الذكور ينخرطون في األ إذ إن  الفلسطيني
تالك حسابات بنكية ناث مما يتيح لهم امبصورة أكبر من اإل

ناث، كذلك كانت نسبة أفراد العينة من اإل بصورة أكبر من
سنة( أكبر من الفئات العمرية  71الفئة العمرية )أكثر من 

كما فاقت نسبة أفراد العينة من حملة درجة األصغر، 
البكالوريوس نسبة حملة درجتي الدبلوم واملاجستير 

 . الة الفلسطينيةفي احل عد منطقيا  ، وهذا األمر ي  فأعلى

3 3
 -جمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة صمم بهدف

أداة في هيئة استبانة، ضمت في صورتها األولية  -انالباحث
وذلك بعد اطالع  ،مجاالتخمسة موزعة على فقرة ( 42)

التي دوات األبعض ، والسابق طار النظرياإل علىالباحثني  
 مشابهة.بقة ادراسات سمدت في اعت  

 :صدق األداة 

رضت بصورتها للتحقق من صدق أداة الدراسة ع  
ختصاص ة من احملكمني من ذوي اخلبرة واإلاألولية على جلن

لهذه اآلراء  انعلى ذلك، استجاب الباحث إلبداء آرائهم، وبناء  
صياغة  أخرى، كما عد ال اعددا من الفقرات، وأضاف افحذف

( 32)على  بعد التحكيم هاقراتاستقر  عدد ف بعضها، إلى أن  
بعد ذلك توزيع ، مت فرعية مجاالتخمسة موزعة على فقرة، 

للتحقق من صدق بنائها  عميال( 31على عينة قدرها ) داةاأل
من رتباط بني كل فقرة معامل اإلقيمة حساب  من خالل
حذف مت  بناء على ذلكو، لهاوالدرجة الكلية فقراتها 

امل ارتباط كل منهما مع الفقرات التي لم يتجاوز مع
تكون ( فقرات، لت6(، التي بلغ عددها )0.20الدرجة الكلية )

( فقرة موزعة على 33داة في صورتها النهائية من )األ
ستجابة، ة، واإلعتمادي  ة، واإلهي: امللموسي  مجاالت خمسة 

كبيرة وأمام كل فقرة خمسة بدائل هي:  واألمان، والتعاطف،
 جدا . قليلة ، ليلةق، متوسطة، كبيرة، جدا

 داة:ثبات األ 

مت حساب معامل ، داة الدراسةأحقق من صدق الت  بعد 
داة ها، ولألألفا( لكل مجال من مجاالت-الثبات )كرونباخ
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، نفسها عينة صدق البناءعلى كاملة )الدرجة الكلية(، 
 اجلدول التالي:في ل عليها كما وص   احلكانت النتائج التي مَت و

 :(4جدول )
 داة كاملةولأل ،داةالثبات لكل مجال من مجاالت األمل معا

عدد  اسم اجملال رقمال
 الفقرات

-قيمة )كرونباخ
 الفا(

 8241. 9 ةامللموسي    .1

 7711. 6 ةعتمادي  اإل  .4

 8671. 6 ستجابةاإل  .3

 8821. 6 األمان  .7

 8551. 6 التعاطف  .5

 9251. 33 جودة اخلدمات-االداة الكلية

داة قيمة معامل الثبات لأل ( أن  4يتضح من اجلدول )
(، وهي نسبة ثبات 9251.الكلية )جودت اخلدمات( قد بلغت )

في األبحاث الوصفية في العلوم اإلدارية عالية ومقبولة 
، كذلك تراوحت درجات الثبات للمجاالت نسانية عموما  والغ

(، وهي قيم ثبات مقبولة 8821. -771.ة لألداة ما بني )الفرعي  
 هذه الدراسة.وتفي بالغرض من 

3 7
 انستبانات من عينة الدراسة، قام الباحثبعد جمع اإل

بتفريغ إجابات أفراد العينة، وإدخالها إلى احلاسب اآللي، 

حسبت (، فspssومعاجلتها باستعمال برمجية الـ )

كما أجري  نحرافات املعيارية،املتوسطات احلسابية، واإل

ت( لعينتني مستقلتني، واختبار حتليل التباين اختبار )

نحدار املتعدد واختبار )منوذج( اإلاختبار بيرسون، األحادي، و

معادلة الثبات و ،(Stepwise Regressionالتدريجي )

 . )الفا -كرونباخ(

35
 :(3جدول )

 ستجابةلإلدى الدرجة موبيانات، الترميز 

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   للمشكلة الدرجة

 1 2 3 4 5 رمز اإلدخال

 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5-4.21 املدى للدرجة
 

4
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، التي 

 ظهرت في النقاط اآلتية:

 سئلةأول من األ إجابة السؤال( النتائج املتعلقة بوال  أ 
جودة اخلدمات املصرفية في البنوك درجة ما ): الدراسة
 (؟في محافظة جنني من وجهة نظر العمالءالتجارية 

