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ملّخص:
تهدف هذه الّدرا�صة اإىل تقومي جودة اخلدمات امل�رصفية الّتي تقّدمها امل�صارف العربّية 
العاملة يف حمافظة القد�س من وجهة نظر عمالء هذه امل�صارف, واإىل قيا�س اجلودة الكّلّية 
 Service Performance (SERVPERF) الأداء  مقيا�س  با�صتخدام  وذلك  اخلدمة,  لهذه 
باأبعاده اخلم�صة, والذي يرّكز على قيا�س الأداء الفعلّي للخدمة املقدمة للعميل ,  حيث تقوم 
م�صكلة الّدرا�صة على حماولة تقومي جودة اخلدمة امل�رصفّية لالرتقاء مب�صتوى جودة اخلدمة 

من خالل تلّم�س جوانب الق�صور وال�صعف فيها وامل�صاعدة يف دعمها وتطويرها .
وقد ك�صفت نتائج الّتحليل عن النطباع الإيجابّي عن اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية 
املقدمة من امل�صارف العربية العاملة يف حمافظة القد�س وذلك بن�صبة 81.3% من العينة.

امل�رصفية مع  اخلدمة  واملكونة ملقيا�س جودة  اخلم�صة  الأبعاد  اأما من حيث عالقة 
اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية, فقد اأ�صارت نتائج الّتحليل اإىل وجود عالقة ايجابّية ذات 
للخدمة امل�رصفية, كما  الكلية  الأبعاد اخلم�صة وبني م�صتوى اجلودة  اإح�صائّية بني  دللة 
نحو  امل�صارف  عمالء  اإجابات  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�صارت 
اأبعاد مقيا�س SERVPERF املتعّلقة بالعنا�رص امللمو�صة تبعًا لختالف اجلن�س والراتب, 
لختالف  تبعًا  بالأمان  املتعلقة  وكذلك  الّراتب,  لختالف  تبعًا  بالعتمادّية  واملتعّلقة 

امل�صتوى الّتعليّمي والراتب.
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Abstract:
This study aims to evaluate the quality of service provided by the Arab’ 

banks operating in Jerusalem from the customers’ point of view. This study 

also aims to measure the overall service quality using the service performance 

(SERVPERF) criterion, with its five dimensions, in order to point out services 

weaknesses in an attempt to develop and enforc such services.

The obtained results of the analysis reflected a positive impression about 

the overall service quality provided by the Arab’ banks operating in Jerusalem 

with an 81.3% of the studied sample.

In addition, results have showed a statistically significant positive relation 

between the five dimensions of the SERVPERF criterion and the overall 

service quality, and significant differences in tangible elements depending on 

sex, work, and wages and in Reliable wages, as well as  security depending 

on the level of education and wages .
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مقدمة:
اأ�صبح وجود امل�صارف الّتجارّية على اختالف اأنواعها من �رصورات احلياة الع�رصية, 
القت�صاد  يف  مهمًا  جوهرّيا  دوراً  توؤدي  لأّنها  بدونها,  احلديثة  احلياة  ور  ت�صّ ولميكن 
القومّي واحلركة الّتجارّية املحلّية والعاملّية, حيث تتعّر�س امل�صارف يف �صبيل ذلك لكثري 
والرتقاء  وتطويرها  خدماتها  جودة  حت�صني  اإىل  دائمًا  ت�صعى  فهي  لذلك  ال�صعوبات,  من 

مب�صتواها, لك�صب ر�صا عمالئها واملحافظة عليهم.
ويحظى ت�صويق اخلدمات امل�رصفية باهتمام كبري من جانب القائمني على اإدارة امل�صارف 
الّتجارّية, حيث تتناف�س هذه امل�صارف فيما بينها �صعيًا وراء زيادة حجم عملياتها, وذلك عن 
طريق جذب عمالء جدد, واملحافظة على عمالئها القدامى, من خالل تزويدهم بخدمات ذات 
جودة عالية, ومن هذا املنطلق قامت م�صارف كثرية باإن�صاء اإدارات م�صتقلة للت�صويق امل�رصيّف 

يعهد اإليها مب�صوؤولية و�صع الربامج التي متكن من حتقيق هذه الهداف.
لقد اأ�صبح من ال�رصوري الهتمام بتقومي جودة اخلدمات امل�رصفّية, ومعرفة النواحي 
الأ�صا�صية للخدمات التي يبحث عنها العمالء, ويف�صلون تواجدها يف امل�صارف, حتى تتمّكن 
هذه امل�صارف من توفريها وتقدميها لهم, ل�صمان جودتها, ومل�صاعدتها يف ال�صتحواذ على 
اآثار جودة اخلدمات امل�رصفّية,  اإدراك  العمالء, وجذبهم للتعامل معها, من خالل  اهتمام 
وتطويرها,  تنميتها,  على  والعمل  العمالء,  لدى  والوظيفّية  ال�ّصخ�صّية  بالعوامل  وربطها 

والرتقاء مب�صتواها, للو�صول اإىل الّتمّيز يف الأداء.
قيا�س م�صتوى جودة اخلدمات امل�رصفّية يف  اإىل  الّدرا�صة  فقد هدفت هذه  ومن هنا 
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س من وجهة نظر عمالئها, لرفع م�صتوى جودة 

هذه اخلدمات.

مشكلة الّدراسة وأسئلتها:
لقد �صهدت اخلدمات يف القطاع امل�رصيّف ب�صكل عام تطورا ملمو�صا, حيث واكب هذا 
الّتطور منوا كّمّيًا ونوعّيا ظاهرا يف مفهوم خدمة العمالء. ونظرا لتطّور الظروف الجتماعّية 
والقت�صادّية, فقد اأ�صبحت امل�صارف تواجه مناف�صة كبرية, للفوز بر�صا العمالء وولئهم, 

لتنمية ح�ص�صها يف ال�صوق وزيادة اأرباحها.
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القد�س  حمافظة  يف  العاملة  العربّية  للم�صارف  امل�رصفّية  اخلدمات  تعر�صت  لقد 
للتطور التدريجي كّما ونوعا, كما تعر�صت لالنتقادات الهادفة اإىل التطوير والتح�صني يف 
هذه اخلدمة, لذا فاإّن تقومي جودة اخلدمة املقدمة من هذه امل�صارف لالرتقاء مب�صتواها, 
الق�صور وال�صعف يف  لتلّم�س جوانب  اأ�صبح مطلبًا مهما من خالل درا�صة علمّية ميدانية, 

هذه اخلدمة, وامل�صاعدة يف دعمها وتطويرها.
ولذلك, وبناء على ما �صبق, فاإّنه ميكن بلورة م�صكلة الّدرا�صة بالّت�صاوؤل الّرئي�س الآتي:

امل�صارف  تقدمها  التي  اخلدمات  جودة  مل�صتوى  العمالء  تقومي  »ما 
العربية العاملة يف حمافظة القد�س؟«

ويتفرع عن هذا ال�صوؤال جمموعة من الت�صاوؤلت التي ت�صعى الدرا�صة اإىل الإجابة عنها, 
وهي:

ما م�صتوى جودة اخلدمات التي تقدمها امل�صارف العربية العاملة يف حمافظة القد�س؟  1 .
ما اأهم اأبعاد جودة اخلدمة يف امل�صارف العربية العاملة يف حمافظة القد�س؟ 2 .

هل هناك عالقة ذات دللة اح�صائية بني اأبعاد مقيا�س جودة اخلدمة املتمثلة يف )توّفر  3 .
ودرجة  الأمان,  ودرجة  ال�صتجابة,  ودرجة  العتمادية,  ودرجة  امللمو�صة,  املادّية  العنا�رص 

التعاطف(, وم�صتوى جودة اخلدمة الكّلّية للم�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س؟
الّدرا�صة  اأفراد عينة  اإجابات  اإح�صائّية يف متو�صطات  هل هناك فروق ذات دللة  4 .
اّلتي  امل�رصفية  للخدمة  الكلية  اجلودة  نحو  وكذلك  امل�رصفية,  اخلدمة  جودة  اأبعاد  نحو 
تعزى للعوامل ال�صخ�صية: اجلن�س, والعمر, واحلالة الجتماعية, وامل�صتوى التعليمي, وجهة 

العمل, والراتب, وعدد امل�صارف املتعامل معها, وعدد �صنوات التعامل مع امل�رصف ؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�صة اإىل:

معرفة تقومي العمالء جلودة اخلدمات املقّدمة من امل�صارف العربية العاملة يف  1 .
.)SERVPERF( حمافظة القد�س من ناحية الأداء ح�صب الأبعاد اخلم�صة املكونة ملقيا�س

الّتعّرف اإىل الأّهمّية الّن�صبّية للعوامل اّلتي ي�صتخدمها العمالء يف تقييمهم جلودة  2 .
اخلدمات املقدمة لهم.

الّتعرف اإىل مدى تاأثري بع�س املتغريات ال�ّصخ�صّية مثل: جن�س العمالء, اأو ثقافتهم  3 .
على تقييم العمالء للخدمات املقدمة لهم.

اإدارات امل�صارف يف قيا�س جودة ما تقدمه من خدمات  توفري معلومات ت�صاعد  4 .
م�رصفية, وحتديد اأهّم العوامل لدى العمالء عند تقوميهم جلودة اخلدمات ملعرفة اأولويات 

الّتح�صني والّتطّوير.
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أهمية الّدراسة:
تاأتي اأهمية الدرا�صة من خالل:

ارتباطها بجانب مهم يتعّلق بالعمالء؛ لأّن ر�صاهم ميثل اأحد املوجهات الّرئي�صة  1 .
باملتعاملني  امل�صارف  اهتمام  عليها  يقوم  اّلتي  ال�صرتاتيجيات  واأحد  امل�صارف,  لعمل 

ب�صكل عام.
اّلتي تقّدمها, واملدركة  معرفة توجهات عمالء امل�صارف نحو اخلدمة امل�رصفّية  2 .
فعال بهدف تطويرها, لأّن ا�صتمرار العمالء يف الّتعامل مع امل�صارف, وزيادة ولئهم, يعتمد 

ب�صكل اأ�صا�صّي على تقوميهم جلودة اخلدمة امل�رصفّية املقّدمة لهم.
اإدارات امل�صارف على  اإليها الدرا�صة  اأن ت�صاعد الّنتائج اّلتي تتو�صل  من املتوقع  3 .
العمالء  حاجات  مع  يتنا�صب  مبا  م�صتمّرة  ب�صفة  وتطويرها  امل�رصفّية  خدماتها  حت�صني 

ورغباتهم وتطلعاتهم.
( على م�صتوى  4 .SERVPERF( تعدُّ هذه الّدرا�صَة الأوىل اّلتي حتاول اختبار مقيا�س
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س, ومعرفة مدى جناحه يف حتديد اأبعاد جودة 

اخلدمة.

