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ب 

  شكر وعرفان
  

، )113 سورة النساء، آية() يماًظع كيلَع اِهللا ُلضفَ انكَو ملَعتَ نكُتَ ما لَم كلّموع( الحمد هللا القائل
 هيلَِإو مكْالح هلَو ةراآلخى وولَي اُألف دمالح هلَ(علّمني، وفهمني، تبارك وتعالى، أعانني، ووفّقني، و

علم، العلم والتّعلى حضنا والصالة والسالم على نبي األمة  )70 سورة القصص، آية() ونعجرتُ
  ).م1988الترمذي، ( )بها المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ الحكمة ضالّة: (فيما روي عنه ووجهنا

  
 بة والتحية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير إلى كل من ساعد وساهمبكل معاني المح

  :في إنجاز هذا العمل، وأخص منهم
  

الرسالة، على ما قدمه لي  هذه سعادة الدكتور سمير أبو زنيد رئيس جامعة الخليل، المشرف على
  .من توجيه ونصح وإرشاد

  
زياد قنام . وإلى د ،لتنمية المستدامةالعالي لمعهد الية، وجامعة القدس بطواقمها اإلدارية واألكاديم

  .لمعهدامدير 
  

، وكذلك إلى السادة األفاضل أعضاء الدراسةلوا بتحكيم أداة األفاضل الذين تفضاألكاديميين  السادة
 ،يوسف أبو فارة عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس المفتوحة. د لجنة المناقشة

وإلى اإلخوة واألخوات اإلداريين  ،مجيد منصور رئيس قسم التسويق في جامعة النجاح الوطنية. ود
  .   تأمين المراجع البحثيةلوجمعية البنوك في فلسطين،  ،والعاملين في مكتبة بلدية الخليل

  
لمحسن عبد امحمد بدر، . د: منهم بمؤازرتهم، وأخص غمرونيالذين واألقارب األصدقاء والزمالء 

 ،عيسى الدويكحسن عاشور، عبد الرحيم منصور، مأمون الدويك، محيسن العطاونة،  ،الجعبري
  .والسداد لهم التوفيق متمنيا

  
لبنك اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي ل إلى اإلدارات العامة والفروعسلطة النقد الفلسطينية، و

 منحو همتعاون الزبائن عينة مجتمع الدراسة، علىمهم بتسهيل مهمة الباحث، وإلى على تكرالعربي، 
  .لتعبئة استمارة الدراسةمن وقتهم جزء 

  
  مأمون حسن خليل راشد



 

ج 

  لمصطلحاتا
 

  :المصطلحات النظرية
  

تحكّم فيها التّسويقمجموعة من أدوات  :  المزيج التّسويقية، والمالمنتج،  -التّكتيكي
المؤسسة لتنتج  زجهامالتي ت -والسعر، والتّوزيع، والتّرويج

 كوتلر(التي تريدها في السوق المستهدف  االستجابة
  ).2009 ،آرمسترونجو

 زيج التّسويقيالم
المصرفي  

والتي تستطيع  ،ات المرتبطة بعضها ببعضمتغيرمجموعة من ال  :
المؤسسة المالية التّحكم بها وتعدها بمثابة األدوات أو الوسائل 

وتلك  الزبون،فارق بين المنافع التي ينشُدها لتقليل ال ؛المستخدمة
لتحقيق مزايا تفضيلية، ويمكن  ؛التي تقدمها المؤسسة المالية

الخدمة، والسعر،  :معرفته من خالل عناصره السبعة وهي
والتّوزيع، والتّرويج، والبيئة المادية، واألفراد، وعملية تقديم 

  ).2008 ،الطائيوالجيوسي ( الخدمة
نشاط أو مجموعة األنشطة التي يكون جوهرها غير ملموس،  :  تج المصرفيالمن

بغية إشباع حاجاته ورغباته، قد  المصرف لزبونهيقوم بتقديمها 
يكون إنتاجها مرتبطاً بمنتج مادي وقد ال يكون، وال يترتّب عنها 

  ).2009 ،عبدو( أي انتقال للملكية
نتيجة لبيعه خدمات  ؛ر الذي يحصل عليه البنكالمقابل أو األج :  التّسعير المصرفي

  .)2009عبدو، (زبائنه ومالية ل مصرفية
ةاألنشطة التي تهدف إلى جعل الخدمة ال :  التّوزيع المصرفيفي تناول يد  مصرفي

، يوسفوالصميدعي ( وذلك من خالل قناة التّوزيع ،المستفيدين
2005.(  

ة التي تستهدف تعريف أفراد الجمهور األنشطة االتصالي :  التّرويج المصرفي
والتأثير عليهم بقصد  مصرفية،بالمصرف وما يقدمه من خدمات 

التي  ،استمالة استجاباتهم السلوكية في االتجاه المرغوب فيه
من خالل إحداث سلسلة من  مصرفيةتتجسد في شراء الخدمة ال
وغيرها  ،تواالتجاها ،فاالنطباعات ،اآلثار الذهنية بدءاً بالمعرفة

  ).2007، معال( من العمليات السلوكية لدى الزبائن



 

د 

مجموعة األفراد المشاركين في تقديم الخدمة للزبون ولهم تأثير  :  )الخدمات ومقدم( األفراد
  ).2005 ،العجارمة( على مدى تقبل الزبون للخدمة

الخدمة م جميع الجوانب المادية المحسوسة التي تسهل استخدا :  الدليل المادي
  ).2008أبو تايه، ( المعنية والتّعامل معها

، التي تتضمن مصرفيةالكيفية التي من خاللها يتم تقديم الخدمة ال :  عملية تقديم الخدمة
اإلجراءات والسياسات المتّبعة لضمان حصول العميل على 

 ،الطائيو الجيوسي( الخدمة، ودرجة العناية التي يحصل عليها
  .- بتصرف -)2008

  المصرف التّقليدي
)التّجاري(  

نوع من المؤسسات المالية التي يتركّز نشاطها في قبول الودائع  :
 مصرفية،ومنح االئتمان مقابل فائدة مالية، وتقدم خدماتها ال

الجيوسي ( للجمهور بقطاعاته المختلفة ،مصرفيةوغير ال
  .-بتصرف- )2008 ،الطائيو

المصرف اإلسالمي  : ةسة مؤسبا(ال تتعامل بالفائدة  مصرفيويلتزم  ،)الر أخذاً وعطاء
أي - اإلسالميةفي معامالته وأنشطته المختلفة بقواعد الشّريعة 

وفق قاعدة الغُنم بالغُرم ويكون هناك طرف بماله واآلخر 
 ،الشمري( لخدمة التّنمية االجتماعية واالقتصادية ؛-بجهده
2008.(  

نظّمة عن خصائص مثير البناء الذّهني الذي يمثّل المعرفة الم :  الذهنيةالصورة 
 ،أحمد. م( والعالقة بين هذه الخصائص ،أو مفهوم ما ،ما

2004.(  
ات الزبائن وقّعمعيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع ت :  جودة الخدمات

لألداء الفعلي  وإدراكهم ات الزبائنوقّعلها، أي أنها الفرق بين ت
  ).1999الحداد، ( اله

مدى قدرة مورد الخدمة على أداء الخدمة بشكل دقيق يعتمد  : االعتمادية
  .)2009عبدو، ( عليه، من حيث الوقت وطريقة اإلنجاز