سبتلإلجابة عن السؤال السابق  املتوسطات  ح 
نحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة، وذلك احلسابية، واإل

وعلى  (،مجتمعة جودة اخلدماتاألداة الكلية ) مستوى على
ولكل فقرة  على حدة،ن مجاالتها كل مجال ممستوى كل 
طالع "لإل وفيما يلي جدول يوضح هذه النتائج من فقراتها،

  :("1على متوسط كل فقرة انظر ملحق )

 

 :(7جدول )
داة ولأل ،الدراسةاالت ودرجة التقدير جمل املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري

 الكلية

 املتوسط اجملال الرقم
 احلسابي

 االنحراف
 الدرجة املعياري

 كبيرة 527761. 3.6966 ةامللموسي    .1

 كبيرة 593531. 3.8731 ةعتمادي  اإل  .4

 كبيرة 682301. 3.6838 ستجابةاإل  .3

 كبيرة 619821. 3.9267 األمان  .7

 كبيرة 697971. 3.6922 التعاطف  .5

 كبيرة 521621. 3.7674 جودة اخلدمات-االداة الكلية

الدرجة الكلية جلودة اخلدمات  أن   (7)ول اجلد يبني
املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني من وجهة 

سابي قدره ح، مبتوسط كبيرةكانت بدرجة نظر العمالء 
تقدير درجة  ن  أ ي  أ(، 52162.(، وبانحراف معياري )3.7674)

 هم ـارف لـا املصـات التي تقدمهـالء جلودة اخلدمـورضا العم
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وقد واحتياجاتهم،  درجة كبيرة، وتتناسبكانت ب
وإدارات هذه البنوك مديري   من إدراك  نابعا  يكون سبب ذلك 

همية جودة اخلدمة ودورها في احلفاظ على استمرارية أل
وقدرته على املنافسة، ذلك كله في ضوء املنافسة  ،البنك

 - ي لكثرة عدد البنوكالكبيرة التي يشهدها القطاع املصرف
في ( بنكا ، 14الي عدد البنوك في محافظة جنني )بلغ اجم

مقابل ضعف  -( فرعا  41بلغ عدد فروعها في احملافظة )حني 
  قتصاد الفلسطيني.اإل

لعراف وبوقرة  تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسةو
تقييم زبائن بنك الفالحة والتنمية  ن  أنت ( التي بي  2014)

مة لهم كان بدرجة الريفية جلودة اخلدمات البنكية املقد
 El-Saghier 2013السفير وناثان )عالية جدا ، ونتائج دراسة 

& Nathan,)   هناك أربعة عوامل تؤثر على جودة  التي بينت أن
هة نظر العمالء في مصر متثلت اخلدمات املصرفية من وج

اختلفت بينما  .ة، والتعاطف، واألمانعتمادي  باإلستجابة، واإل
يجاز وعلي يجة التي توصل إليها إمع النت ةجهذه النتي

(Ijaz & Ali, 2013 فقد ) بينت دراستهما وجود عدم رضا لدى
في باكستان عن جودة اخلدمات التي تقدمها العمالء 

معال مع نتائج دراسة  كذلك ، واختلفتالبنوك اإلسالمية
(2011 Mualla,  التي بينت أن )  جودة اخلدمات املقدمة من

في األردن متدنية من وجهة نظر قبل البنوك التجارية 
 العمالء. 

صرفية على املبدرجة جودة اخلدمات ا فيما يتعلق أم  
مستوى جودة اخلدمات  ن  أمستوى اجملاالت الفرعية يتضح ب

كبر من حيث تقدير األ مان قد كانتل املتعلق باألفي اجملا
( وبدرجة تقدير 3.9267) مبتوسط حسابي قدرهالعمالء، 
ليه دراسة هذه النتيجة مع ما توصلت إواتفقت كبيرة، 

بعد األمان كان األكثر  نت أن  ( التي بي  2012حلوز والضمور )
، بعادبباقي األ قارنة  ردنية م  في البنوك األ نتأثيرا  في والء الزبو

( 2011في حني اختلفت مع نتيجة دراسة مديوني ومداح )
رفية العمالء عن اخلدمات املص نت تدني مستوى رضاالتي بي  

أما  ،مانردنية الهاشمية في مجال األكة األسالمية باململاإل
 املرتبة الثانية من حيث تقدير العمالء جلودة اخلدمات

ة، مبتوسط عتمادي  املصرفية فقد حصل عليها مجال اإل
هذه  اختلفتو(، وبدرجة تقدير كبيرة، 3.8731حسابي قدره )

التي بينت  (2011مع نتيجة دراسة مديوني ومداح ) النتيجة
العمالء عن اخلدمات املصرفية اإلسالمية  تدني مستوى رضا

 ة. عتمادي  باململكة األردنية الهاشمية في مجال اإل

ة كذلك حصلت جودة اخلدمات في مجال امللموسي  
على املرتبة الثالثة، مبتوسط حسابي بلغت قيمته 

قد أما املرتبة الرابعة فيضا، أ(، وبدرجة تقدير كبيرة 3.6966)