فرضيات الدراسة:
نظرا ل�صتخدام مقيا�س جودة اخلدمة ) SERVPERF ( نفرت�س اأّن اجلودة الكّلّية   
للخدمة امل�رصفّية يف امل�صارف العاملة يف حمافظة القد�س من وجهة نظر العمالء تعتمد 
وال�صتجابة,  العتمادية,  واجلوانب  امللمو�صة,  املادية  اجلوانب  هي:  اأبعاد  خم�صة  على 

والأمان, والتعاطف. وبناء على ذلك ميكن �صياغة فر�صيات البحث كما يلي:
( بني توافر )العنا�رص  1 .α = 0.05 ل توجد عالقة ذات دللة اإح�صائّية  )عند م�صتوى
املادية امللمو�صة, درجة العتمادية, ودرجة ال�صتجابة, ودرجة الأمان, ودرجة التعاطف( 
يف  العاملة  العربّية  للم�صارف  الكّلّية  اخلدمات  جودة  وم�صتوى  امل�رصفّية,  اخلدمة  يف 

حمافظة القد�س.
( يف متو�صطات اإجابات  2 .α = 0.05 ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية )عند م�صتوى
اأفراد عينة الّدرا�صة نحو اأبعاد جودة اخلدمة امل�رصفّية وكذلك نحو اجلودة الكلية للخدمة, 
تعزى للعوامل ال�صخ�صية: اجلن�س, والعمر, واحلالة الجتماعية, وامل�صتوى التعليمي, وجهة 

العمل, والراتب, وعدد امل�صارف املتعامل معها, وعدد �صنوات الّتعامل مع امل�رصف.
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اإلطار النظري للّدراسة:

اأ- جودة اخلدمة امل�رصفية:
اختلف الباحثون فيما بينهم حول مفهوم اجلودة, فبينما ترى الفل�صفة اليابانية اأن 
املق�صود باجلودة هو اإنتاج منتج خاٍل من العيوب )Zero Defect( اأو اإنتاج املنتج بطريقة 
�صحيحة من اأول مرة )Turpin 1995(, يرى اآخرون اأن اجلودة هي التزام الإدارة باإ�صباع 
الّتطابق مع املوا�صفات من وجهة  اأو درجة   ,)Smith 1993( حاجات امل�صتهلك ورغباته

.)Parasuraman et. al.1985( نظر امل�صتهلك, ولي�س من وجهة نظر الإدارة

وترتكز اجلودة يف امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية على تطوير اخلدمة وحت�صني الأداء 
يف العمل, حيث تتوّجه الإ�صرتاتيجية احلديثة يف م�صارف العامل كاّفة نحو العميل ومقابلة 
مع  تتوافق  والتي  له,  املقدمة  اخلدمات  م�صتوى  حت�صني  وكذلك  ومتطلباته,  احتياجاته 

 .)Al-Tamimi and Al-Amiri 2003( توقعاته

وينظر الباحثون اإىل جودة اخلدمات امل�رصفية من وجهة نظر داخلية واأخرى خارجية, 
واللتني اذا ما ا�صتخدمتا معا بال�صكل ال�صحيح فاإّنهما �صتمكنان املنظمة من حتديد الفر�س 
التي  باملوا�صفات  اللتزام  ا�صا�س  على  الّداخلّية  النظر  وجهة  وتقوم  وتعيينها,  التناف�صية 
تكون اخلدمة قد �صممت على اأ�صا�صها, اأما وجهة النظر اخلارجية فرتكز على جودة اخلدمة 
املدركة من قبل العميل, وتعرب وجهة النظر الداخلية عن موقف الإدارة, فيما تعرب وجهة النظر 

اخلارجية عن موقف العمالء واجتاهاتهم اإزاء ما يقدم لهم من خدمات)حداد 2003(.

وبتطبيق مفهوم الت�صويق امل�رصيف احلديث, فاإننا منيل اإىل تبني وجهة النظر الثانية, 
التي ترى اأن مفهوم جودة اخلدمة امل�رصفّية يكمن يف اإدراك العمالء؛ لأّن وجهة النظر هذه 
اجلودة على  وتقا�س  العميل,  لدى  امللمو�صة  الن�صبية  اجلودة  فكرة  اأ�صا�صها على  تعتمد يف 
اأ�صا�س كونها متثل قدرة املوؤ�ص�صة على تلبية احتياجات العميل واإ�صباعها ب�صكل اأف�صل من 
اإىل  الإجرائّية من م�رصف  الطبيعة  تختلف من حيث  ل  امل�رصفّية  املناف�صني, فاخلدمات 
التناف�س,  متطلبات  من  يعترب  الذي  اخلدمة  يف  الّتمّيز  اإمكانيات  الّنمطّية  تلغي  وقد  اخر, 
ومن هذا املنطلق يربز مفهوم جودة اخلدمة كمجال من جمالت الّتمّيز الّن�صبّي, كما, ظهرت 
يف هذا ال�صياق مفاهيم مثل خدمة العمالء, و�رصعة اإجناز اخلدمة, واخل�صو�صية, وال�رصية, 
امل�رصفية   اخلدمة  تقدمي  يف  للتمّيز  كمجالت  اخلدمة...الخ   به  توؤدى  الذي  والأ�صلوب 

)دروي�س, 2007, �س5 (.
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لقد اأ�صبح وا�صحًا اأن جودة اخلدمات امل�رصفّية اأمر ملح يواجه هذه ال�صناعة, فلم يعد 
يكفي جمرد الإميان باأهمّية تقدمي خدمة ذات جودة متمّيزة,واإمنا يتطلب �صعي الإدارة اإىل 
الهتمام ب�صكاوى العمالء واقرتاحاتهم, ومعرفة انطباعاتهم عن اخلدمة املقدمة, وتطوير 
جودة اخلدمة, والرتقاء مب�صتواها, حتى ت�صل اإىل الّتمّيز )EXCELLENCE ( اّلذي يطمح 

اإليه مقدمو اخلدمة وامل�صتفيدون منها على حّد �صواء) اإدري�س, 2006, �س 37 (.
ب- قيا�س جودة اخلدمات:

القرن  �صبعينيات  منذ  الباحثني  من  جمموعة  انتباه  اخلدمة  جودة  مقايي�س  نالت 
املا�صي,حيث تركزت اجلهود على حماولة اإيجاد املنهجّية املنا�صبة لقيا�س جودة اخلدمات. 
 Parasuraman( بارا�صورمان وزمالئه   اإىل  اخلدمات  لقيا�س جودة  اأول حماولة  وتن�صب 
يعرف  ما  لقيا�س   Servqual ال�ّصهري  مقيا�صهم  ت�صميم  من  متكنوا  حيث   )el. al. 1985
فعليا,  العمالء  يدركها  التي  واخلدمات  العمالء,  من  املتوقعة  اخلدمات  بني  بالفجوات 
والأمانة,  الّتج�صيد,  وهي:  اخلدمات  جودة  لقيا�س  اأبعاد  ع�رصة  البداية  يف  حدّدوا  حيث 
وال�صتجابة, واملناف�صة, واملجاملة, وامل�صداقّية, والأمن, واحلّرّية, والّت�صال, وفهم العميل 
(Parasuraman et. al. 1985(, ثّم متكنوا بعدها ب�صنوات من تطوير املقيا�س لي�صمل خم�صة 

:)Parasuraman et. al. 1988(اأبعاد هي
1 .Tangibles العنا�رص امللمو�صة

جتهيزات  يف  ال�صكل  حداثة  توافر  تقي�س  متغريات,  اأربعة  العنا�رص  هذه  وتت�صّمن 
املظهر  وتاأثري  ملوظفيها,  الأنيق  واملظهر  املادّية,  للت�صهيالت  اجلذابة  والروؤية  املنظمة, 

العام للمنظمة.
2 .Reliability )االعتمادّية )امل�صداقّية

وتت�صّمن خم�صة متغريات تقي�س وفاء املنّظمة بالتزاماتها التي وعدت بها عمالءها, 
واهتمامها بحل م�صكالتهم, وحر�صها على حتري الّدّقة يف اأداء اخلدمة, والتزامها بتقدمي 
خدماتها يف الوقت الذي وعدت فيه بتقدمي اخلدمة لعمالئها, واحتفاظها ب�صجالت دقيقة 

خالية من الأخطاء.
3 .Responsiveness رصعة اال�صتجابة�

بوقت  باإعالم عمالئها  املنظمة  اهتمام  تقي�س  اأربعة متغريات,  البعد  ويت�صمن هذا 
تاأدية اخلدمة, وحر�س موظفيها على تقدمي خدمات فورية لهم, والرغبة الدائمة ملوظفيها 

يف معاونتهم, وعدم ان�صغال املوظفني عن ال�صتجابة الفورية لطلباتهم.
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4 .Assurance )الثقة يف التعامل )االأمان
ويحتوي هذا البعد على اأربعة متغريات تقي�س حر�س املوظفني على زرع الثقة يف 
نفو�س العمالء, و�صعور العمالء بالأمان يف تعاملهم مع املوظفني, وتعامل املوظفني بلباقة 

معهم, واإملامهم باملعرفة الكافية لالإجابة عن اأ�صئلتهم.
5 .Empathy )االهتمام )التعاطف

بالعمالء  تتعّلق باهتمام موظفي املنظمة  البعد على خم�صة متغريات  وي�صتمل هذا 
جميع  لتنا�صب  املنظمة  عمل  �صاعات  ومالءمة  حلاجاتهم,  وتفهمهم  �صخ�صّيا,  اهتماما 