 الرغبة والقدرة في مساعدة الزبائن، وتقديم خدمة فورية لهم :  االستجابة
  ).2009 ،البرواريوسويدان (

وكياستهم على تقديم الخدمة، وقدرتهم على  ائمينمعلومات الق :  التّوكيد
  ).2009 ،الطائي والعالق( استلهام الثقة واالئتمان



 

ه 

إبداء العناية واالهتمام بمشاكل الزبون، والعمل على إيجاد حلول  :  التّعاطف
  .)2009عبدو، ( لها بطرق إنسانية وراقية

 ،مثل مباني المصارفقة بالخدمة الجوانب الملموسة والمتعلّ :  الملموسية
 ،لألبنية الداخليةت التّسهيالو ،الحديثة المستخدمة فيه التّقنياتو
 ،الطالب( ينموظّفومظهر ال ،الالزمة لتقديم الخدمة التّجهيزاتو

2003.(  
 الشّريعةوفق مبادئ  التّعامل،ب اإلسالمية المصارفمدى التزام  :  االمتثال

 متكاملة إسالميةجات وخدمات وقدرتها على توفير منت اإلسالمية
)Othman and Owen, 2001.(   

  
  :المصطلحات اإلجرائية

  
اعلة لدى المصارف اإلسالمية أصحاب الحسابات المصرفية الف :  الزبائن

ة في فلسطين، وهي البنك اإلسالمي الفلسطيني، والبنك لمالعا
  .اإلسالمي العربي

صرفية بأنواعها المتعددة، جاري، استثماري، الحسابات الم  :  الحسابات المصرفية الفاعلة
إجراء معامالت وحركات مصرفية ألصحابها  يمكنالتي توفير، 

، إلخ...من خاللها، على غرار السحب، واإليداع، أو التحويل، 
من فترة إلى أخرى، إما نقداً، أو من خالل شيكات، أو بطاقات 

، ولم سمحت أرصدتهمصراف آلي، أو بطاقات ائتمان، ما دام 
قرارات بالتجميد أو اإللغاء، لسبب  بخصوصهايصدر المصرف 

من األسباب، قد يكون عدم االستخدام من قبل صاحبه لفترة 
  .طويلة، على نحو يخالف طبيعة ونوع الحساب



 

 و 

  المختصرات
  

، كما ورد في المبيريك Cronin and Taylor) 1992((مدخل طوره 
عتمد على أن الزبائن يشكلون لقياس مستوى جودة الخدمة ي)) 2002(

اتجاهاتهم إزاء الخدمة على أساس خبراتهم السابقة بشأن أداء الخدمة؛ 
لهذا فإن هذا االتجاه يتكيف طبقاً لمستوى الرضا الذي يكون قد حققه 
الزبون عن الخدمة خالل تعامله مع المؤسسة الخدمية، ويعبر عنه وفق 

  .)األداء= جودة الخدمة : (المعادلة

:  Servperf  

الطائي ( في، كما ورد )Parasuraman, et al., 1985((مدخل طوره 
تفسـير  لقياس مستوى جودة الخدمـة يقـوم علـى     )2009والعالق، 

التي يقوم من خاللها الزبائن بتقييم جـودة الخـدمات    العمليات النفسية
المصرفية والحكم عليها، بناء على الفرق بين توقّعات الزبـائن بشـأن   

جـودة  : (ة الخدمة وبين إدراكاتهم الفعلية، ويعبر عنه وفق المعادلةجود
  ). األداء -اتوقّعالت= الخدمة 

: Servqual  

 Othman, 2001 Owen(ابتكره لقياس مستوى جودة الخدمة نموذج 

and(  النموذج اإلسالمي لـ ويعد)Servqual(، ا حيث أضافا فيهعدب 
ة اإلسال اخاصة هو االمتثالبالخدمات المالير  ، الذيميمدى عن يعب

التزام المصارف اإلسالمية بالتّعامل، وفق مبادئ الشّريعة اإلسالمية 
 وقدرتها على توفير منتجات وخدمات إسالمية متكاملة

)Abdullrahim, 2010.(  

: Carter  

نموذج لقياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية طوره الباحث 
يستند إلى عناصر  ،)Carter(و ،)Servqual( وذجيباالستفادة من نم

 وهو اختصار للكلمات المفتاحيةالمزيج التسويقي المصرفي، 
)Marketing Mix Islamic Bank Services Quality(.  

: MIBSQ 

المنتج، والسعر، : عناصر المزيج التسويقي الخدمي السبعة، وهي
  .مادي، وعملية تقديم الخدمة، والدليل الواألفراد والتّوزيع، والتّرويج،

: 7Ps  

 SPSS :  .للعلوم االجتماعية برنامج الرزم اإلحصائية



 

 ز 

  :ملخص
 

هدفت إلى قياس و، 2012مارس  - 2010 تشرين أول ما بينالفترة  فيأجريت هذه الدراسة 
مستوى الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإلسالمية في 

وبين توقّعاتهم،  ،من خالل الوقوف على الفروق الواضحة بين درجة الخدمات الفعلية ،سطينفل
التّعاطف، الملموسية، االمتثال، والتعرف  التّوكيد،االعتمادية، االستجابة،  ،باالستناد إلى أبعاد الجودة

المنتج،  ،في فلسطين على العالقة بين األداء الفعلي لعناصر المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمية
التّسعير، التّوزيع، التّرويج، األفراد، الدليل المادي، عملية تقديم الخدمة، وبين الصورة الذهنية لدى 
الزبائن عن جودة خدماتها، إضافة إلى تحديد مدى تأثير الخصائص الديموغرافية على إجابات 

  .  الزبائن المبحوثين
  
تطوير مقياس خاص للصورة  تم حيثلهذا الغرض،  حليليالت م المنهج الوصفيااستخد تمقد و

يستند إلى  ،)MIBSQ(، أطلق عليه جودة الخدمات المصرفية اإلسالميةمستوى الذهنية عن 
أبعاد الجودة، على  بناء فةمصنّ فقرة 42 االستبانة توتضمن عناصر المزيج التسويقي المصرفي،

لة في المصارف اإلسالمية في فلسطين مجتمع ومثّل الزبائن أصحاب الحسابات المصرفية الفاع
المعالجة  مبحوثاً، وقد تمت 525ة، وجاءت بواقع لتكون حصصي ؛الدراسة، حيث تم اختيار العينة

  ).SPSS(طة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية اساإلحصائية للبيانات بو
  

ن جودة الخدمات التي تقدمها المصارف أن مستوى الصورة الذهنية لدى الزبائن عوأظهرت النتائج 
اإلسالمية في فلسطين كان جيدا، لكنها ال ترقى لمستوى توقعات الزبائن، حيث يوجد فجوة إدراكية 

لم يكن كذلك ، تمثّل الفرق بين توقعات الزبائن، وتقييمهم لألداء الفعلي للخدمات المقدمة، )حقيقية(
فلسطين من الشمولية الكافية، من حيث التماسك، والتكامل المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمية في 
تأثير على  الديموغرافية المبحوثين لخصائصكان أخيرا  الستيعاب متطلبات األداء التسويقي الفعال،