كانت من نصيب جودة اخلدمات املصرفية في مجال 
(، وبدرجة تقدير 3.6922التعاطف، مبتوسط حسابي قدره )

ا جودة اخلدمات املصرفية في مجال االستجابة م  أكبيرة، 
فقد حصلت على املرتبة اخلامسة، ومبتوسط حسابي قدره 

وتتفق النتائج (، وبدرجة تقدير كبيرة أيضا، 3.6838)
ستجابة، ي ة، واإلامللموس :مبجاالت ما يتعلقالسابقة في

( التي 2011والتعاطف مع نتائج دراسة مديوني ومداح )
نت وجود انطباع إيجابي لدى عمالء املصارف اإلسالمية بي  
 .هذه اجملاالتاخلدمات املقدمة في ردنية جتاه األ
    التي ولى لنتائج املتعلقة بفحص الفرضية األا (ثانيا

جد تأثير عند مستوى الداللة ال يوتنص على: 
( جلودة اخلدمات املصرفية في α ≤ 0.05اإلحصائية )

البنوك التجارية على فترة التزام العميل بالتعامل مع 
البنك بالسنوات من وجهة نظر العمالء في محافظة 

 جنني.
لفحص هذه الفرضية بداية  أ جري اختبار بيرسون 

 جودة اخلدمات عالقة دالة بنيلفحص فيما إذا كان هناك 
داة الكلية( ومجاالتها، وفترة التزام العميل بالتعامل مع )األ

ل عليها كما في  البنك بالسنوات، فكانت النتائج التي حتص 
 اجلدول التالي:

 :(5جدول )
جودة اخلدمات املصرفية وفترة التزام العميل بالتعامل مع داللة العالقة بني 

 البنك بالسنوات

جودة مجاالت 
 ماتاخلد

 فترة التزام العميل بالتعامل مع البنك

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط

 0.010 *0.120 ةامللموسي  

 0.028 *0.103 ةعتمادي  اإل

 0.034 *0.099 ستجابةاإل

 0.041 *0.096 األمان

 0.001 *0.148 التعاطف

-داة الكليةاأل
 0.004 *0.135 جودة اخلدمات

 . (α ≤ 0.05* دالة عند مستوى )

عند  ( وجود عالقة دالة إحصائيا  5يتضح من اجلدول )
بني جودة اخلدمات (، 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

املصرفية في البنوك التجارية، وفترة التزام العميل 
وذلك على مستوى األداة بالتعامل مع البنك بالسنوات 

، وكل مجال من مجاالتها، )جودة اخلدمات ككل( الكلية
يث كانت قيمة مستوى الداللة لألداة الكلية، ولكل ح

، 0.004مجال من اجملاالت الفرعية على التوالي كما يلي: )
 جميعا هذه القيمو(، 0.001،  0.041،  0.034،  0.028،  0.010
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عالقة، وبالنظر إلى (، مما يثبت وجود ال0.05هي أصغر من )
؛ مبعنى ةموجبرتباط يتضح بأن هذه العالقة قيم معامل اإل

تزداد فترة التزام ، جودة اخلدمات املصرفيةأنه كلما زادت 
وبالنظر إلى قيم معامل ، العميل بالتعامل مع البنك

فة؛ ألن أي قيمة من هذه العالقة ضعي ن  اإلرتباط يتضح بأ
من اجملاالت  ي  أو أداة الكلية قيم معامل اإلرتباط بيرسون لأل
 (.0.15الفرعية لم تتجاوز ما نسبته )

تفسر النتيجة السابقة من خالل إدراك العميل وقد 
همية جودة اخلدمات التي يقدمها البنك له، ودورها في أل

تقليص اجلهد والزمن الطلوب لتكملة املعامالت، في ظل 
ني كون غالبية عمالء هذه البنوك هم من قطاع املوظف

 الذين ال ميلكون وقتا كبيرا إلمتام أعمالهم الشخصية إال في
ة التي يكون فيها البنك مقفال، جازات الرسمي  يام اإلأ

عبد العالي وعبد  دراسةنتائج  عنهذه النتيجة ختلف وت
خلدمات اجودة فروق في وجود عدم نت ( التي بي  2007الوهاب )

ي ة، : امللموسفي مدينة قسنطينة في مجاالتاملصرفية 
تغير بحسب م  ستجابة، والتعاطف ة، واألمان، واإلعتمادي  واإل

 مدة تعامل العميل مع البنك.
جودة وبناء على نتيجة إثبات وجود العالقة بني 

اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية وفترة التزام العميل 
نحدار ، أ جرَي اختبار )منوذج( اإلبالتعامل مع البنك بالسنوات

(، أي، وضع  جميع Stepwise Regressionاملتعدد التدريجي )
في منوذج  عاد( جودة اخلدمات املصرفية معا  مجاالت )أب

وأهميته في فترة التزام ، انحدار واحد لقياس تأثير كل منها 
العميل بالتعامل مع البنك بالسنوات، وبعد إجراء التحليل 

 مجاالت لعدم داللة أثرها فيأربعة وظهور نتائجه است بعد 

حها فترة التزام العميل بالتعامل مع البنك بالسنوات، يوض  
 اجلدول اآلتي: 

 :(6جدول )
نحدار املستبعدة بحسب نتائج حتليل اإلجودة اخلدمات املصرفية مجاالت 

 (Stepwise Regression) املتعدد التدريجي

 قيمة اجملال
T 

قيمة االرتباط 
 اجلزئي

 مستوى الداللة
Sig. 