العمالء, وحر�س املنظمة على م�صلحتهم العليا, والدراية الكافية باحتياجاتهم.
Parasuraman et. al يتمّثل يف  الأ�صا�صّي يف قيا�س جودة اخلدمة عند  اإّن املحور 
الفجوة  بني اإدراك العميل مل�صتوى الأداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول جودة هذه اخلدمة, 
اخلدمات,  جودة  بقيا�س  واملهتمني  الباحثني  من  كبريا  اهتماما  الفجوة  هذه  لقيت  حيث 
وُطبقت يف كثري من اخلدمات, مثل: النقل اجلوي, والتعليم, واخلدمات ال�صحّية, واخلدمات 
 2007 )دروي�س,  امل�رصفّية  اخلدمات  اإىل  بالإ�صافة  املعلومات,  وخدمات  ال�صت�صارّية, 

�س6-5 (.
 Parasuraman et. al( وقد تعّر�س هذا املقيا�س للعديد من النتقادات, ولذلك قّدم
1991( تنقيحًا له, وذلك باإ�صافة الأهمية الّن�صبّية لوزن جودة اخلدمة يف كل بعد من الأبعاد 
اخلم�صة,من اأجل حتقيق دّقة اأكرب للمقيا�س. كما ترّتب على النتقادات املوجهة لهذا املقيا�س 
 ,)Taylor and Cronin 1992,1994( تقدمي درا�صات عدة, منها درا�صات )SERVQUAL(
اّلتي نتج عنها مقيا�س جديد �صّمي مقيا�س الأداء الفعلي Service( Performance (, اأو ما 
اأ�صلوبًا معدًل من املقيا�س الأّول, حيث ي�صتبعد  يعرف مبقيا�س )SERVPERF( اّلذي يعدُّ 
فكرة الفجوة بني الأداء والّتوقعات, ويركز فقط على الأداء الفعلي لقيا�س جودة اخلدمات, 
اخلدمة,  لأداء  امل�صاحبة  والعملّيات  لالأ�صاليب  املبا�رص  التقومي  اإىل  املقيا�س  هذا  وي�صتند 
اعتماداً على الأبعاد اخلم�صة للجودة: العنا�رص امللمو�صة, والعتمادّية, و�رصعة ال�صتجابة, 

والأمان, والتعاطف.
وقد خل�س )Taylor and Cronin 1994 ( اإىل اأن مقيا�س )SERVPERF( لالأداء اأف�صل 
القيا�س,  التطبيق والب�صاطة يف  ال�صابق بال�صهولة يف  املقايي�س, حيث يتمّيز عن املقيا�س 

وكذلك يف زيادة درجة م�صداقيته. 
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الدراسات السابقة:
اأ- الدرا�صات باللغة العربية:

قام معال 1998بدرا�صة على عمالء امل�صارف الّتجارّية يف الأردن, والتي بلغ عددها 
ت�صعَة َع�رص م�رصًفا من خالل توزيع 1000 ا�صتبانة ا�صتعيد 627 منها, بهدف قيا�س جودة 

اخلدمات امل�رصفّية التي تقدمها امل�صارف الّتجارّية يف الأردن.
الفعلي  الأداء  الّتجارّية مل�صتوى  اأن تقييم عمالء امل�صارف  اإىل  الدرا�صة  وقد خل�صت 
للخدمات امل�رصفّية املقدمة لهم كان �صلبيا, كما اأظهرت الّدرا�صة اأن اجلودة املتوّقعة يف 
الّتجارّية العاملة يف الأردن كانت عالية, وهي  اخلدمات امل�رصفية من عمالء امل�صارف 
اأعلى من اجلودة الفعلية التي تقدمها تلك امل�صارف, واأظهرت كذلك اأّنه ل يوجد اأّي اختالف 
بني نتائج قيا�س جودة اخلدمات امل�رصفية با�صتخدام مقيا�س الأداء الفعلّي, وبني نتائج 
القيا�س با�صتخدام مقيا�س نظرية الفجوة ) الفرق بني اجلودة املتوّقعة واجلودة املقّدمة (, 

حيث كانت نتائج القيا�س يف كلتا احلالتني �صلبية. 
اململكة  يف  الربيدّية  اخلدمات  جودة  لقيا�س  درا�صة   2001 ال�صميمري  واأجرى 
العربّية ال�صعودّية, م�صتخدمًا فيها مقيا�س )SERVPERF(, حيث �صعت الدرا�صة اإىل معرفة 

اآراء وتوجهات امل�صتخدمني نحو جودة اخلدمات الربيدّية يف اململكة العربية ال�صعودية.
وقد اأظهرت النتائج العامة للدرا�صة اإمكانّية الوثوق باملقيا�س لتحديد اأبعاد اخلدمة 
الكّلّية  اجلودة  اأبعاد  لتكوين  اخلم�صة  اأبعاده  اأربعة من  ُقبلت  ال�صعودية, حيث  الربيدّية يف 
اأخفق  والأمان. وقد  وال�صتجابة,  امللمو�صة, والعتمادّية,  املادّية  للخدمة, وهي: اجلوانب 
املقيا�س يف اإظهار تاأثري ذي دللة اإح�صائّية للتعاطف على اجلودة الكلية للخدمة الربيدية. 

)املبرييك 2002م �س244(.
واأجرت املبرييك 2002 درا�صة هدفت اإىل معرفة اآراء و توجهات العميالت نحو اخلدمة 
 )SERVPERF( امل�رصفّية الّن�صائّية يف اململكة العربية ال�صعودية, وذلك با�صتخدام مقيا�س
باأبعاده اخلم�صة, وكذلك قيا�س اجلودة الكّلّية لهذه اخلدمة. وقد اأ�صارت نتائج الّدرا�صة اإىل 
الّن�صائّية يف اململكة, كما عرّبت  الكّلّية للخدمة امل�رصفّية  النطباع الإيجابّي عن اجلودة 
عنه امل�صاركات يف الدرا�صة بن�صبة 97% من العينة. اأما من حيث عالقة الأبعاد اخلم�صة مع 
اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية, فقد اأ�صفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباط طردّية بني 
اأربعة من اأبعاد هذا املقيا�س مب�صتوى اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية. واأخفق املقيا�س يف 

اإظهار عالقة ذات دللة اإح�صائية لالأمان على اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية.
اأما درا�صة اأبو معمر 2005 فهدفت اإىل الّتعّرف على اأف�صل املقايي�س لقيا�س جودة 
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اخلدمة امل�رصفّية التي تقدمها امل�صارف العاملة يف قطاع غّزة ومعرفة الأهمّية الّن�صبّية 
لالأبعاد املختلفة جلودة اخلدمة امل�رصفية,  بالإ�صافة اإىل اختبار العالقة بني جودة اخلدمة 
امل�رصفّية والر�صا ونية ال�رّصاء.وقد ا�صتملت الّدرا�صة على عينة من عمالء امل�صارف العاملة 
يف قطاع غزة بلغ عددها ) 166 ( مفردة حيث خل�صت اإىل �رصورة تفهم توّقعات العمالء 
من اأجل تقدمي اخلدمة امل�رصفّية الف�صلى, وحتقيق الر�صا لديهم,  بالإ�صافة اإىل اأن قيا�س 
اخلدمات  جودة  لتطوير  الّرئي�س  املدخل  هو  لها  العمالء  واإدراك  امل�رصفّية  اخلدمة  جودة 

امل�رصفّية املقّدمة للعمالء وحت�صني. جودتها. 
واأو�صحت الدرا�صة وجود عالقة قوية ذات دللة اإح�صائية بني ر�صا العمالء وجودة 
اخلدمة امل�رصفّية املقدمة, كما خل�صت اإىل اأن ا�صتمرار العمالء يف الّتعامل مع امل�صارف 

وزيادة ولئهم, يعتمد اعتماداً كبرياً على تقوميهم جلودة اخلدمة امل�رصفية املقدمة لهم.
مقيا�س  فعالية  مدى  اختبار  اإىل  هدفت  فقد   2005 عبي�صات  درا�صة  اأّما 
)SERVPERF( لقيا�س جودة اخلدمات املقدمة يف موؤ�ص�صة املناطق احلّرة الأردنّية, ومدى 
عالقة اأبعاد هذا املقيا�س بر�صا متلقي اخلدمات, حيث ُوزعت 200 ا�صتبانة, ا�صرتجع منها 
180 ا�صتبانة, حيث اأ�صارت النتائج اإىل اأن ُبعد التعاطف قد احّتل املرتبة الأوىل يف تقومي 
اأبعاد املتغرّي  اأن  اإىل  فاأ�صارت  اأّما نتائج حتليل النحدار املتعدد  الأفراد جلودة اخلدمات, 
التابع )ر�صا  الّتغرّي يف املتغرّي  ( تف�رص ما مقداره )70.4%(من  امل�صتقل )جودة اخلدمات 
و�رصعة  املادية,  واجلوانب  والأمان,  العتمادّية,   ( الأبعاد  من  اأربعة  واأن  اخلدمة(  متلقي 

ال�صتجابة ( كان لها الأثر يف تف�صري الّتغرّي يف ر�صا العمالء.
وقام وادي وعا�صور 2005 بدرا�صة هدفت اإىل تقييم جودة اخلدمات امل�رصفّية التي 
اجلامعات,  يف  العاملني  العمالء  نظر  وجهة  من  غّزة  قطاع  يف  العاملة  امل�صارف  تقدمها 
وذلك بتطبيق نظرية الفجوة با�صتخدام مقيا�س )Servqual( لقيا�س اجلودة من  خالل الفرق 
ا�صتبانة جمع  ُوزعت 500  وقد  يتلقونه فعال,  ما  العمالء من خدمة, وبني  يتوقعه  ما  بني 
منها 280 ا�صتبانة �صاحلة للتّحليل, واأ�صارت نتائج الّدرا�صة اإىل اأن هناك فجوة يف جميع 
اأبعاد اجلودة اخلم�صة, واأن توّقع العاملني يف اجلامعات كان اأعلى مّما يدركونه حقيقة من 

اخلدمات امل�رصفّية املقدمة, مّما يدل على اأن هناك جمال لتح�صني اخلدمات امل�رصفية.
اخلدمات  جودة  حتليل  بهدف   )Servqual( مقيا�س   2007 دروي�س  وا�صتخدم 
امل�رصفّية التي تقدمها امل�صارف الإ�صالمية يف فل�صطني من وجهة نظر عمالئها, وحتديد 
اأبعاد جودة اخلدمة امل�رصفّية لهذه امل�صارف من خالل الك�صف عن الأبعاد التي ي�صتخدمها 
العمالء,حيث اأ�صارت النتائج اإىل وجود فجوة بني اخلدمة املدركة, واخلدمة التي يتوّقعها 
العمالء جلميع الأبعاد اخلم�صة اّلتي يتكّون منها املقيا�س, وهذا يعك�س تدين م�صتوى اخلدمة 
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التي تقدمها امل�صارف الإ�صالمية يف فل�صطني من وجهة نظر عمالئها, ويوؤكد احلاجة اإىل 
اإعادة النظر يف جميع الأبعاد بهدف حت�صينها والرتقاء مب�صتوى جودة اخلدمة.