المهنة، ومنطقة السكن، والمستوى التعليمي، والعمر، ومصرف التعامل، ب إجاباتهم فيما يتعلق
  .امل مع المصرفسنوات التعومستوى الدخل، و
  

تعديل المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمية، ب ابتداء ،ومن أهم المقترحات التي تقدمت بها الدراسة
، وتطوير خطوط الخدمات المصرفية اإلسالمية افة عنصر ثامن هو التكييف الشرعيمن خالل إض

وزيادة مساهمة  بتقديم خدمات تمويل كالمشاركة، والسلم، والمزارعة، واالستصناع، ،عمقاً
تقديم خدمات تكافلية فعلية، كجمع الزكاة من خالل  ،المضاربات، واالستثمار المباشر، واتساعاً



 

 ح 

ز بها عنصر ة من جهة المساهمين، ومحاولة االستفادة من المرونة التي يتميوخاص ،وتوزيعها
زيز نطاق االنتشار التسعير، وبتطبيق أكثر وضوحاً لمبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، تع

اف اآللي، واالستعانة بخبراء وزيادة عدد وحدات الصر ،الجغرافي لفروع المصارف اإلسالمية
وخاصة فيما يتعلق بالجهود متعددة ، الترويجيةلتطوير مزيج متكامل من االتصاالت  ؛صينومتخص

التي تؤكد  ،لتسويق الداخليي فلسفة اوتبنّ ،لخدمات التي تقدمهال االمتثال الشرعيألبراز المستويات 
بتصميم بيئة المصرف  وتدريبهم، وضرورة االهتمام أكثر ،وتحفيزهم ،على اختيار األفراد العاملين

  .في الخدمات المقدمة الخارجية والداخلية، وتوظيف التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية



 

 ط 

The Effect of Marketing Mix of Islamic Banks in Palestine on Customers' 
Image about the Quality of their Services 
 
Prepared by: Ma'moun Hasan Rashed 
 
Supervisor: Dr. Samir Abuznaid 
 
Abstract: 
 
This study was conducted during the period (from November 2010 to March 2012). It 
aimed at measuring the level of customers' image about the quality of services provided in 
Islamic banks in Palestine through considering the obvious differences between the 
degrees of actual services and their expectations, based on the dimensions of quality: 
reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibility and compliance. It also aims at  
identifying the relationship between the actual performance of each element of the 
marketing mix of Islamic banks in Palestine: product, pricing, place, promotion, people, 
physical evidence, process, and customers' image about the quality of their services. In 
addition, it aims at identifying the extent of demographic characteristics on the customers 
under researchs. 
 
In this atudy, the analytical descriptive methodology is used for this purpose. A special 
scale, named (MIBSQ), was developed to measure the image about the quality of Islamic 
banking services. This scale was based on the elements of banking marketing mix. The 
questionnaire included 42 items, classified according to quality dimensions. The study 
population was represented by customers having active accounts in Islamic banks in 
Palestine. A quota sample of 525 participants was chosen. The statistical data were 
processed by the program of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
 
The results showed that the level of customers' image about the quality of services 
provided in Islamic banks in Palestine was good, but did not reach the level of their 
expectations. There was a (real) cognitive gap, represented by the difference in customers' 
expectations and their evaluation for actual performance of offered services. Moreover, the 
marketing mix of Islamic banks in Palestine was not comprehensive enough, in term of 
consistency and integration, to cope with the requirements of effective marketing 
performance. Finally, participants' demographic characteristics had an impact on their 
answers regarding the bank of dealing, age, educational level, place of residence, 
profession, income level and years of dealing with the bank. 
 
The study has made a set of recommendations, starting with  modifying the marketing mix 
of Islamic banks through adding an eighth element which is Shar'i adaptation, developing 
in-depth service lines of Islamic banking by providing funding services, such as 
Musharaka, Salam, Muzara'ah, Istisnaa, increasing the contribution of  MuDarabah and 
direct investment. In-width Islamic banks should provide actual solidarity services, such as 
collecting and distributing Zakat, especially among share-holders. They should also make 
use of flexibility of the pricing element; have more obvious implementation of the profit 
and loss principle; reinforce geographical deployment of the branches of Islamic banks and 
increase the number of ATM units. Furthermore, Islamic banks should seek help from 
experts and specialists to develop an integral mix of promotional communications, 
especially regarding multi-lateral efforts to highlight the Shar'i compliance with the 
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services they offer. They should also adopt a philosophy of internal marketing which 
assures selecting the employees, motivating and training them. Finally, they should pay 
more attention to the design of the bank's internal and external environment, and to use 
modern technology more effectively in the services provided. 

  



 1 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
______________________________________________________ 

ة الدراسةخلفي  
  

 مقدمة 1.1

  
 خاصة في ظّل ،ة العالمية المعاصرةم القطاعات االقتصادية في البيئيعد القطاع المصرفي أحد أه

 ،المعلومات مجاالت في وجيةالتكنول والثّورة ،والمنافسة ،واالنفتاح التّحرر توجهات تسارع
التي  م2008ومع تداعيات األزمة المالية العالمية التي وقعت في العام  واألنظمة، ،واالتّصاالت

آثاراً كارثيةً على النظام الرأسمالي الحديث، تجلّت أبرز مظاهرها في تصاعد  -وما تزال -ت دشه
ة التّقليديسات والمصارف الماليمة بالذّات، األمر الذي فرض وتيرة إفالس المؤسول المتقدة في الد

 اآلن تعيش فالصناعة المصرفية، لزبائنها القيمة لخلق ؛على القطاع المصرفي طُرقاً أكثر تعقيداً
 المختلفة، همواحتياجاتالزبائن رغبات تْ تلبية أصبح بحيث المنافسة والتّغيير، قوى تأثير تحت

  .ومستواهأنشطتها على اختالف نوع  هاوتركيزالمصارف اهتمام  محور
  

األخيرة للقرن الماضي تحوالت جذرية في طبيعة  الثالثة وشهد التّسويق المصرفي منذ العقود
ألهمية  هاوفهمنتيجة لتنامي إدراك إدارات المصارف  ؛التي تمارسها أنشطتهاوالتّسويقية البرامج 

، وعلى وجه الخصوص حاجتها لنوعين من وكفاءته يالوظيفة التّسويقية في فاعلية العمل المصرف
ة في صورة ودائعه للحصول على الموارد األوليأحدهما موج ،المزيج التّسويقي خراتواآلخر ومد ،

وغيرها من الخدمات المرافقة،  لتمويلعلى غرار السحب واإليداع وا ،على شكل خدمات متنوعة
تراعي متطلّبات الشّريعة اإلسالمية من قبل جمهور  ،ماليةواستجابة لتصاعد الطّلب على خدمات 

إلنشاء مؤسسات مالية متخصصة تلبي هذه  ؛عريض في العالم اإلسالمي، فقد برزت أفكار متعددة
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، من هنا ظهرت المحضة الحاجات، يكون لها رسالة أشمل وأوسع من مجرد األهداف الربحية
ناعة المصرفيالصة اإلسالميامتثاالً  ؛مارة األرض عن طريق البيع الحاللة؛ لغرض المساهمة في ع