 0.385 0.057 0.870 ةامللموسي  

 0.752 0.024 0.316 ةعتمادي  اإل

 0.432 0.068 0.786 ابةستجاإل

 0.936 0.006 0.080 األمان

 إحصائيا   ( عدم وجود تأثير دال  6يتضح من اجلدول )
جودة على ( α  =0.05عند مستوى الداللة االحصائية )

، ةعتمادي  اإل، وةامللموسي  مجال اخلدمات املصرفية في كل 
فترة التزام العميل بالتعامل مع  ، فياألمان، وستجابةواإل
حيث كانت قيم مستوى الداللة لالختبار بنك بالسنوات، ال
( مما ينفي وجود األثر لكل من هذه 0.05)كل منها أكبر من ل

 التزام العميل بالتعامل مع البنكفترة اجملاالت في 
 .بالسنوات

إحصائيا عند  ختبار وجود أثر دال   اإلفي حني بني  

اطف في التعجملال ( α  =0.05مستوى الداللة االحصائية )

، وفيما فترة التزام العميل بالتعامل مع البنك بالسنوات

 يلي جدول يوضح هذه النتيجة:

 :(7)جدول 
 (Stepwise Regressionنحدار املتعدد التدريجي )نتائج حتليل اإل

 فترة التزام العميل بالتعامل مع البنك بالسنوات فيتعاطف مجال الجودة اخلدمات في ألثر 

 (R) التابع املتغير
 رتباطاإل

(2R) 
 معامل التحديد

F 
 احملسوبة

DF 
 .Sig.  Sig درجات احلرية

 2.285 0251. 1.1571 فترة التزام لعميل بالتعامل مع لبنك 

 5 بني اجملموعات

 451 البواقي *045. 146. 0491.

 456 اجملموع

 (.α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى   

جلودة  إحصائيا   جود تأثير دال  إلى و( 7)يشير اجلدول 
مجال التعاطف في فترة املصرفية على مستوى اخلدمات 

بلغت قيمة ، إذ التزام العميل بالتعامل مع البنك بالسنوات
(، كما 0.05صغر من )أ(، وهي 0.045) لالختبار مستوى الداللة

( %.52(، ومعنى ذلك، أن )2R 0.02 =5بلغ معامل التحديد )
وية لتفسير التغيرات احلاصلة في املتغير هي النسبة املئ

(، التي تعود فترة التزام العميل بالتعامل مع البنكالتابع )

(، جودة اخلدمات في مجال التعاطفإلى املتغير املستقل )
 وقد يكون سبب ذلك أن  وهي نسبة تأثير قليلة نسبيا ، 

 رى قد ـب أخـك ألسباـامل مع البنـرون بالتعـالء يستمالعم
ة و مبنية على أساس العالقات الشخصي  ن شخصية، أتكو

مر الذي انعكس على نتائج والعائلية مع بعض املوظفني، األ
 الدراسة. هذه 
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ليه حافظ توصل إ ما هذه النتيجة مععارض وتت
نت نتائج ( حيث بي  ,Hafeez & Muhammad 2012ومحمد )

مالء في زيادة والء العكبيرا  دوراجلودة اخلدمة  دراستهما أن  
نتائج دراسة مع للبنك في القطاع املصرفي في باكستان. و

بعاد جودة اخلدمة أل نت أن  بي  ى ت( ال2012حلوز والضمور )
  .والء الزبائن للبنوك األردنيةفي  ا  أثراملصرفية مجتمعة 

   التي بفحص الفرضية الثانية ( النتائج املتعلقة ثالثا
مستوى  ال توجد فروق دالة إحصائيا عندتنص على: 

( في جودة اخلدمات املصرفية في α ≤ 0.05الداللة )
البنوك التجارية في محافظة جنني من وجهة نظر 

 العمالء تبعا  ملتغير اجلنس للعميل. 