ب- الدرا�صات االأجنبية:

قام )Al-Tamimi  and Jabnoun 2002( بتحليل جودة اخلدمة يف امل�صارف التجارية 
يف دولة الإمارات با�صتخدام مقيا�س )Servqual( بالعتماد على ثالثة اأبعاد لقيا�س جودة 
املهارات  �صملت  وقد  والتعاطف,  امللمو�صة,  واملهارات  الإن�صانّية,  املهارات  وهي:  اخلدمة 

الإن�صانية بعدي الثقة والمان, فيما �صمل بعد التعاطف, بنود التعاطف وال�صتجابة.
 وفح�صت الدرا�صة الفروق ذات الدللة الإح�صائّية بني اأبعاد املقيا�س, وخل�صت اإىل اأن 
البعد املتعّلق باملهارات الإن�صانّية اأكرث دللة من الأبعاد الأخرى )امللمو�صية, والّتعاطف(,كما 
وجدت الدرا�صة اأن بعدي امللمو�صية, والّتعاطف لهما دللة اإح�صائية مت�صابهة, وهذا يعني 
القيمة  الإن�صانية  املهارات  اأعطوا  ولكنهم  عالية,  قيمة  الثالثة  الأبعاد  يعطون  الزبائن  اأن 
الأعلى, ومن هنا فاإّنه يجب على امل�صارف زيادة الهتمام باأبعاد جودة اخلدمة الثالثة 
وزيادة الرتكيز على بعد املهارات الإن�صانية لزيادة جودة اخلدمة ب�صكل عام,و توفري موازنة 

منا�صبة من اأجل تدريب املوظفني وزيادة مهاراتهم.
وهدفت درا�صة Al-Amiri and Al-Tamimi (2003) اإىل حتليل نواحي جودة اخلدمة يف 
 ,)Servqual( العربية املتحدة با�صتخدام مقيا�س  الإمارات  الإ�صالمية يف دولة  امل�صارف 
الإ�صالمّي  اأبو ظبي  بنك  بن�صبة 45% من  وزعت  كاملة  ا�صتبانة   )311( ومن خالل  جمع 
و55% من بنك دبي الإ�صالمّي, حيث دلت نتائج الدرا�صة على اأن العمالء را�صون ب�صكل عام 
عن اأداء هذه امل�صارف, كما اأّنه مل تكن هنالك فروق يف اإجابات املبحوثني بح�صب اجلن�س 
�صنوات  وعدد  الأكادميّي,  والّتاأهيل  العمر,  بح�صب  اختالف  هناك  كان  ولكن  اجلن�صية,  اأو 

الّتعامل مع امل�رصف, اأما اأهّم الأبعاد فقد كان بعد اجلوانب امللمو�صة والتعاطف.
وقام Miguel et. al. 2005 بدرا�صة غريبة نوعا ما, لأنها قامت بتقومي اأبعاد جودة 
الوظائف  اأهّم  اأحد  متّثل  اأنها  اعتبار  على  املركبات,  لت�صليح  ور�س  �صل�صلة  يف  اخلدمة 
الأمريكّية يف جمال اخلدمات, وقد ا�صتخدمت الدرا�صة  مقيا�س )SERVPERF ( يف �رصكة 
متعددة اجلن�صيات لها اأكرث من) 1000( فرع عرب اأمريكا, وتخدم اأكرث من )20000( زبون 

�صهريًا, وذلك بهدف حتديد اأهم اأبعاد اجلودة من وجهة نظر الإدارة والعمالء.
 وبتطبيق الدرا�صة على عينة من )105( زبائن و )21( مديراً, خل�صت الّدرا�صة اإىل اأّن 
اأهّم العوامل بالن�صبة للمديرية هي �رصعة ال�صتجابة وطماأنة الزبائن, اأما بالن�صبة للزبائن 

فكانت العتمادّية هي الأهّم.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

23

منهجّية الّدراسة:
اخلدمة  جودة  عالقة  من  للّتحقق  الّتحليلّي  الو�صفّي  املنهج  على  الّدرا�صة  هذه  تقوم 
باأبعاد  العمالء,   نظر  وجهة  من  القد�س,  حمافظة  يف  العاملة  امل�صارف  يف  امل�رصفّية 
من  تتكون  اخلدمات  جودة  اأن  البحث  يفرت�س  حيث   ,)SERVPERF( الأداء  مقيا�س 
والأمان,  وال�صتجابة,  والعتمادية,  امللمو�صة,  املادّية  اجلوانب  هي:  رئي�صة  اأبعاد  خم�صة 
والّتعاطف, حيث متثل الأبعاد اخلم�صة املتغريات امل�صتقلة )Independent variables( اأّما 
جودة اخلدمة الكّلّية فتمّثل املتغرّي الّتابع )Dependent variable(, وقد قي�صت من خالل 

�صوؤال مبا�رص مكون من خم�صة اختيارات متدّرجة من ممتازة اإىل متدنّية.

جمتمع الّدراسة وعينتها:
يتمثل جمتمع الّدرا�صة من عمالء امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س, وقد 
البحث  ا�صتمارة  الدرا�صة, ووزعت  الب�صيطة نظرا لكرب جمتمع  الع�صوائّية  العينة  اعتمد على 
عليهم يف مكان تقدمي اخلدمة ويف اأماكن عملهم, مع �رصح الهدف من الّدرا�صة, وكيفية ملء 
ال�صتبانة, حيث ُوزعت )400( ا�صتبانة, وا�صتعيدت )350( منها, وا�صتبعد منها )3( ب�صبب 
اأي بن�صبة  للّتحليل,  ا�صتبانة مكتملة و�صاحلة  البيانات, ليتبقى منها )347(  عدم اكتمال 
)86.75%( من ال�صتبانات املوزعة, واعتربت  هذه العينة كافية للّتحليل واعتماد النتائج, 
حيث اأ�صار )Al-Amiri and Al-Tamimi -2003( يف درا�صتهما اإىل اأّن عينة بحث مكونة من 

)300( ا�صتجابة تعّد كافية لدرا�صة مقيا�س جودة اخلدمة وفح�صه.

أداة الّدراسة:
اأ�صتخدمت ال�صتبانة اأداة رئي�صة يف جمع البيانات من جمتمع الدرا�صة, اّلتي احتوت 
واحلالة  والعمر,  كاجلن�س,  للعينة  ال�ّصخ�صّية  البيانات  تناول  الأّول  الق�صم  ق�صمني:  على 
العمل, والّدخل, وعدد امل�صارف املتعامل معها,  الّتعليمّي, وجهة  الجتماعّية, وامل�صتوى 
باأبعاد  ة   العبارات اخلا�صّ الثاين  الق�صم  تناول  بينما  الّتعامل مع امل�رصف,  �صنوات  وعدد 
 Taylor and Cronin( )SERVPERF( امل�صتخدم من قبل  جودة اخلدمات وفقا ملقيا�س 
1994 ( حيث ا�صتمل على )22( عبارة تقي�س جودة اخلدمة, اأما العبارة رقم )23 ( فتقي�س 
ليكرت  مقيا�س  با�صتخدام  العبارات  جميع  ُعر�صت  وقد  امل�رصفّية.  للخدمة  الكّلّية  اجلودة 
ويقابلها   ( ب�صدة  (, وغري موافق   5 الوزن  ويقابلها   ( ب�صدة  اأوافق  واملتدّرج من  اخلما�صي 

الوزن 1( .
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 ثبات أداة الّدراسة:
با�صتخدام  ال�صتبانة  لفقرات  الّداخلّي  الّت�صاق  بفح�س  الأداة  ثبات  من  الّتحّقق  مت 
اإىل   )  1  ( اجلدول  وي�صري  الّدرا�صة,  عينة  على   )Crunbach Alpha( كرونباخ  األفا  معامل 
قيمة معامالت الّثبات لأبعاد مقيا�س )SERVPERF( اخلم�صة, حيث يّت�صح اأّن قيم معامل 
الّثبات تراوحت بني )0.72( و )0.85(  يف حني بلغت قيمة معامل الثبات جلميع الفقرات  
)0.922(, وجميع هذه القيم عالية مما يدّل على امكانّية ثبات النتائج, اّلتي ميكن اأن ي�صفر 
لت اإليها  عنها تطبيق مقيا�س  )SERVPERF( , وكذلك اإمكانية تعميم النتائج اّلتى تو�صّ

الّدرا�صة.