يمحقُ اهللا الربا : (، وقوله تعالى)275ية آسورة البقرة، ( )وأحّل اهللا البيع وحرم الربا(: لقوله تعالى
ه ديوشاه هلَؤكلعن اهللا آكل الربا وم( :- $ - ، وقوله)276ية آسورة البقرة، ( )ويربي الصدقات

، وتحقيقاً لمنفعة الفرد والمجتمع على السواء، من خالل ابتكار خدمات )هـ261، مسلم( )وكاتبه
منتجات متميزة ومتوائمة مع أحكام الشّريعة اإلسالمية الغراء، وااللتزام بعدم التّعاطي بالفائدة أو و

 ،رة، وفق النّظرية اإلسالميةأخذاً وعطاء، وبتطبيق أساليب المشاركة في الربح أو الخسا ،الربا
هالماَل وحد الماَل العمُل، حيث  ،الماُل ال يلد دلالن المسؤولية إوإنّما يهذا بماله وذاك بجهده يتحم ن

  .أي ربحاً وخسارة ؛معاً غُنماً وغُرماً
  

التّجارب  ىأن أولإلى  -بتصرف– )Munawar and Philip, 2005(و )2009 ،عبدو(وأشارت 
أوائل  شاء مصرف إسالمي كانت من خالل بنوك االدخار المحلية بمحافظة الدقهلية في مصرإلن

مع تجربة الشيخ أحمد إرشاد في  متزامنة ، باالستفادة من فكرة بنوك التوفير األلمانية،الستينات
 التجربتين كال أن إالَّ وسماحة الشّيخ أمين الحسيني، ،باكستان بدعم من الملك فيصل بن عبد العزيز

الذي شهد تقديم اقتراح  1970لظروف سياسية وأيديولوجية آنذاك، حتى عام  ؛لم يكتب لها النّجاح
إنشاء بنك إسالمي دولي مقدم من قبل مصر وباكستان لمؤتمر وزراء الخارجية اإلسالمي المنعقد 

 ساهمت الندوات  ،1973، وفي عام 1971في كراتشي، مروراً بتجربة بنك ناصر االجتماعي
األكاديمية لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في إثراء هذه التّجربة وإرساء قواعدها، حيث 
تمخّض عنها فكرة إقامة بنوك إسالمية تقدم خدمات مصرفية متكاملة في اجتماع لوزراء خارجية 

اإلسالمي، والبنك اإلسالمي إلى تأسيس بنك دبي  1975الدول اإلسالمية، وهو ما أدى في العام 
اإلسالمية، فكان بنك فيصل اإلسالمي في كلٍّ من  مصارفللتّنمية، ثم توالت عمليات تأسيس ال

  .1978 عام ، والبنك اإلسالمي األردني1977مصر والسودان، وبيت التّمويل الكويتي في العام 
   

ة لهذه الصات التّوسعياً ونوعاً، وخالل السنوات األخيرة ومنذ ذلك الحين تصاعدت العمليناعة كم
فإنه يصعب على أي باحث أو مختص تتبع مراحل ) 2008(وتحديداً بعد األزمة المالية العالمية 

 هاوحلقاتالنمو ناعة المصرفيالتي توالت على الصة، بحيث ال تكاد أية في  ة اإلسالمينشرة اقتصادي
فقد استطاعت  . وتتطرق ألنشطتها على صعيد عالمي واسع المدىوسائل اإلعالم المختلفة إالّ

إلى  ،والصينوماليزيا دة لها من أقصى الشّرق في أندونيسيا المصارف اإلسالمية فتح أسواق جدي
 ،ودول أمريكا الجنوبية، حتى إن روسيا شماالً ،وكندا ،أقصى الغرب في الواليات المتّحدة األمريكية

أما في  ،)Munawar and Philip, 2005( اإلفريقية جنوباً لم تكن بمنأى عن ذلكوعمق القارة 
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وهو  .بلدان بريطانيا وألمانيا وفرنسا خاصة في ،دول االتحاد األوروبي فقد كان الجهد أكثر تركيزاً
ما يستدعي أن تلتفت المصارف اإلسالمية إلى أهمية أن تكون منتجاتها قادرة على جذب مستهلكين 

ير مسلمين، أو من غير المتدينين، فقطاعات السوق واسعة وال تقتصر على فئة دون أخرى غ
)Said, Imad and Zafar, 2007(.  
  

أنه بحسب تقرير لمعهد ) 2009(المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية (وقد أشار 
لتّمويل اإلسالمي في سوق باريس التّحديات والفرص المتاحة لتطوير ا: يروبالس المالي بعنوان

المالي، يذكر فيه أن فرنسا قادرة على أن تصبح مركزاً عالمياً في مجال التّمويل اإلسالمي، وهو ما 
ة، وبكل تأكيد فإنة اإلسالميناعة المالية على جذب واستقطاب متبادل للصة العالييعكس التنافسي 

نشرة في  ح كريستيان نوايي محافظ البنك المركزي الفرنسيدوافع مختلفة تقف وراء ذلك، فقد صر
أن المنتجات  :)2009(المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية (التّوسع واالنتشار 

ويعزز ذلك ما صدر عن مركز خدمة أبحاث  .عد مالذاً في األزمة العالميةالمصرفية اإلسالمية ت
 في دراسةالكونجرس األمريكي )Ilias, 2009 ( ة أكثر صالبة في مواجهة  المصارفأناإلسالمي

مزيداً من النمو األزمة، ويمكن أن تشكّل مخرجاً للتّعافي، وتوقّع لصناعة التّمويل اإلسالمي، 
وليوق الدة  ،وبالتّوازي مع ذلك .وتعزيز المكانة في السفقد عمدت الجامعات والمعاهد العربي

أقسام متخصصة في المصارف اإلسالمية، تمنح مختلف الدرجات األكاديمية ، وتبعتها الستحداث 
، وهناك مواظبة على عقد المؤتمرات السنوية لمناقشة ومعاهدها في ذلك كبرى الجامعات األجنبية

  .المستجدات على ساحة الصناعة المالية اإلسالمية
  

لمصرفية اإلسالمية تعد حديثة نسبياً، يعود السبب المباشر فإن الصناعة ا ،ةالفلسطيني السوقوفي 
لذلك إلى سيطرة االحتالل الصهيوني على مفاصل االقتصاد الفلسطيني بالكامل منذ حرب حزيران 

، وتوقيعها 1993 عام اتفاقية أوسلو بموجبتم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية  ، إلى أنم1967
عض محاور ب فيالتي خولتها نوعاً من التّحكم الجزئي  29/4/1994اقية باريس بعد ذلك على اتف
الذي ينص على إنشاء سلطة النقد  7-أ) 20(، ومن ذلك ما جاء في البند االقتصاد الوطني

 ةوحق التّرخيص للمصارف القائم ،الفلسطينية، التي يكون من صالحياتها تنظيم أعمال المصارف
والتفتيش على أدائها، األمر الذي أتاح الفرصة لظهور التّجارب األولى  ،عليها فواإلشرا ،والجديدة

مزاولة العمل لكل لالتّرخيص إصدار الذي شهد  ،1995إلنشاء المصارف اإلسالمية محلّياً في العام 
والي ا على التمفرع المعامالت اإلسالمية، تبعه -، وبنك القاهرة عمانالعربي البنك اإلسالمي: من