 
 :(8جدول )

 اجلنسبحسب نتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني الختبار مستوى داللة الفروق 

 درجة املتوسط العدد اجلنس الاجمل
 احلرية

 )ت(قيمة 
 احملسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 ةامللموسي  
 3.6237 292 ذكر

455 -3.992 .0001 
 3.8256 165 أنثى

  ةعتمادي  اإل
 3.7974 292 ذكر

455 -3.677 .0001 
 4.0071 165 أنثى

 ستجابةاإل
 3.5793 292 ذكر

455 -4.443 .0001 
 3.8687 165 أنثى

 األمان
 3.8482 292 ذكر

455 -3.651 .0001 
 4.0657 165 أنثى

 التعاطف
 3.6438 292 ذكر

455 -1.977 .0491 
 3.7778 165 أنثى

 داة الكلية( )األ
 جودة اخلدمات مجتمعة

 3.6917 292 ذكر
455 -4.203 .0001 

 3.9014 165 أنثى

 (α ≤ 0.05* دالة عند مستوى الداللة )  

ة فروق ذات داللة إحصائي  وجود  (8) يتضح من اجلدول
جودة اخلدمات  في (،α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني من وجهة 
، وذلك على مستوى ملتغير اجلنس للعميل نظر العمالء تبعا  

كل مجال من  في، و(جودة اخلدمات مجتمعةداة الكلية )األ
من قل الداللة لالختبار أ إذ جاءت قيم اجملاالت الفرعية،

جودة  ن  أي أ، ةالصفري  ة قبول الفرضي  (، مما يعني 0.05)
اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني 

 .من وجهة نظر العمالء تختلف باختالف اجلنس للعميل

فراد العينة أجابات للمتوسطات احلسابية إل عودةوبال
اث، وذلك على مستوى نلصالح اإلهي الفروق  ن  أيتضح ب

 أي أن  وعلى مستوى اجملاالت الفرعية،  ،اخلدمات مجتمعة
تفوق درجة تقدير  املصرفية ناث جلودة اخلدماتاإلدرجة تقدير 

 .لها ذكورال
 

عد اجملتمع الفلسطيني ي   أن  إلى قد يعود سبب ذلك و
موظفي بعض يجعل قد مر الذي األ ،محافظا   مجتمعا  

نساء بطريقة أفضل من تعاملهم ك يتعاطفون مع الوالبن
أو قد يكون ولوية في اخلدمة، عطني األمع العمالء الذكور، وي  

ثر في اجتاه تعبئة ميل املرأة عموما للمسايرة مما أ بسبب
كبر افقة على فقراتها بدرجة أناث للمووميل اإل ،االستبانة

دراسة  ذه النتيجة مع ما توصلت إليهوتتفق همن الذكور، 
دة العالقة بني جو نت أن  ( التى بي  2012مور )حلوز والض

ردنية قد للبنوك األ اخلدمة املصرفية ومدى والء العمالء
 .ناثلصالح اإل جنس العميل باختالفاختلفت 

   التي بفحص الفرضية الثالثة النتائج املتعلقة  (رابعا
عند مستوى  إحصائيا   ال توجد فروق دالة   :تنص على
جودة اخلدمات املصرفية في ( في α ≤ 0.05الداللة )

ة في محافظة جنني من وجهة نظر البنوك التجاري  
 العمالء تبعا  ملتغير العمر للعميل.
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 :(9جدول )
 العمر للعميل ملتغير ، الختبار مستوى داللة الفروق تبعا  ئج اختبار حتليل التباين األحادينتا

 مجموع التباين مصدر اجملال
 املربعات

 درجات
 احلرية

 سطمتو
 املربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى
 الداللة

 3001. 2 6011. بني اجملموعات ةامللموسي  
1.079 .3411 

 2781. 454 126.410 داخل اجملموعات 

 4191. 2 8381. بني اجملموعات  ةعتمادي  اإل
1.191 .3051 

 3521. 454 159.801 داخل اجملموعات 

 1.808 2 3.617 بني اجملموعات ستجابةاإل
3.934 .0201 

 4601. 454 208.666 داخل اجملموعات 
 األمان

 7081. 2 1.417 بني اجملموعات 
1.851 .1581 

 3831. 454 173.767 داخل اجملموعات 

 2.188 2 4.377 بني اجملموعات التعاطف
4.562 .0111 

 4801. 454 217.770 داخل اجملموعات 
 داة الكلية( )األ

 7471. 2 1.493 بني اجملموعات جودة اخلدمات مجتمعة
2.766 .0641 

 2701. 454 122.578 داخل اجملموعات 

 ( α ≤ 0.05* دالة عند مستوى الداللة )

وجود فروق ذات داللة عدم ( 9يتضح من اجلدول )
في جودة (، α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني
ملتغير العمر للعميل، وذلك  من وجهة نظر العمالء تبعا  

على مستوى األداة الكلية )جودة اخلدمات مجتمعة(، وعلى 
قيم  بلغتإذ  ،ة، واألمانعتمادي  ة، واإلامللموسي   كل من مجال:

ولكل من اجملاالت املذكورة  ،لالداة الكلية الداللة لالختبار
 جميعا  هذه القيمو (158.، 305.، 341.، 064.على التوالي )

 أن   ة، أي  ة الصفري  (، مما يعني قبول الفرضي  0.05من ) أكبر
جودة اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية في محافظة 

مستوى األداة الكلية، على جنني من وجهة نظر العمالء 
ة، واألمان ال عتمادي  ة، واإلوعلى كل من مجال: امللموسي  

 عميل.لعمر لتختلف باختالف ال

عبد العالي )هذه النتيجة مع نتائج دراسة ختلف وت
بني  حصائيا  إ وجود فروق دالة نت ( التي بي  2007، وعبد الوهاب

درجات تقييم العمالء جلودة اخلدمات املصرفية في مدينة 
قسنطينة ككل، ولكل مجال من مجاالتها بحسب متغير 

، ياخلالد)، بينما اختلفت مع نتائج دراسة عمر العميل
نت وجود فروق في تقييم عمالء املصارف ( التي بي  2006

عزى اإلسالمية في فلسطني جلودة اخلدمات املقدمة لهم ت  
 ملتغير الفئة العمرية للعميل.