 الجدول )1(:

معامالت كرونباخ ألفا لمتغيرات الّدراسة

كرونباخ اإلفاعدد اال�صئلةاملتغري

40.7215اجلوانب امللمو�صة

50.8026االعتمادّية

40.8203�رصعة اال�صتجابة

40.8528االأمان

50.7990الّتعاطف

220.9221جميع الفقرات

حتليل نتائج الدراسة:

1- اخل�صائ�س ال�ّصخ�صّية لعينة الّدرا�صة:
ت�صري النتائج يف اجلدول رقم )2( اإىل اأن ن�صبة )63.1%( يف العينة كانوا من الذكور, 
واأن )36.9%( كانوا من الإناث.وهذا ي�صري اإىل اأن الّن�صبة العظمى ممن ميلكون اأر�صدة يف 
امل�صارف هم من الّذكور, ويعود ذلك اإىل دور الرجل القت�صادّي يف الأ�رصة واملجتمع. كما 
ت�صري النتائج يف اجلدول ) 2 ( اإىل اأن )62.9%(  من عينة الّدرا�صة تقع اأعمارهم �صمن الفئة 
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�صنة,   )50-41( من  اأعمارهم  تقع  العينة  من   )%21.6( ون�صبة  �صنة,   )40-20( العمرّية 
بينما كانت ن�صبة من جتاوز اأعمارهم ال�صتون عاما )5.2%( فقط, مما ي�صري اإىل اأّن غالبية 
ن مل يتجاوزوا �صن اخلم�صني, فيما كانت الغالبية  عمالء امل�صارف هم من الفئة ال�ّصاّبة, ممَّ

العظمى من عينة الدرا�صة من املتزوجني, حيث بلغت الن�صبة )%67.7(.
كما  ي�صري اجلدول ) 2 ( اإىل امل�صتوى الّتعليمّي لعينة الّدرا�صة حيث اأن اأكرب فئة من 
الّدرا�صة,  عينة  من   )%66.2( بن�صبة  وذلك  ومتو�صطة,  جامعّية  �صهادات  يحملون  العمالء 
الّثانوّية فن�صبتهم )17.6%(, بينما ن�صبة )16.1%( فقط هم دون  اأّما من يحملون �صهادة 
الثانوية, مّما ي�صري اإىل اأن انخفا�س املوؤّهل الّدرا�صّي يوؤّدي اإىل انخفا�س احتمالّية امتالك 

ح�صاب يف امل�رصف, حيث اإّن اقّل فئة من عمالء امل�صارف هم دون الّثانوّية العاّمة.

 الجدول )2(
توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية

الّن�صبة املئوّية العددالفئةاملتغرّيات

اجلن�س 
21963.1ذكر
12836.9اأنثى

الفئة العمرّية

2011332.6-30 �صنة
3110530.3-40 �صنة
417521.6-50 �صنة
513610.4-60 �صنة
185.2اكرب من 60

احلالة االجتماعّية
9326.8اأعزب

23567.7متزّوج
195.5غري ذلك

امل�صتوى الّتعليمّي
5616.1اأقل من الّثانوّية العاّمة

6117.6الّثانوّية
6518.7دبلوم متو�صط
10831.1بكالوريو�س

5716.4درا�صات عليا
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الّن�صبة املئوّية العددالفئةاملتغرّيات

جهة العمل
9828.2يف موؤ�ص�صة حكومّية
ة 21662.2يف موؤ�ص�صة خا�صّ

339.5عمل حّر

الرّاتب

5616.1اقل من 300 دينار
3014613.3-400 دينار
4016819.6-500 دينار

17751.0اأكرث من 500 دينار

عدد امل�صارف املتعامل معها
22564.8م�رصف واحد

9025.9م�رصفان
329.2ثالثة م�صارف فاأكرث

عدد �صنوات الّتعامل مع امل�رصف
11332.6اأقّل من خم�س �صنوات

9427.1من5-10 �صنوات
14040.3اأكرث من 10 �صنوات

ة,  ووفقا للنتائج يف اجلدول ) 2(, فان )62.2%( من العينة يعملون يف موؤ�ص�صات خا�صّ
فيعمل  احلّرة  الأعمال  يف  اأّما  حكومّية.  موؤ�ص�صات  يف  يعملون  العينة  من   )%28.2( بينما 
ة  )9.5%( فقط من اأفراد العينة, وهي نتيجة منطقّية, حيث تلزم املوؤ�ص�صات- �صواء اخلا�صّ
اأو احلكومّية- املوظفني العاملني بفتح ح�صاب منذ بدء العمل, وذلك لتحويل رواتبهم اإىل 
هذا احل�صاب, كما اأّن الغالبّية العظمى من عينة الّدرا�صة تزيد دخولهم عن )500( دينار وهم 
بن�صبة )51%( من العينة, اأّما من تقل رواتبهم عن )300( دينار فبلغت ن�صبتهم )%16.1(  
واحد  م�رصف  مع  يتعاملون  العينة  اأفراد  معظم  اأّن  اأي�صا  يتبنّي  كما  الدرا�صة,  عينة  من 
مّمن  الّدرا�صة  هذه  يف  امل�صاركني  معظم  وكان  العينة,  من   )%64.8( ن�صبتهم  وتبلغ  فقط, 
يتعاملون مع امل�رصف منذ اأكرث من ع�رص �صنوات وبن�صبة )40.3%( من عينة الّدرا�صة, يف 
حني اإن )32.6%( من العينة كان تعاملهم اأقّل من خم�س �صنوات, اأّما من تراوح تعاملهم مع 

امل�رصف من ) 5-10( �صنوات فكانت ن�صبتهم ) 27.1%( من العينة.
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2- حتليل م�صتوى اجلودة الكلّّية يف امل�صارف العاملة يف حمافظة القد�س:
لتحديد م�صتوى جودة اخلدمات اّلتي تقدمها امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة 
للخدمات  الكّلّية  للجودة  امل�صاركني  تقومي  اأّن  اإىل   )  3( اجلدول  يف  النتائج  ت�صري  القد�س, 

امل�رصفّية كان ح�صب الرتتيب الآتي:
.)% اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية يف امل�رصف جّيدة, وذلك بن�صبة )39.5. 1

.)% اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية يف امل�رصف جيّدة جّدا وذلك بن�صبة )34.6. 2
.)% اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية يف امل�رصف مقبولة, وذلك بن�صبة )17.3. 3

.)% اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية يف امل�رصف ممتازة, وذلك بن�صبة )7.2. 4

.)% اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية يف امل�رصف متدنية, وذلك بن�صبة )1.4. 5
ومن النتائج يت�صح كذلك اأن م�صتوى جودة اخلدمة امل�رصفّية يف امل�صارف العربّية 
العاملة يف حمافظة القد�س من وجهة نظر العمالء كان اإيجابّيا )جيد فاأعلى( حيث زادت 

ن�صبته عن )%80(. 
 الجدول )3 (

توزيع عينة البحث حسب تقييم الجودة الكلّّية للخدمة المصرفية
الّتتيبالن�صبة املئوّيةالّتكرارالتقييم
257.24ممتازة

12034.62جّيدة جّدا
13739.51جّيدة
6017.33مقبولة
51.45متدنّية

100%347املجموع

3- حتليل اأبعاد جودة اخلدمات يف امل�صارف العاملة يف حمافظة القد�س:
القد�س,  حمافظة  يف  العاملة  العربّية  امل�صارف  يف  اخلدمات  جودة  اأبعاد  لتحليل 
 ,)SERVPERF( ا�صتخدم الو�صط احل�صابّي, لتحديد الأهمّية الّن�صبّية لالأبعاد اخلم�صة ملقيا�س
وذلك من خالل ح�صاب متو�صطات الإجابة على كّل عبارة من عبارات ال�صتبانة, كما يت�صح 

من اجلدول)4(.
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 الجدول )4 (
 متوسطات إجابات عينة الّدراسة على عبارات مقياس جودة الخدمة

اأبعاد 
جودة 
اخلدمة

التتيباملتو�صطالعبارةالرقم

�صة
لمو

امل
رص 

ا�
لعن

4.06342توافر جتهيزات ومعدات واأجهزة تقنّية متطورة.1ا
3.59376املرافق وال�صالت مالئمة و�صحّية وجّذابة.2
4.22481متّيز العاملون بالّنظافة وح�صن الهندام واملظهر.3
3.78103مالئمة املظهر العام للبنك مع نوعية و طبيعة اخلدمة املقدّمة.4

دية
تما

لع
ا

3.59945اللتزام بتنفيذ الأعمال يف الأوقات املحّددة5
3.518710الهتمام مب�صاكل العمالء, والإجابة عن ا�صتف�صاراتهم.6
3.317016احلر�س على تقدمي اخلدمة ب�صكل �صحيح ومن اأّول مّرة.7
3.52169تقدمي اخلدمة يف املواعيد اّلتي مّت حتديدها.8
3.77814توافر اأنظمة التوثيق وال�صجالت ب�صكل دقيق.9

ابة
تج

ل�ص
عة ا

3.458213اإعالم العمالء بدّقة عن موعد تقدمي اخلدمة.10�رص
3.351615تقدمي اخلدمة للعمالء ب�صكل فورّي.11
3.403514ال�صتعداد الدائم مل�صاعدة العمالء.12
3.167119عدم ان�صغال العاملني عن تلبية الطلبات الفورّية للعمالء.13

ان
لأم

ا
3.466912�صلوك العاملني ي�صعر العمالء بالّثقة.14
3.54478�صعور العمالء بالأمان يف الّتعامل مع العاملني.15
3.518711مَتّتُع العاملني بالأحا�صي�س الإن�صانية واللباقة.16
3.56207توافر املعرفة الكافية لدى العاملني لالإجابة عن اأ�صئلة العمالء17

طف
ّتعا

ال

3.242118اهتمام العاملني بالعمالء اهتماما �صخ�صّيا.18
2.792523مالئمة �صاعات العمل جلميع العمالء.19

3.164320امتالك العاملني القدرة على منح الهتمام ال�ّصخ�صّي للعمالء.20

2.847322و�صع امل�صلحة العليا للعمالء ن�صب العني.21
3.149921العلم والدراية باحتياجات العمالء.22

دة 
جلو

ا
ّلّية

3.288217اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية يف امل�رصف.23الك
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وبالنظر اإىل ترتيب العوامل وفقا اإىل املتو�صطات, يعر�س اجلدول )5( اأهّم خم�صة عوامل 
من وجهة نظر عمالء امل�صارف يف تقوميهم جلودة اخلدمة امل�رصفّية, وهي على الرتتيب: 
»مَتّيُز العاملني بالنظافة وح�صن الهندام واملظهر«, و »توافر جتهيزات ومعدات واأجهزة تقنّية 
وجميع  وطبيعتها«,  املقّدمة  اخلدمة  نوعّية  مع  للبنك  العام  املظهر  »ومالءمة  متطّورة«, 
هذه العوامل تتعّلق ببعد العنا�رص املادّية امللمو�صة, مّما يعك�س انطباع العمالء الإيجابّي 
الكبري عن توفري امل�صارف للعاملني املمّيزين, ولأحدث التقنيات الالزمة لتي�صري اخلدمة 

وت�صهيلها, ومالءمة املظهر العام للبنك مع نوعية اخلدمة املقّدمة وطبيعتها.