 الفلسطيني م1996البنك اإلسالمي إال1998َّ، ثم بنك األقصى اإلسالمي ، من استمر بالعمل منها  أن
حتى اليوم هما البنك اإلسالمي العربيالفلسطيني فقط ، والبنك اإلسالمي   .  
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ئعها نمواً في ودا 2010-2006المصارف اإلسالمية في فلسطين أن تحقّق في الفترة واستطاعت 
حصتها السوقية  تفقد كان ،لكن على الرغم من ذلك، )2010جمعية البنوك في فلسطين، (% 55بلغ 
في المصارف العاملة في فقط من حجم الودائع % 7.6شكّل ما نسبته ت 2010في العام الودائع من 

فرص ، وهو ما يلقي الضوء على حقيقة عدم تناسب الحصة السوقية لها مع الفلسطين عموماً
لم تجسد التّوجهات التّكافلية في عالقاتها مع البيئة  هاأن) 2001 ،فرعون( يرىالمتاحة أمامها، و

تركيزها المباشر على االستثمارات قصيرة ، واالجتماعية بالقروض الحسنة الخيرية واإلنتاجية
ر موجوداتها في من نشاطاتها وعزوفها عن استثما %90األجل المتمثّلة في المرابحات التي تشكّل 

استثمارية أخرى، باإلضافة إلى ممارساتها الخاطئة في بعض عملياتها االستثمارية، خاصة  مجاالت
من النواحي الشرعية، األمر الذي عزز فكرة المساواة بين الفائدة والربح لدى العديد من المتعاملين 

مية بالنسبة لتعريف جمهور المتعاملين معها، وقصورها الملحوظ في سياساتها التّسويقية واإلعال
استناداً إلى قوله  ،وتوضيح الفرق بين الفائدة والربح ،بخدماتها المصرفية المبنية على أسس شرعية

  . )275ية آسورة البقرة، ( )وأحّل اهللا البيع وحرم الربا( :تعالى
  

ين ما يتوقّع أن يكون، هو الذي يقود وهذا التّفاوت في أداء المصارف اإلسالمية بين ما هو كائن وب
ئيسهذه الدكنة التي من شأنها تعزيز فرص راسة للبحث عن األسباب الرمة لذلك، والحلول الم

 يالمزيج التّسويقتأثير ، من خالل التّعرف على اإلسالمية في المنافسة محلّيا الصناعة المصرفية
     .لدى الزبائن جودة خدماتهاعن  الذهنيةرة الصو علىللمصارف اإلسالمية في فلسطين 

  
أداة قيـاس    وقد اعتمد الباحث في قياس جودة الخدمات التي تقدمها المصـارف اإلسـالمية علـى   

 التي  توصلت إليهـا  بأبعاده ،)Servqual( موذجباالستفادة من ن) MIBSQ(أطلق عليها و طورها
ــات ــتجابة،   ،)Berry(، و)Zeithaml(، و)Parasuraman( الباحث ــة، واالس ــي االعتمادي وه

الـذي  ) Carter(وونموذج ، )2009 ،الطائي والعالق(والتّعاطف، والتّوكيد، والملموسية كما أشار 
 )Servqual(الـذي يعـد النمـوذج اإلسـالمي لــ       )Othman, 2001 Owen and(ابتكـره  

)Abdullrahim, 2010(، ا حيث أضافا فيهعدب ة هـو االمتثـال  بالخدمات ال اخاصة اإلسالميمالي، 
مدى التزام المصارف اإلسالمية بالتّعامل، وفق مبادئ الشّريعة اإلسالمية وقـدرتها  عن يعبر  الذي

أما عناصر المزيج التّسويقي فهي باألسـاس أربعـة    ،على توفير منتجات وخدمات إسالمية متكاملة
أنه تمت إضافة ثالثة عناصر للمزيج التّسـويقي   ، إالَّالمنتج، والسعر، والتّوزيع، والتّرويج :عناصر

، والعناصـر  لتصـبح سـبعة عناصـر    ؛1981في العام  )Bitner(و) Booms( الخدمي من قبل
الجيوسي ( ، وعملية تقديم الخدمة، والدليل المادي)جات المصرفيةمقدمي المنت(اإلضافية هي األفراد 

  .)2008 ،والطائي
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2.1 ة الدراسةأهمي  
  

  :ة اآلتيةقاط األساسيص أهمية الدراسة بالنِّتتلخّيمكن أن 
  

 ةة العلمياألهمي:  

  
o ،راسة األولى  حداثة موضوعهاالد عيد  -الباحث علمفي حدود  - حيث تعدعلى الص

، ما صارف اإلسالمية العاملة محلّياالفلسطيني التي تناولت المزيج التّسويقي للم
والمعرفي الذي يعالج موضوع التّسويق في  ،يجعلها تشكّل إضافةً للتّراكم العلمي

 .المكتبة العربية ضمن هذا المجالالمصارف اإلسالمية، وسد النَّقص في 

o   كافة تطوير مقياس جديد لجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية باالستناد إلى
ما يميز هذه الدراسة عن معظم وهو  ،عناصر المزيج التسويقي المصرفي

 .متمثالً بالخدمة فقط ،زت على عنصر واحدالدراسات السابقة التي ركّ
 

  ةةاألهميالتطبيقي: 
 

o   اً علىجودة عن لدى الزبائن،مستوى الصورة الذهنية مساهمتها في الوقوف ميداني
ه وبالتالي تزويد إدارات هذفي المصارف اإلسالمية في فلسطين، الخدمات 
مة وتلبية مزيج تسويقي أكثر مالءتطوير في  يمكن أن تسهم قترحاتبم المصارف
 .رضاهم ويعزز ،همورغباتزبائنها لحاجات 

 
  ةراسة نابعة من حدودأهميالد: 

 
o  ة بالتزامها بمبادئ الشّريعةة التي تتمتّع بها المصارف اإلسالميالخصوصي

 .كافة معامالتهافي  هاوأحكاماإلسالمية 

o اء وقوعها تحت االحتالل الة جرة التي تتمتّع بها األراضي الفلسطينيخصوصي
  .1967العام بالكامل منذ

o  ةة العالمياهنة في ظّل تداعيات األزمة المالية المرحلة الرالتي 2008خصوصي ،
في  ، وبالتحديدمن المصارف التّقليدية في العالم عدد إفالس - وما تزال -شهدت 

المتّحدة األمريكية، بينما شهدت األرصدة المشتركة ألكبر مائة مصرف الواليات 
 ).Hundley, 2009( خالل ذلك العام% 66إسالمي في العالم نمواً بلغت نسبته 
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  مبررات الدراسة 3.1
  

هذه ، انطلقت االطّالع على تجارب مصرفيةباإلضافة إلى  ،بالرجوع لدراسات سابقة ذات عالقة
  :المبررات اآلتية الدراسة من 

  
  وأدواته  علىالمتصاعد  هنفتاحوامواكبة االهتمام العالمي دراسة االقتصاد اإلسالمي

، التي حدثت في العام مالية العالميةومؤسساته، الذي كان أحد ردود األفعال على األزمة ال
 .      ومازالت آثارها وتداعياتها قائمة 2008

  ةة في فلسطين، فإنه على الرغم المؤشرات على ضعف الحصة للمصارف اإلسالميوقيالس
جمعية ( %55بلغ  نمواً في ودائعها 2010- 2006ترة من أنها استطاعت أن تحقّق في الف