جودة  على وجود فروق دالة  اجلدول  بني  ي  في حني 
اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني 

للعميل، وذلك ملتغير العمر  من وجهة نظر العمالء تبعا  
ذ بلغت قيمة ابة والتعاطف إستجعلى مستوى مجالي اإل

تني ا( وه011. 020.مستوى الداللة لهما على التوالي )
 ( مما يؤكد وجود الفروق. 0.05القيمتني أصغر من )

لى مواطن الفروق بني مستويات متغير ف إوللتعر  
يد وجهتها، وحتد والتعاطف ،ستجابةاإل يمجالعلى العمر 

( للمقارنات LSDفقد أ جري اختبار أقل فرق دال إحصائيا )
 يلي:عدية، حيث كانت النتائج كما الب  

بني في جودة اخلدمات املصرفية مواطن الفروق  .أ
ا على مجال همستويات متغير العمر ووجهت

 االستجابة:

 :(10جدول )
 ستجابةمجال اإل علىالعمر ( ملتغير LSDختبار أقل فرق دال إحصائيا )نتائج إ

 
 العمر

 31أقل من 
 سنة؛

(3.5324) 

 71-31من 
 سنة؛

(3.7595) 

أكثر من 
 سنة؛ 71
(3.7137) 

 *18123.- *22706.- -- (3.5324سنة؛ ) 31أقل من 

 *18123.- --  (3.7595سنة؛ ) 71-31من 

 --   (3.7137سنة؛ ) 71أكثر من 

 (.α ≤ 0.05* دالة عند مستوى )
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الفروق بني إجابات أفراد  إلى أن  ( 10يشير اجلدول )

ستجابة على مجال اإل لملتغير العمر للعمي تبعا  العينة 

في  سنة( 31العمالء من الفئة العمرية )أقل من  بني هي

من  )أكثرو ،سنة( 71-31جهة، والعمالء من فئتي العمر )من 

وذلك لصالح الفئتني العمريتني  سنة( في اجلهة االخرى، 71

عمار التي تساوي األتقييم العمالء من  ن  أعنى خيرتني، مباأل

التي تقدمها  أو تفوق الثالثني عاما للخدمات املصرفية

كان أفضل من تقييم العمالء  البنوك في مجال االستجابة

لى إيشير اجلدول  كما ،عمارهم عن ثالين سنةأالذين تقل 

املصرفية في تقدير العمالء جلودة اخلدمات  دالة  فروق وجود 

بني العمالء من الفئة العمرية )من  ستجابةى مجال اإلعل

سنة( في جهة، والعمالء من الفئة العمرية )أكثر  31-71

، وذلك لصالح العمالء من في اجلهة االخرى سنة( 71من 

  .سنة( 71-31الفئة العمرية )من 

وقد يكون ذلك بسبب قيام موظفي البنوك باستقبال 

بطريقة أفضل ممن هم العمالء من متوسطي وكبار السن 

نتيجة الثقافة السائدة في اجملتمع الفلسطيني دون ذلك، 

 إلى أن   ضافة  إالتي تؤكد على وجوب احترام كبير السن، 

العمالء ممن تزيد أعمارهم عن الثالثني عاما  يكونوا عادة قد 

حترام عالقات مع املوظفني قائمة على اإلشكلوا شبكة 

  .والود نتيجة لنضجهم

بني في جودة اخلدمات املصرفية الفروق  مواطن .ب

 مستويات متغير العمر ووجهتها على مجال التعاطف:

 : (11جدول )
( للمقارنات البعدية ملتغير العمر على LSDتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا )

 تعاطفمجال ال

 
 العمر

أقل من 
 سنة؛ 31
(3.5221) 

-31من 
 سنة؛ 71
(3.7595) 

أكثر من 
 سنة؛ 71
(3.7393) 

 *21719.- *23738.- -- (3.5221سنة؛ ) 31أقل من 

 02019. --  (3.7595سنة؛ ) 71-31من 

 --   (3.7393سنة؛ ) 71أكثر من 

 (.α ≤ 0.05* دالة عند مستوى )

الفروق بني إجابات أفراد  ( إلى أن  11يشير اجلدول )
العينة فيما يتعلق بجودة اخلدمات املصرفية في البنوك 

 في محافظة جنني من وجهة نظر العمالء تبعا  ة التجاري  
ملتغير العمر للعميل على مجال التعاطف هي بني العمالء 