اأّما العامل الرابع فكان "توافر اأنظمة الّتوثيق وال�ّصجالت ب�صكل دقيق" وكان العامل 
اخلام�س"اللتزام بتنفيذ الأعمال يف الأوقات املحددة " وهي عوامل تتعّلق ببعد العتمادّية, 
وتعك�س انطباع العمالء عن احتفاظ امل�صارف ب�صجالت دقيقة خالية من الأخطاء, وحر�صها 

على حتّري الّدّقة يف اأداء اخلدمة.
 الجدول )5 (

 أهم خمسة عوامل من وجهة نظر العمالء
التتيباملتو�صطالعاملالرقم

4.22481مَتّيَز العاملون بالّنظافة وح�صن الهندام واملظهر.1
4.06342توافر جتهيزات ومعدات واأجهزة تقنّية متطّورة.2
3.78103مالئمة املظهر العام للبنك مع نوعّية اخلدمة املقّدمة وطبيعتها.3
3.77814توافر اأنظمة الّتوثيق وال�ّصجالت ب�صكل دقيق.4
3.59945اللتزام بتنفيذ الأعمال يف الأوقات املحّددة.5

كما يبني اجلدول )6( العوامل اخلم�صة اّلتي متّثل اأقّل العوامل جودة كما يراها العمالء, 
ت�صتعني بها  اأن  بيانات, ميكن  اّلتي تظهر يف اجلدول تعدُّ مبثابة قاعدة  الّنتائج  اإّن  حيث 
اإدارات امل�صارف يف حت�صني جودة اخلدمات املقّدمة للعمالء, وذلك عن طريق اإبداء الهتمام 

برفع م�صتوى العوامل الواردة يف اجلدول.
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 الجدول )6 (
 العوامل األقل أهمية من وجهة نظر العمالء

التتيباملتو�صطالعاملالرقم
3.242118اهتمام العاملني بالعمالء اهتماما �صخ�صّيا.1
3.167119عدم ان�صغال العاملني عن تلبية الطلبات الفورّية للعمالء2
3.164320امتالك العاملني القدرة على منح الهتمام ال�صخ�صي للعمالء.3
3.149921العلم والّدراية باحتياجات العمالء.4
2.847322و�صع امل�صلحة العليا للعمالء ن�صب العني.5

4-اختبار فر�صيات الّدرا�صة:
اأ�صلوب حتليل االرتباط لتحديد عالقة كّل متغرّي م�صتقل باملتغرّي  1 .

التابع:
يف �صوء اأهداف الّدرا�صة, وفر�صياتها, ومتغرياتها, واأ�صاليب القيا�س, اعتمد على اأ�صلوب 
الرتباط )معامل ارتباط بري�صون( لتحديد نوع العالقة وقوتها بني الأبعاد اخلم�صة وجودة 
اخلدمات الكّلّية, واأ�صند بتحليل النحدار املتعّدد لقيا�س اأثر الأبعاد امل�صتقلة اخلم�صة على 
املتغرّي الّتابع املتمّثل يف اجلودة الكّلّية للخدمة, وذلك لختبار الفر�صّية الأوىل للّدرا�صة, 
كما اأ�صتخدم حتليل التباين الأحادّي ) One way ANOVA( اّلذي اأ�صند باختبار اأقّل مربع 

اأخطاء) Least Square Differences  LSD( وذلك لختبار الفر�صّية الّثانية.

اأّوال:اختبار الفر�صّية االأوىل
ل توجد عالقة ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05 ( بني توافر )العنا�رص 
املادّية امللمو�صة, ودرجة العتمادية, ودرجة ال�صتجابة, ودرجة الأمان, ودرجة الّتعاطف( 
يف  العاملة  العربّية  للم�صارف  الكّلّية  اخلدمات  جودة  وم�صتوى  امل�رصفّية,  اخلدمة  يف 

حمافظة القد�س.
وتف�صري  لها,  املرافق  املعنوية  وم�صتوى  الرتباط,  معامالت   )7( اجلدول  ويو�صح 
اجلدول  يف  النتائج  ت�صري  حيث  الكّلّية,  واجلودة  اخلدمة  جودة  اأبعاد  بني  العالقة  طبيعة 
الكلية  الأبعاد اخلم�صة واجلودة  اإح�صائّية بني جميع  اإيجابّية ذات دللة  اإىل وجود عالقة 
الفر�صّية  رف�س  معه  ميكن  مّما   )  0.01  =  α  ( الدللة  م�صتوى  عند  امل�رصفية  للخدمات 
فرّية, وقبول الفر�صّية البديلة وذلك لكّل بعد من الأبعاد اخلم�صة, حيث يتبني من اجلدول  ال�صّ
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ما ياأتي:
اإّن معامل الرتباط بني العنا�رص املادّية امللمو�صة وم�صتوى اجلودة الكّلّية اإيجابّي  1 .
وذو دللة اح�صائّية, حيث بلغ معامل الرتباط )0.441 ( وم�صتوى املعنوية )0.000 ( مّما 
يدّل على وجود عالقة اإيجابّية ذات دللة اإح�صائية بني توافر العنا�رص املادّية امللمو�صة 
الكّلّية للم�صارف العربّية العاملة يف  يف اخلدمة امل�رصفية وبني م�صتوى جودة اخلدمات 
حمافظة القد�س. ويوؤّكد اجلدول )8 ( على هذه العالقة حيث يتبنّي اأن قيمة β اإيجابّية وذات 

دللة اإح�صائّية, حيث بلغت ) 0.223 ( ومب�صتوى معنوية ) 0.000 (
اإيجابّي  الكّلّية  اجلودة  م�صتوى  وبني  العتمادّية  درجة  بني  الرتباط  معامل  اإّن  2 .
وذو دللة اإح�صائّية, حيث بلغ معامل الرتباط  )0.552 (, وم�صتوى املعنوية )0.000 (, 
مّما يدّل على وجود عالقة ايجابّية ذات دللة اإح�صائّية بني درجة العتمادّية يف اخلدمة 
حمافظة  يف  العاملة  العربّية  للم�صارف  الكّلّية  اخلدمات  جودة  م�صتوى  وبني  امل�رصفّية 
اإيجابّية وذات دللة   β اأن قيمة  العالقة, حيث يتبنّي  القد�س, ويوؤّكد اجلدول )8(على هذه 

اإح�صائّية, حيث بلغت ) 0.128 ( ومب�صتوى معنوية ) 0.050 (.
اإّن معامل الرتباط بني درجة ال�صتجابة وبني م�صتوى اجلودة الكّلّية اإيجابّي وذو  3 .
دللة اإح�صائّية حيث بلغ معامل الرتباط  )0.572( وم�صتوى املعنوّية )0.000 (, مّما يدّل 
على وجود عالقة اإيجابّية ذات دللة اإح�صائية بني درجة ال�صتجابة يف اخلدمة امل�رصفية 
وبني م�صتوى جودة اخلدمات الكّلّية للم�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س, ويوؤّكد 
اجلدول )8 ( على هذه العالقة, حيث يتبنّي اأن قيمة β اإيجابّية, وذات دللة اإح�صائّية حيث 

بلغت )0.206( ومب�صتوى معنوية )0.002 (.
وذو  اإيجابّي  الكّلّية  اجلودة  م�صتوى  وبني  الأمان  درجة  بني  الرتباط  معامل  اإّن  4 .
مّما   ,) املعنوّية )0.000  الرتباط  )0.553( وم�صتوى  بلغ معامل  اإح�صائّية حيث  دللة 
يدّل على وجود عالقة اإيجابّية ذات دللة اإح�صائية بني درجة الأمان يف اخلدمة امل�رصفّية 
وبني م�صتوى جودة اخلدمات الكّلّية للم�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س, ويوؤّكد 
اجلدول رقم )8 ( على هذه العالقة حيث يتبنّي اأّن قيمة β اإيجابّية وذات دللة اإح�صائّية, 

حيث بلغت )0.114 ( ومب�صتوى معنوّية ) 0.074 (.
اإّن معامل الرتباط بني درجة الّتعاطف وبني م�صتوى اجلودة الكّلّية اإيجابّي وذو  5 .
دللة اإح�صائّية حيث بلغ معامل الرتباط  )0.522( وم�صتوى املعنوّية )0.000 (, مّما يدّل 
على وجود عالقة اإيجابّية ذات دللة اإح�صائية بني درجة الّتعاطف يف اخلدمة امل�رصفّية 
وبني م�صتوى جودة اخلدمات الكّلّية للم�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س, ويوؤّكد 
اجلدول )8 ( على هذه العالقة حيث يتبنّي اأّن قيمة β اإيجابّية وذات دللة اإح�صائّية حيث 

بلغت )0.195( ومب�صتوى معنوّية )0.001(.
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 الجدول ) 7 (
 معامالت االرتباط بين الجودة الكلية للخدمة واألبعاد الخمسة

الّتف�صريم�صتوى املعنوّيةمعامل االرتباطالبعد

عالقة اإيجابّية  ذات دللة اإح�صائّية0.4410.000العنا�رص امللمو�صة
عالقة اإيجابّية  ذات دللة اإح�صائّية0.5520.000العتمادّية

عالقة اإيجابّية  ذات دللة اإح�صائّية0.5720.000�رصعة ال�صتجابة
عالقة اإيجابّية  ذات دللة اإح�صائّية0.5530.000الأمان