لت ما شكّ ،2010حصتها السوقية من الودائع في العام ، إال أن )2010البنوك في فلسطين، 
بينما سجلت  ،لعاملة في فلسطين عموماًفقط من حجم الودائع في المصارف ا% 7.6نسبته 

جمعية ( %125نمواً بلغ  2010-2006دائع في المصارف التقليدية المحلية في الفترة الو
 .)2010البنوك في فلسطين، 

 هة للمد في االنتقادات الموجة ومالحظة، تتجسةاالستجابة لمشكلة حقيقي؛صارف اإلسالمي 
ة التي انطلقت من خاللها، وضعف التّوجهات التكافلية في لرسالة األساسيكونها لم تمتثل ل

يؤكّد األمين العام للمجلس العام للبنوك  ،عالقتها مع البيئة االجتماعية، وفي هذا السياق
 الصورة الذّهنية حول البنوك اإلسالمية غير أن )شباط 27، 2007خوجة، (اإلسالمية 
إن من أبرز ما تواجهه المصرفية : لشبهات، ويضيفا وتشوبها بعض ،نقيةغير صافية، و

نحو التّمويل وليس االستثمار، كونه قليل المخاطر  موجه عملياتهااإلسالمية، أن معظم 
مقارنة باالستثمار، باإلضافة إلى محاكاتها للبنوك التّقليدية في تحديد تكلفة عمليات التّمويل، 

 .   الزبائنم المصداقية لدى نامي عدوأن هذا األسلوب يؤدي إلى ت
 

  مشكلة الدراسة 4.1
  

التي أشارت إلى ضعف الحصة السوقية للمصارف اإلسالمية في  ،في ضوء المبررات السابقة
فلسطين، واالنتقادات الموجهة للصناعة المصرفية اإلسالمية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تلك 

السؤال الرئيس، ما  علىاإلجابة الدراسة يكمن في  هذه الغرض من فإنالمتعلقة بصورتها الذهنية، 
عن جودة خدماتها  الذهنيةالصورة على المزيج التّسويقي للمصارف اإلسالمية في فلسطين تأثير  هو

  ؟الزبائنلدى 
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   أهداف الدراسة 5.1
  

تتلخص أن  هذه الدراسة لتحقيقها، يمكن التي تسعىهداف األفي سبيل معالجة مشكلة الدراسة، فإن 
  :بما يأتي

  
 مة في المصارف عن  ،الصورة الذهنية لدى الزبائنمستوى  قياسجودة الخدمات المقد

الفروق الواضحة بين درجة الخدمات  من خالل الوقوف على ،اإلسالمية في فلسطين
االعتمادية، االستجابة، التّعاطف، : ، باالستناد إلى أبعاد الجودةهمالفعلية وبين توقّعات

 .التّوكيد، الملموسية، االمتثال

 ة لعناصر المزيج التسويقي األداء الفعلي ل التعرف على العالقة بينلمصارف اإلسالمي
، عملية تقديم الدليل الماديالمنتج، التّسعير، التّوزيع، التّرويج، األفراد، : في فلسطين

  . عن جودة خدماتهالدى الزبائن الصورة الذهنية  وبينالخدمة، 

 فيما يتعلّق ،تحديد مدى تأثير الخصائص الديموغرافية على إجابات الزبائن المبحوثين 
على الصورة الذهنية  لمصارف اإلسالمية في فلسطينلالمزيج التسويقي عناصر بتأثير 

   .عن جودة خدماتها

  
  أسئلة الدراسة 6.1

  
ها، بحيث تغطي محاور الدراسة نعلإلجابة أسئلة  ةثالثتضع  الدراسةفإن الدراسة،  ألهدافتحقيقًا 

  : ، كما يأتيالموضوعية
  

  بـين درجـة الخـدمات     ،في الصورة الذهنية لـدى الزبـائن  فروق واضحة  وجدتهل
 ، اسـتناداً إلـى  وبـين توقّعـاتهم  المصارف اإلسالمية في فلسطين  التي تقدمهاالفعلية 

 ؟الملموسية، االمتثال التّعاطف،التّوكيد، االعتمادية، االستجابة، : أبعاد الجودة

  ة فيهل توجد عالقة بين األداء الفعلي لعناصر المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمي
، عملية تقديم الدليل الماديالمنتج، التّسعير، التّوزيع، التّرويج، األفراد، : فلسطين

  الخدمة، وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها؟
 إجابـات الزبـائن المبحـوثين فيمـا      فـي صـائص الديموغرافيـة   ما مدى تأثير الخ

يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصـارف اإلسـالمية فـي فلسـطين علـى      
 ؟الصورة الذهنية عن جودة خدماتها
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  فرضيات الدراسة 7.1
  

 ئيســة األولــىة الرــة : الفرضــي ــة عنــد مســتوى الدالل ال توجــد فــروق معنوي
ــائن ) α ≤ 0.05(اإلحصــائية  ــدى الزب ــة ل ــي الصــورة الذهني ــين درجــة ف ب

ــة  ــي فلســطين  الخــدمات الفعلي ــي المصــارف اإلســالمية ف ــة ف ــين المقدم وب
 :وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية هم،توقّعات

  
o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد فروق معنوي)α ≤ 0.05(  في الصورة

درجة االعتمادية للخدمات الفعلية المقدمة في بين  ،الذهنية لدى الزبائن
 .اتهموبين توقّع ،المصارف اإلسالمية في فلسطين

o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد فروق معنوي)α ≤ 0.05(  في الصورة
بين درجة االستجابة للخدمات الفعلية المقدمة في  ،الذهنية لدى الزبائن

 . لسطين وبين توقّعاتهمسالمية في فالمصارف اإل

o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد فروق معنوي)α ≤ 0.05 ( في الصورة
بين درجة التّوكيد للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف  ،الذهنية لدى الزبائن

 .سالمية في فلسطين وبين توقّعاتهماإل

o اللة اإلحصائية عند مستوى الدة ال توجد فروق معنوي)α ≤ 0.05 ( في الصورة
بين درجة التّعاطف للخدمات الفعلية المقدمة في  ،الذهنية لدى الزبائن

 . سالمية في فلسطين وبين توقّعاتهمالمصارف اإل

o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد فروق معنوي)α ≤ 0.05 ( في الصورة
ات الفعلية المقدمة في بين درجة الملموسية للخدم ،الذهنية لدى الزبائن

ة في فلسطين وبين توقّعاتهمالمصارف اإلسالمي . 

o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد فروق معنوي)α ≤ 0.05 ( في الصورة
بين درجة االمتثال للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف  ،الذهنية لدى الزبائن

 .سالمية في فلسطين وبين توقّعاتهماإل
 

 ــة ــة  : الفرضــية الرئيســة الثّاني ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة معنوي ال توجــد عالق
ــائية ــويقيα ≤ 0.05 (   ( اإلحص ــزيج التّس ــر الم ــي لعناص ــين األداء الفعل ب

وبــين الصــورة الذهنيــة لــدى الزبــائن  ،للمصــارف اإلســالمية فــي فلســطين
 :وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية. عن جودة خدماتها
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o  ة الاللة اإلحصائية عند مستوى الدتوجد عالقة معنوي)α ≤ 0.05 ( بين األداء
وبين الصورة الذهنية  ،الفعلي لعنصر المنتج في المصارف اإلسالمية في فلسطين