سنة( في جهة، والعمالء من  31من الفئة العمرية )أقل من 
سنة(، وذلك  71سنة( و )أكثر من  71-31فئتي العمر )من 

تقييم  لصالح الفئتني العمريتني االخيرتني، مبعنى أن  
عمار التي تساوي أو تفوق الثالثني عاما من األالعمالء 

للخدمات املصرفية التي تقدمها البنوك املصرفيبة في 
مجال التعاطف كان أفضل من تقييم العمالء الذين تقل 

ن و  قد يكون سبب ذلك متمثال بكَ و ،أعمارهم عن ثالين سنة
حتث على احترام الكبير في اجملتمع الفلسطيني وقيمه 

  التعاطف معه أكبر من التعاطف مع من همبداء السن وإ
 السن.في أصغر  

  خامسا( النتائج املتعلقة بفحص الفرضية الرابعة
ال توجد فروق دالة إحصائيا عند  :التي تنص على
( في جودة اخلدمات املصرفية α ≤ 0.05مستوى الداللة )

في البنوك التجارية في محافظة جنني من وجهة نظر 
 ير املؤهل العلمي للعميل.ملتغ العمالء تبعا  

 :(12جدول )
 نتائج اختبار حتليل التباين األحادي، الختبار مستوى داللة الفروق تبعا ملتغير املؤهل العلمي

 مصدر اجملال
 التباين

 مجموع
 املربعات

 درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

 6981. 3 2.095 بني اجملموعات ةامللموسي  
2.533 .0611 

 2761. 453 124.916 داخل اجملموعات 

 3951. 3 1.184 بني اجملموعات  ةعتمادي  اإل
1.121 .3401 

 3521. 453 159.455 داخل اجملموعات 

 1.488 3 4.464 بني اجملموعات ستجابةاإل
3.244 .0221 

 4591. 453 207.818 داخل اجملموعات 

 6341. 3 1.901 بني اجملموعات األمان
1.657 .1761 

 3831. 453 173.282 داخل اجملموعات 
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 مصدر اجملال
 التباين

 مجموع
 املربعات

 درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

 9861. 3 2.957 بني اجملموعات التعاطف
2.037 .1081 

 4841. 453 219.189 داخل اجملموعات 

 4571. 3 1.371 بني اجملموعات داة الكلية( جودة اخلدمات مجتمعة)األ
1.688 .1691 

 2711. 453 122.700 داخل اجملموعات 

 ( α ≤ 0.05دالة عند مستوى الداللة )* 

( عدم وجود فروق ذات داللة 12يتضح من اجلدول )

(، في جودة α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

ة في محافظة جنني اخلدمات املصرفية في البنوك التجاري  

ملتغير املؤهل العلمي للعميل،  من وجهة نظر العمالء تبعا  

لكلية )جودة اخلدمات مجتمعة(، وذلك على مستوى األداة ا

إذ  ستجابة،اإلوعلى جميع اجملاالت الفرعية باستثناء مجال 

 مجال بلغت قيم الداللة لالختبار لالداة الكلية ولكل من

على التوالي  ة، واألمان، والتعاطفعتمادي  ة، واإلامللموسي  

من  أكبر( وجميع هذه القيم 108.، 176.، 340.، 061.، 169.)

جودة  أن   مما يعني قبول الفرضية الصفرية، أي  (، 0.05)

اخلدمات املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني 

مستوى األداة الكلية، وعلى كل على من وجهة نظر العمالء 

ال  والتعاطف من مجال: امللموسية، واالعتمادية، واألمان،

وقد يعود سبب ، ؤهل العلمي للعميلتختلف باختالف امل

بعاد مع جميع هذه األاملوظفني يتعاملون في  ن  ألى إذلك 

من حملة جميعا  العمالء  ن  أو نفسها الطريقةبالعمالء 

في جودة اخلدمات املقدمة  الدرجات اخملتلفة ال يلمسون فرقا  

، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اخلالدي لهم

( التي بينت وجود فروق في تقييم عمالء املصارف 2006)

عزى ملتغير املؤهل سالمية جلودة اخلدمات املقدمة لهم ت  اإل

 العلمي للعميل.

في حني يبني اجلدول وجود فروق دالة في جودة اخلدمات 
املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني من وجهة 

للعميل، وذلك على  ؤهل العلميملتغير امل نظر العمالء تبعا  
يمة مستوى الداللة ذ بلغت قإستجابة، اإل مستوى مجال

( مما يؤكد 0.05أصغر من ) ةالقيمذه وه (022.)ذا اجملال له
وللتعرف إلى مواطن الفروق بني مستويات ، وجود الفروق

 ستجابة،على مجال اإلؤهل العلمي للعميل متغير امل

وحتديد وجهتها، فقد أ جري اختبار أقل فرق دال إحصائيا 
(LSD للمقارنات البعدية، حيث كانت ):النتائج كما يلي 

 :(13جدول )
املؤهل العلمي للعميل على ( ملتغير LSDنتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا )

 ستجابةمجال اإل

ؤهل العلمي امل
 للعميل

ثانوية 
 عامة فأقل؛

(3.6992) 

 دبلوم؛
(3.5494) 

 بكالوريوس؛
(3.7053) 

ماجستير 
 فأعلى

(3.8542) 

ثانوية عامة 
 15498.- 00610.- 14980. -- (3.6992فأقل؛ )

 *30478.- 15590.- --  (3.5494دبلوم؛ )
بكالوريوس؛ 

(3.7053)   -- -.14888 

ماجستير 
 --    (3.8542) فأعلى

 (.α ≤ 0.05* دالة عند مستوى )

الفروق بني إجابات أفراد  ( إلى أن  13يشير اجلدول )
العينة فيما يتعلق بجودة اخلدمات املصرفية في البنوك 

 رية في محافظة جنني من وجهة نظر العمالء تبعا  التجا
ستجابة هي ملؤهل العلمي للعميل على مجال اإلملتغير ا

فقط بني العمالء من حملة درجة الدبلوم في جهة، 
في اجلهة حملة درجة املاجستير فأعلى والعمالء من 

العمالء من حملة درجة ماجستير  خرى، وذلك لصالحاأل
حملة درجة تقييم العمالء من درجة مبعنى أن  فأعلى،

للخدمات املصرفية التي تقدمها البنوك ماجستير فأعلى 
من أفضل من تقييم العمالء كانت  في مجال االستجابة 

 حملة درجة الدبلوم لها.

العمالء من  ن  في هذه النتيجة أسبب الوقد يكون 
ميتلكون مهارات تواصل واتصال  حملة الدرجات العليا

 هم أقل منهم حتصيال ، أو قد يكون بسبببدرجة تفوق من 
للعلم واملتعلمني لسطيني عامة ففراد اجملتمع الأتقدير 

حملة الدرجات  ستجابة ملعامالتيجعل اإلقد مر الذي األ
وتتفق هذه النتيجة مع  العلمية العليا أفضل من غيرهم.

نت ( التي بي  2007نتائج دراسة عبد العالي وعبد الوهاب )
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بني درجات تقييم العمالء جلودة  حصائيا  لة إوجود فروق دا
اخلدمات املصرفية في بنوك مدينة قسنطينة في مجال 

 االستجابة بحسب متغير املستوى الدراسي للعميل.

5
 توصل االحصائي التحليل نتائج استعراض بعد

 :يلي ما الى انالباحث
ية في الدرجة الكلية جلودة اخلدمات املصرف تبني أن   .1

البنوك التجارية في محافظة جنني من وجهة نظر 
مان على العمالء كانت بدرجة كبيرة، وحصل مجال األ

ة ة، فمجال امللموسي  عتمادي  أعلى تقدير تاله مجال اإل
 ستجابة. ن ثم مجال التعاطف، تاله مجال اإلوم

 وجود عالقة خطية موجبة بني جودة اخلدمات بني  ت   .4
التجارية، وفترة التزام العميل املصرفية في البنوك 

بالتعامل مع البنك بالسنوات وذلك على مستوى األداة 
 دمات ككل(، وكل مجال من مجاالتهاالكلية )جودة اخل

ال الوحيد الذي يؤثر مجال التعاطف هو اجمل بني أن  ت   .3
فترة التزام العميل بالتعامل حصائيا  في بدرجة دالة إ

 مع البنك بالسنوات.  

وجود فروق دالة إحصائيا  في جودة اخلدمات  بني  ت   .7
املصرفية في البنوك التجارية في محافظة جنني من 
وجهة نظر العمالء وذلك تبعا  للمتغيرات: اجلنس 
للعميل وذلك على مستوى اخلدمات املصرفية 

ة لصالح اإلناث، والعمر مجتمعة، ومجاالتها الفرعي
هل ؤَ ستجابة والتعاطف، وامل  على مستوى مجالي اإل

  ستجابة.العلمي على مستوى مجال اإل

2
 يقدم نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء في

 :تيةاآل التوصيات انالباحث

بإجراء دراسات بزيادة جهودها وك قيام البن أهمية .1
 نتائجها وأخذ هماتتوقعات العمالء وتطلعللتعرف إلى 

ز على جودة يتركال يتم ، وأن  عتبار عند تقدمي اخلدماتاإلب
دمات في بعد التعاطف لدوره البارز في استمرار اخل

 الزبون في التعامل مع البنك. 

دارات البنوك من درجة امتالك موظفيها إحقق تَ تَ  أن   .4
دمات خللضمان تقدميهم  املناسبة كفايات املهنيةلل

، همتالطلبوليستجيبوا ، عالية للعمالء جودة  ذات 
النظر عن جنسهم، بغض  معهم اوطفاتعيلو
 العلمية. ممؤهالتههم، وعمرو

نحو  ةثني وطلبة املاجستير والدكتوراحأهمية توجه البا .3
لتبيان العوامل املؤثرة على التزام العميل  اتجراء دراسإ

  .جودة اخلدمةالعامل املتمثل ب بالتعامل مع البنك غير
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