عالقة اإيجابّية  ذات دللة اإح�صائّية0.5220.000الّتعاطف

ا�صتخدام حتليل االنحدار املتعّدد: 
ي�صري اجلدول )8( اإىل نتائج اختبار النحدار املتعّدد اّلذي ا�صتخدم لقيا�س اأثر املتغرّيات 
امل�صتقلة اخلم�صة: العنا�رص امللمو�صة, والعتمادّية, و�رصعة ال�صتجابة, والأمان, والتعاطف 
قيم  اأن  اجلدول  من  ن�صتنتج  حيث  للخدمة,  الكّلّية  اجلودة  يف  املتمّثل  الّتابع  املتغرّي  على 
دللة  ذات  اخلم�صة  الأبعاد  من  اأربعة  كانت  فيما  اإيجابّية,  امل�صتقلة  للمتغرّيات   β معامل 
اإح�صائّية عند م�صتوى 0.05 با�صتثناء بعد الأمان اّلذي كان ذا دللة اإح�صائّية عند م�صتوى 
فرّية, ونقبل الفر�صيات البديلة لكّل من الأبعاد اخلم�صة,  0.10  لذا نرف�س الفر�صيات ال�صّ
وهذا يعني اأّن هناك اأثراً اإيجابّيًا ذا دللة اإح�صائية بني الأبعاد اخلم�صة: العنا�رص امللمو�صة, 
والعتمادّية, و�رصعة ال�صتجابة, والأمان, والّتعاطف يف اخلدمة امل�رصفّية وبني م�صتوى 
اجلودة الكّلّية للبنوك العاملة يف حمافظة  القد�س, وهذه النتائج تتوافق مع ما تو�صلت اإليه 

الّدرا�صة يف اختبار الفر�صّية الأوىل.
 الجدول ) 8 ( 

نتائج اختبار االنحدار المتعدد لألبعاد الخمسة باعتبار المتغّير التابع الجودة الكلّّية
BetaT.Sigالعوامل  امل�صتقلة

1.0990.272-0.265-الّثابت
3074.970.000.العنا�رص املادّية امللمو�صة

1561.964.050.العتمادّية
2213.073.002.ال�صتجابة

1151.791.074.الأمان
2163.414.001.الّتعاطف

 F = 56.264, P=0.000, R = 0.672, Adj. R2 = 0.444
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وبالنظر اإىل قيمة اختبار في�رص لتحديد مدى �صالحّية مقيا�س النحدار لتمثيل العالقة 
القيمة  من  اأعلى  املح�صوبة    F قيمة  اأّن  يتبنّي  التابع,  واملتغرّي  امل�صتقلة  املتغرّيات  بني 
م�صتوى  بلغ  م�صتوى معنوية 0.01, حيث  اإح�صائّية عند  ذات دللة  قيمة  اجلدولّية, وهي 
تف�رّص  حيث  العالقة  لتمثيل  ي�صلح  املقيا�س  اأّن  يعني  وهذا   ,0.000 املح�صوب  املعنوية 
املتغرّيات امل�صتقّلة ما ن�صبته )44.4%( من التباّين يف املتغرّي الّتابع )اجلودة الكّلّية(, فيما 
واملتغرّي  جمتمعة  امل�صتقلة  املتغرّيات  بني  قوّي  ارتباط  اإىل  املتعّدد  الرتباط  معامل  بلغ 

الّتابع بلغت قيمته )67.2%(, وهو ما يوؤّكد النتائج اّلتي مّت الّتو�صل اإليها �صابقا.

ثانيا: اختبار الفر�صّية الثانّية

 ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05( يف متو�صطات اإجابات 
اأفراد عينة الّدرا�صة نحو اأبعاد جودة اخلدمة امل�رصفّية ونحو اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية 
تعزى للعوامل ال�ّصخ�صّية ) اجلن�س, والعمر, واحلالة الجتماعّية, وامل�صتوى الّتعليمّي, وجهة 

العمل, والّراتب, وعدد امل�صارف املتعامل معها, وعدد �صنوات الّتعامل مع امل�رصف(.
اإجابات  يف  الفروق  لتو�صيح  الأحادّي  الّتباين  حتليل  نتائج   )9( اجلدول  ويبنّي 
اخلم�صة  اخلدمة  جودة  اأبعاد  القد�س,نحو  حمافظة  يف  العاملة  العربّية  امل�صارف  عمالء 
اجلن�س,  يف:  املتمثلة  ال�ّصخ�صّية  املتغرّيات  لختالف  تبعًا  للخدمة,  الكلية  اجلودة  ونحو 
والعمر, واحلالة الجتماعّية, وامل�صتوى الّتعليمّي, وجهة العمل, والّراتب, وعدد امل�صارف 
املتعامل معها, وعدد �صنوات الّتعامل مع امل�رصف, حيث يتبنّي من الّنتائج املو�صحة يف 

اجلدول ما ياأتي:

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05. 1 ( يف اإجابات عمالء 
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س نحو اأبعاد جودة اخلدمة املتعلقة بالعتمادية, 
وال�صتجابة, والأمان, والّتعاطف, وكذلك نحو اجلودة الكّلّية للخدمة, تبعا لختالف متغرّي 
اجلن�س, حيث كان م�صتوى الّدللة املح�صوب )P( اأكرب من )0.05(, يف حني كانت الفروق 
يف اإجابات املبحوثني نحو بعد العنا�رص امللمو�صة ذات دللة اإح�صائّية, حيث بلغ م�صتوى 
الّدللة املح�صوب )0.04( وهو اأقّل من )0.05(, وقد كانت الفروق ل�صالح الّذكور, حيث بلغ 

املتو�صط احل�صابّي )4.00( فيما كان لالإناث )3.80 (.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05. 2 ( يف اإجابات عمالء 
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س نحو اأبعاد جودة اخلدمة اخلم�صة, وكذلك نحو 
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  )P(اجلودة الكّلّية للخدمة, تبعا لختالف متغرّي العمر, حيث كان م�صتوى الّدللة املح�صوب
اأكرب من )0.05( يف جميع احلالت.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05. 3 ( يف اإجابات عمالء 
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س نحو اأبعاد جودة اخلدمة اخلم�س, وكذلك نحو 
اجلودة الكلية للخدمة, تبعا لختالف متغري احلالة الجتماعّية, حيث كان م�صتوى الّدللة 

املح�صوب)P(  اأكرب من )0.05 ( يف جميع احلالت.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05. 4 ( يف اإجابات عمالء 
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س نحو اأبعاد جودة اخلدمة املتعّلقة بالعنا�رص 
الكّلّية  اجل��ودة  نحو  وكذلك  والّتعاطف,  والأم��ان,  وال�صتجابة,  والعتمادّية,  امللمو�صة, 
 )P(للخدمة, تبعا لختالف متغرّي امل�صتوى الّتعليمّي, حيث كان م�صتوى الّدللة املح�صوب
ذات  الأم��ان  بعد  نحو  املبحوثني  اإجابات  يف  الفروق  كانت  حني  يف   ,)  0.05( من  اأكرب 
دللة اإح�صائّية, حيث بلغ م�صتوى الّدللة املح�صوب 0.04 وهو اأقّل من )0.05(, وباإجراء 
اختبار )LSD( تبنّي اأّن الفروق كانت ل�صالح حملة دبلوم كليات املجتمع على ح�صاب حملة 
البكالوريو�س والّدرا�صات العليا, مبتو�صط فروق بلغت )0.321( و ) 0.431 ( على الّتوايل, 

ومب�صتوى دلله )0.02( و )0.007( على الّتوايل.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05. 5 ( يف اإجابات عمالء 
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س نحو اأبعاد جودة اخلدمة املتعّلقة بالعتمادّية, 
م�صتوى  كان  حيث  العمل,  جهة  متغرّي  لختالف  تبعا  والّتعاطف,  والأم��ان,  وال�صتجابة, 
الّدللة املح�صوب)P(  اأكرب من )0.05 (, يف حني كانت الفروق يف اإجابات املبحوثني نحو 
بعد العنا�رص امللمو�صة, وكذلك نحو اجلودة الكّلّية للخدمة ذات دللة اإح�صائّية, حيث بلغ 
م�صتوى الّدللة املح�صوب )0.05 (و )0.04( على الّتوايل, وهي قيم )≥0.05(, وقد كانت 
الفروق نحو بعد العنا�رص امللمو�صة ل�صالح العاملني يف املوؤ�ص�صات احلكومّية واملوؤ�ص�صات 
على   )  0.259  ( و   )0.313( بلغت  فروق  مبتو�صط  احّل��رة,  الأعمال  ح�صاب  على  ة  اخلا�صّ
الّتوايل, ومب�صتوى دللة )0.016( و )0.031( على الّتوايل, فيما كانت الفروق نحو اجلودة 
الكّلّية للخدمة ل�صالح املوؤ�ص�صات احلكومية على ح�صاب املوؤ�ص�صات اخلا�صة, مبتو�صط فروق 

)0.267( ومب�صتوى دللة )0.013(.

اإجابات  يف   )  6 .α  =  0.05 م�صتوى  )عند  اإح�صائّية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
املتعّلقة  اخلدمة  جودة  اأبعاد  نحو  القد�س  حمافظة  يف  العاملة  العربّية  امل�صارف  عمالء 
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الّراتب,  تبعًا لختالف متغرّي  للخدمة  الكّلّية  والّتعاطف, وكذلك نحو اجلودة  بال�صتجابة, 
حيث كان م�صتوى الّدللة املح�صوب)P(  اأكرب من )0.05(, يف حني كانت الفروق يف اإجابات 
املبحوثني نحو اأبعاد العنا�رص امللمو�صة, والعتمادّية, والأمان  ذات دللة اإح�صائّية, حيث 
الفروق  اأّن  تبنّي   ))LSD اختبار  اأقل من )0.05(, وباإجراء  الدللة املح�صوب  كان م�صتوى 
الفئتني  الراتب )301-400( على ح�صاب  امللمو�صة كانت ل�صالح فئة  العنا�رص  نحو بعد 
ومب�صتوى   )0.247( و   )0.427( بلغت  فروق  مبتو�صط   )500-401( و   )300( من  اأقّل 
من  اأكرث  الّراتب  فئة  ل�صالح  الفروق  كانت  كما  الّتوايل,  على   )0.041( و   )0.001( دللة 
)500( على ح�صاب الفئتني اقل من )300 (و )401-500( مبتو�صط فروق بلغت )0.368( 
الفروق نحو  فيما كانت  الّتوايل,  و )0.049( على  و) 0.178( ومب�صتوى دللة )0.000( 
بعد العتمادّية ل�صالح فئات الّراتب )301-400( و )401-500( و اأكرث من )500( على 
ح�صاب فئة الّراتب اقل من )300( مبتو�صطات فروق بلغت )0.395( و )0.26( و )0.26( 
ومب�صتويات دللة )0.006( و )0.047( و )0.02( على الّتوايل, اأّما الفروق نحو بعد الأمان 
فقد كانت ل�صالح الفئة )301-400( على ح�صاب بقية الفئات, ومبتو�صطات فروق بلغت 
)0.543( و )0.329( و )0.424( ومب�صتويات دللة )0.002( و )0.048( و )0.003( على 
الّتوايل, ول�صالح الفئة )401-500( على ح�صاب الفئة اأقّل من )300( مبتو�صط فروق بلغ 