 .لدى الزبائن عن جودة خدماتها

o ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد عالقة معنوي )α ≤ 0.05 ( بين األداء
وبين الصورة الذهنية  ،عنصر التسعير في المصارف اإلسالمية في فلسطينالفعلي ل

 .لدى الزبائن عن جودة خدماتها

o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد عالقة معنوي)α ≤ 0.05 ( بين األداء
وبين الصورة الذهنية  ،التوزيع في المصارف اإلسالمية في فلسطين الفعلي لعنصر

 .عن جودة خدماتها لدى الزبائن

o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد عالقة معنوي)α ≤ 0.05 ( بين األداء
وبين الصورة الذهنية  ،الترويج في المصارف اإلسالمية في فلسطين الفعلي لعنصر

 .لدى الزبائن عن جودة خدماتها
 
o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد عالقة معنوي)α ≤ 0.05 ( بين األداء

 ،في المصارف اإلسالمية في فلسطين) مقدمي الخدمات(الفعلي لعنصر األفراد 
 .وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

o  ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد عالقة معنوي)α ≤ 0.05 ( بين األداء
ورة  ،ة في فلسطينالفعلي لعنصر الدليل المادي في المصارف اإلسالميوبين الص

 .الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

o ةاللة اإلحصائية عند مستوى الدال توجد عالقة معنوي )α ≤ 0.05 ( بين األداء
وبين  ،عملية تقديم الخدمات في المصارف اإلسالمية في فلسطين الفعلي لعنصر

 .الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

  
 ئيسة الثالثةة الرة     : الفرضياللـة اإلحصـائيـة عنـد مسـتوى الدال توجد فروق معنوي 

)α ≤ 0.05 (   ــأثير ــو ت ــوثين نح ــات المبح ــابية إلجاب ــطات الحس ــي المتوس ف
بتـأثير عناصـر المـزيج    الخصائص الديموغرافيـة علـى إجابـاتهم فيمـا يتعلّـق      

الذهنيـة عـن جـودة     علـى الصـورة   ،التسويقي للمصارف اإلسالمية في فلسـطين 
ـ خدماتها مصـرف التعامـل، الجـنس، العمـر، المسـتوى التعليمـي،       : ، تعزى لـ

مـع   منطقة السكن، المهنة، مستوى الدخل، سنوات التعامـل، عـدد مـرات التعامـل    
  .المصرف
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  هيكلية الدراسة 8.1
  

داف، األسئلة، المقدمة، األهمية، المبررات، المشكلة، األه: خلفية الدراسة  :  ل األولـالفص
  .نموذج الدراسةهيكلية الدراسة،  الفرضيات،

   .الدراسات السابقةوإلطار النظري، ا :  الثاني لـالفص
المعالجة اإلحصائية، الحدود، المحددات، ، ةاداأل ،منهجيةال: إجراءات الدراسة :  ل الثالثـالفص

  .خصائص المبحوثينالمجتمع، العينة، 
  .تهالنّتائج وتحليل البيانات ومناقشا :  ل الرابعـالفص

  .إليها الدراسة تالتي خلص مقترحاتاالستنتاجات وال :  الفصل الخامس
  

  نموذج الدراسة 9.1
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  .نموذج الدراسة :1.1شكل 

 المتغير التّابع المتغير المستقّل

 الوسيط المتغير

 الخصائص الديموغرافية للمبحوثين

  ، الجنس، العمر، التعامل مصرف
منطقة السكن، ، مييعلتال لمستوىا

المهنة، مستوى الدخل، سنوات 
 ، عدد مرات التعاملالتّعامل

 التّسعير 

 التّوزيع 

 التّرويج 

 )الخدمات ومقدم(األفراد 

 الدليل المادي

 عملية تقديم الخدمة

لمزيج التّسويقي  للمصارف ا
 اإلسالمية في فلسطين 

 المنتج 

  لدى الزبائن  الذهنيةالصورة 
 الخدمات  عن جودة

 
 االعتمادية

 االستجابة

 التوكيد

 التعاطف

 الملموسية

 االمتثال



 11 

  
  
  
  
  
  
  

  ثانيالفصل ال
______________________________________________________ 

  اإلطار النظري
  

 هاراظه، ومحاولة إواتجاهاتها ات الدراسةمتغيرالعالقات بين طبيعة يسعى هذا الفصل لتصور 
تسمية أربعة  تمتوقد  ،الدراسة بمشكلة المتصل النتاج الفكريمن خالل مراجعة  منطقيةبطريقة 

  :اآلتي 1.2مباحث لهذا الغرض، يوضحها الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اإلطار النظري للدراسةمحاور : 1.2شكل 
  

  العاملة في فلسطين اإلسالميةالمصارف  1.2
  

للعمل المصرفي بتطبيقاته المعاصرة، مقارنة مع تجربة  اإلسالميةعلى الرغم من حداثة التجربة 
عرفوا نظام اإليداع المصرفي الذي تنقلب  -)1991حمود، ( –المسلمين  أن ، إالَّالمصارف التقليدية

 المصارف اإلسالمّیة العاملة في فلسطین 

  المزیج الّتسویقّي للمصارف اإلسالمّیة

 الدراســـــــــــــــات الســـــــــــــــــــابقة

 الصورة الذھنیة لجودة الخدمات المصرفّیة اإلسالمّیة

 اإلطار
 النظري
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فيه الوديعة إلى قرض يرضي -بمثله عند الطلب، حيث كان الصحابي الجليل الزبير بن العوام رد
كان الرجل يأتيه بالمال ليستودعه إياه، فيقول  فقدمعتمداً على هذا النوع من اإليداع،  - اهللا عنه
وكان من نتيجة ذلك أن تجمع لديه بهذه  .الضيعةني أخشى عليه ال، ولكن هو سلف، إ: الزبير

: بقوله  -$ - وقد جاء ابن عمر رضي اهللا عنهما يسأل النبي  ألف درهم، مليونان ومئتاالطريقة 
 -خذ الدنانير، فقال النبي وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآإني أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، 

يقف  ولم ،)هـ1414 البيهقي،() قا وبينكما شيءرتأخذها بسعر يومها ما لم تفَ ال بأس أن: (-$
اه إلى نطاق التحويل الذي يجري في  تعامل الناس عند حدالمصارفة بين العمالت المختلفة، بل تعد

على أن اًكان يأخذ بمكة الفضة المضروبة دراهم -رضي اهللا عنهما- ابن عباس أيامنا، فيروى أن ،
يأخذ من قوم دراهم بمكة ثم  - رضي اهللا عنهما -يكتب بها إلى الكوفة، كما كان عبد اهللا بن الزبير
  ).هـ1405ابن قدامة، (فيأخذونها منه  ،يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بن الزبير بالعراق

  
المصارف بف يوالتعر ،هاوأهداف هاخصائصو اإلسالميةالمصارف  مفهوموهذا المبحث يستعرض 

  .في فلسطينالعاملة  اإلسالمية
  

  :اإلسالميةالمصارف مفهوم  .1.1.2
  

) Banque(اشتقت من الكلمة الفرنسية ) Bank( أن كلمة) 2011، الزعتري(يذكر الباحثون 
المنضدة أو : ، وتعني)Banca(صندوق متين لحفظ النفائس، وأيضاً من الكلمة اإليطالية : وتعني