)0.543( وم�صتوى دللة )0.002(.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائّية )عند م�صتوى α = 0.05. 7 ( يف اإجابات عمالء 
وكذلك  اخلم�س,  اخلدمة  جودة  اأبعاد  نحو  القد�س  حمافظة  يف  العاملة  العربّية  امل�صارف 
نحو اجلودة الكّلّية للخدمة, تبعا لختالف متغرّي عدد امل�صارف املتعامل معها, حيث كان 

م�صتوى الّدللة املح�صوب)P(  اأكرب من )0.05( يف جميع احلالت.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية  )عند م�صتوى α = 0.05. 8 ( يف اإجابات عمالء 
امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س نحو اأبعاد جودة اخلدمة املتعّلقة بالعنا�رص 
الكّلّية للخدمة, تبعا  امللمو�صة, والعتمادّية, وال�صتجابة, والّتعاطف, وكذلك نحو اجلودة 
  )P(لختالف متغرّي عدد �صنوات الّتعامل مع امل�رصف, حيث كان م�صتوى الّدللة املح�صوب
اأكرب من )0.05(, يف حني كانت الفروق يف اإجابات املبحوثني نحو بعد الأمان ذات دللة 
وباإجراء   ,)0.05( من  اأقّل  وهو   ,)0.03( املح�صوب  الّدللة  م�صتوى  بلغ  حيث  اإح�صائّية, 
اختبار )LSD( تبنّي اأّن الفروق كانت ل�صالح الفئة اأقّل من )5 ( �صنوات على ح�صاب الفئتني 
)5-10( �صنوات و اأكرث من )10( �صنوات, مبتو�صط فروق بلغت )0.252( و ) 0.273 ( على 

الّتوايل, ومب�صتوى دللة )0.04( و )0.014( على الّتوايل.
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 الجدول ) 10 (
 اختبار )LSD( البعدّي للفروق

في إجابات المبحوثين تبعاً الختالف المتغّيرات الّشخصّية

م�صتوى الّداللةمتو�صط الفرقالفروق بنياملتغرّياتالبعد

العنا�رص 
امللمو�صة

جهة العمل
313.016.احلكومّية/ العمال احلّرة
ة/ العمال احلّرة 259.031.اخلا�صّ

الّراتب

301.427.001- 430 / اقل من 300
500-401 / 400-301.247.041

368.000.اأكرث من 500 / اقل من 300
178.049.اأكرث من 500 / 500-401

الّراتبالعتمادّية
301.395.006-400 / اأقّل من 300
401.26.047 – 500/ اأقّل من 300
26.02.اأكرث من 500 / اأقّل من 300

المان

امل�صتوى 
الّتعليمّي

321.02.كلية جمتمع /  بكالوريو�س
431.007.كلية جمتمع / درا�صات عليا

الّراتب

301.543.002 -400 / اأقّل من 300
401.543.002 -500 / اأقّل من 300
400- 301/ 500-401.329.048

424.003.اأكرث من 500 / 400-301
اجلودة الكّلّية 

ةجهة العملللخدمة 267.013.احلكومّية / اخلا�صّ

ملّخص الّنتائج واالستنتاجات:

ا�صتنادا اإىل الّنتائج اّلتي مّت الّتو�صل اليها من خالل اختبار فر�صيات الّدرا�صة وحتليل 
اأبعاد اجلودة, فاإّنه ميكن الّتو�صل اإىل اأهّم الّنتائج وعلى النحو الآتي:

اأ�صارت الّنتائج اإىل النطباع الإيجابّي عن اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية املقدّمة  1 .
من امل�صارف العربّية العاملة يف حمافظة القد�س وذلك بن�صبة 81.3% من العينة.
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ة فيما  تبنّي من الّنتائج اأّن اأف�صل حمّددات اجلودة هو العنا�رص امللمو�صة, وخا�صّ 2 .
يتعّلق بتمّيز العاملني بالنظافة وح�صن الهندام, بينما كان الّتعاطف اأ�صواأ حمّددات اجلودة, 

ة يف اجلانب املتعّلق بو�صع امل�صلحة العليا للعمالء ن�صب العني.   وخا�صّ

اأ�صارت الّنتائج - من حيث عالقة الأبعاد اخلم�صة واملكونة ملقيا�س جودة اخلدمة  3 .
امل�رصفّية مع اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية- اإىل وجود عالقة اإيجابّية قوّية ذات دللة 
اإح�صائّية بني الأبعاد اخلم�صة, وبني م�صتوى اجلودة الكّلّية للخدمة امل�رصفّية, وقد اأثبتت 
معادلة النحدار املتعّدد لالأبعاد اخلم�صة على املتغرّي الّتابع )اجلودة الكّلّية( ذلك, وبقدرة 
�صيزيد من  اخلدمة  باأبعاد جودة  الهتمام  زيادة  اأّن  يعني  ما, وهذا  نوعًا  عالية  تف�صريّية 

اجلودة الكّلّية.

تبنّي من الّنتائج اأّن تقومي الإناث للعنا�رص املادّية امللمو�صة كان مب�صتوى اأقّل من  4 .
الّذكور, كما اأّن تقومي الأعمال احلّرة لتلك العنا�رص كان بدرجة اأقّل من الوظائف الأخرى, 
وكذلك كان تقومي ذوي الّرواتب املتدّنية كان مب�صتوى اأقّل من ذوي الّرواتب العالية, ويبدو 
اأّن لالإناث, والعاملني يف العمل احلّر, وذوي الّرواتب املتدّنية, يف حمافظة القد�س متطلبات 

مادّية اأعلى مّما تقدمها امل�صارف.

تبنّي من الّنتائج اأّن تقومي املوظفني من ذوي الّرواتب املتدّنية جلانب العتمادّية  5 .
كان مب�صتوى اأقّل من ذوي الّرواتب العالية, وهنا يت�صح �صعور هذه الفئة من العمالء بتدين 

م�صتوى اجلودة يف هذا اجلانب.

تبنّي من الّنتائج اأّن تقومي حملة دبلوم كليات املجتمع لدرجة الأمان كان مب�صتوى  6 .
اأعلى من حملة ال�ّصهادات الأعلى, وهذا يدّل على اأّنه -وبزيادة امل�صتوى الّتعليمّي- يقّل تقومي 
العمالء مل�صتوى الأمان يف تقدمي اخلدمة, كما اأّن تقومي العمالء من ذوي الّرواتب العالية 
جلانب الأمان اأعلى من ذوي الّرواتب املتدّنية, وكذلك كان تقومي العمالء حديثي الّتعامل 
مع امل�صارف لهذا اجلانب مب�صتوى اأعلى من العمالء القدامى. وهذا يدّل على �صعور العمالء 

بانخفا�س عن�رص الأمان يف تقدمي اخلدمة مع مرور الزمن يف تعاملهم مع م�صارفهم.   
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الّتوصيات
بناء على الّنتائج التي تو�صلت اإليها الّدرا�صة ميكن الو�صول اإىل الّتو�صيات الآتية:

( , وذلك لقدرته القوّية على الّتف�صري يف  1 .SERVPERF( ال�صتعانة مبقيا�س الأداء
قيا�س جودة اخلدمة لإجراء مثل هذه الّدرا�صات يف ظروف اأعّم واأ�صمل.

مع  الّتعامل  يف  احلديثة  الّت�صويقّية  والّتوجهات  بالأ�صاليب  الهتمام  �رصورة  2 .
العمالء, وال�صتماع اإىل �صوت العميل, والرّتكيز عليه, لأّنه حمور كّل العمليات, 
العميل  وم�صاركة  وال�صتبانات,  ال�ّصخ�صّية  املقابالت  طريق  عن  ذلك  ويكون 

�صمن فرق اجلودة, ونظام القرتاحات وال�صكاوي.
على امل�صارف اأن تعمل على تلبية احتياجات العمالء بغ�ّس الّنظر عن جن�صهم,  3 .
الّتعامل مع امل�رصف عند تقدمي اخلدمات,  اأو قدمهم يف  اأو دخلهم,  اأو عملهم, 
العمالء  متطلبات  وحتديد  ال�ّصوقّية,  ح�صتها  لزيادة  وذلك  املعايري,  و�صع  اأو 

وتوقعاتهم, وال�ّصعي الّدائم لتلبيتها والّتفوق عليها.
اأّن هناك عوامل حتتاج اإىل املزيد من الرّتكيز والهتمام,  �رصورة النتباه اإىل  4 .
مراجعة  اإج��راء  و  الّتح�صني,  عمليات  اأولويات  �صمن  تكون  اأّن  يجب  وبالّتايل 
اأخرى لإجنازها ب�صكل  اأداء الأعمال, والبحث عن طرق  وحتليل دائمني لطريقة 

اأف�صل.
عن  واملعلومات  اليومّي,  العمل  لأداء  الالزمة  الأ�صا�ّصية  باملعلومات  الّتزّود  5 .
ومعلومات عن حجم  يحققها,  ان  يتوقع  اّلتي  والإ�صباعات  العميل,  احتياجات 
ة  اخلا�صّ حياته  يف  اأهمّيتها  ودرجة  ونوعّيتها,  العميل  يطلبها  اّلتي  اخلدمات 

)ال�ّصخ�صّية(.
اإىل  احلديثة  التكنولوجيا  واإدخ��ال  التكنولوجية  التطورات  مواكبة  على  العمل  6 .
امل�رصف  كوادر  واجلديدة بني  ال�صابة  العنا�رص  اإدخال  على  والعمل  امل�رصف, 
من اأجل التطوير والتح�صني للمراحل القادمة, و زيادة كفاية املوظفني من خالل 

تكثيف الدورات التي اأ�صبح املوظفون بحاجة لها من اأجل مواكبة التطورات.
اهتمام امل�رصف بال�صتجابة ال�رصيعة وتلبية طلبات العمالء ب�رصعة باعتبارها  7 .

عوامل توؤثر على جودة اخلدمة.
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