للمتاجرة  ؛في القرون الوسطى يجلسون في الموانئ واألماكن العامةالطاولة، حيث كان الصيارفة 
، وفي اللغة العربية )بانكو(بالنقود، وأمامهم مقاعد خشبية طويلة يضعون عليها النقود أطلق عليهم 

سمي المصرف مصرفاً؛ ألن أكثر المعامالت التجارية والمالية تتم عن طريق مبادلة األثمان والنقود 
  ).المصرف(لذلك سمي المكان الذي يقوم بهذه المعامالت بـ  ؛بعضها ببعض

  
نوع من بأنها ) التجارية(المصارف التقليدية  -بتصرف- )2008 الجيوسي والطائي،(وعرف 

المؤسسات المالية التي يتركّز نشاطها في قبول الودائع ومنح االئتمان مقابل فائدة مالية، وتقدم 
  .للجمهور بقطاعاته المختلفة ،مصرفيةوغير ال ،مصرفيةخدماتها ال

  
فقد تعددت التعاريف التي تناولت مفهومه، حتى وصل األمر ببعض  اإلسالميأما المصرف 

 ، إالَّآخرونو) 2003 ،الحاج ودعاس(الباحثين إلى القول بعدم وجود اتفاق على تعريفه كما يرى 
راك المراحل التاريخية المعاصرة التي واكبت من خالل إد اأن المسألة يمكن تبسيط النظر فيه
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عمليات تأسيس هذه الصناعة، ودرجة النضج التراكمية التي مرت على المبادرين بها، من حيث 
الغاية والمضمون، نحو بلورة الرسالة المؤسسية لهذه المصارف، من هنا يرى الباحث أن االختالف 

الرؤية  يعدو عن كونه قصوراً عن إدراك ، الاإلسالميفي وضع تعريف متفق عليه للمصرف 
، وليس ، من حيث الجمع بين األهداف االجتماعية واالقتصاديةةاإلسالميرف ااألوسع لعمل المص

  .وضوابطها على المبادئ الشرعية الناظمة لها اًاختالف
  

 ،)الربا(ال تتعامل بالفائدة  مصرفيةمؤسسة بأنه  اإلسالميالمصرف  )2008 ،الشمري( وقد عرف
أي وفق قاعدة الغُنم - اإلسالميةأخذاً وعطاء ويلتزم في معامالته وأنشطته المختلفة بقواعد الشّريعة 

  .لخدمة التّنمية االجتماعية واالقتصادية ؛-بالغُرم ويكون هناك طرف بماله واآلخر بجهده
   

  :اإلسالميةخصائص المصارف  .2.1.2
  

 كاآلتي، اإلسالمية مصرفيةخالص العناصر التي  تشكل بمجموعها خصائص الصناعة اليمكن است
  ): 2004المغربي، (، و)2006الخالدي، (، و)2008العجلوني، (
   

  النظام المصرفياإلسالمي  ةعلى العقيدة مبنيويستمد منها كيانه ومقوماته، فهو اإلسالمي ،
الذي يمثل  ،اإلسالمييعتمد في وضع أسسه التشريعية واألخالقية على منهج االقتصاد 

 .بغية تحقيق التوازن بين المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع ؛جزءاً من التشريع الشامل

  ةااللتزام بأحكام الشريعةامتثاالً ألمر  ؛حيث استبعاد التعامل بالفائدة الربوية من ،اإلسالمي
يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم : (الحق سبحانه

) تظلمون تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال
يئة رقابة شرعية، تكون مهمتها إخضاع كافة ه ، واعتماد)279، 278البقرة، آية (

  .للمعايير الشرعية اإلسالميةالمعامالت التي يقوم بها المصرف 
  وإنما تمثِّل فقط وإلغاء الفائدة ،على تقديم البديل الحالل تحرصنها ال إالشمول من حيث ،

وإنما تتعداه إلى  ،فقط ذات أهداف ال تقتصر على الربحو ،تنميةتساهم في الخدماتها أدوات 
 ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية، وعدم االحتكام للقواعد المادية في المعامالت

 .، وإبراز دور التكافل االجتماعيفقط

 وتحقيـق التـوازن فـي    ودفعها إلى مجال االسـتثمار الحـالل   ،لةموال المعطّتجميع األ ،
ـ    الضـروريات، فالحاجـات،   : اإلسـالمية ات مجاالت االستثمار المختلفـة وفقـاً لألولوي

 .فالكماليات
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  االعتماد على نظم المشاركة في الربح والخسارة، وتفاعل المال مع العمل وفق القاعدة
 .الغُنْم بالغُرم: الفقهية

  ةنشر القيم األخالقيةاإلسالمي، والصدقَ ،، والشفافيةَاألمانةَ ةًوخاص، في  والتسامح
الثقافة االقتصادية من خالل إبراز دور البديل الشرعي  التعامالت التجارية، والتوعيةَ

 ). الربوية(التقليدية  مصرفيةللمعامالت المالية وال

  
  :اإلسالميةأهداف المصارف  .3.1.2

  
عامة لنظم  اًلتكون أهداف ؛هي أقرب، اإلسالميةلمصارف ف لبعض الباحثين في وضع أهداتوسع 

 اإلسالمية مصرفيةمنطلقات الصناعة اللكن نظرة واقعية على ، مصرفيةاقتصادية منها ألهداف 
  : ، وذلك كاآلتي- حسب نظر الباحث- ، تمكّن من بلورة أهدافها بموضوعيةوخصائصها

  
 يوعدم أكل أموال الناس بالباطل،  ،باجتناب الرباباالمتثال ألمر الشرع الحكيم : هدف تعبد

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم : (كما في قوله تعالى
ا الذين آمنوا فأم: (، وابتغاء األجر الكريم كما في قوله تعالى)130، آل عمران) (تفلحون

وعملوا الصالحات فَيوفّيهِم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
 ).173النساء، آية ) (يجدون من لهم من دون اهللا وليا وال نصيرافيعذبهم عذاباً أليماً و ال 

  نوات إيجاد ق من خالل ،بعضها وحاجاتهرغبات ل األطراف المتعاملةتلبية  :تبادليهدف
 .للتعامل المصرفي غير المحرم، وتحقيق الربح الحالل

 على أكثر من صعيد، أهمها: هدف تنموي: 
 

o تساهم  وإعادة ضخها في صورة استثمارات،لة المعطّتعبئة المدخرات  :اقتصادي
 .االقتصادي في إنعاش النمو

o ألولويات المجتمعية، من خالل المسؤولية المشاركة في التصدي ل :اجتماعي
   . االجتماعية واألخالقية التي تحملها

  
  :اإلسالميةلمصارف لعمل االتكييف الشرعي  .4.1.2

  
مؤسسة مالية ذات منطلقات فكرية مؤثرة في  اإلسالميالمصرف إلى أن ) 2008، العجلوني(أشار 

، من هنا تبرز أهمية التكييف الشرعي لعمل المصرف الذي هو مؤسسة قائمة خصائصهتشكيل 
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المصرف  إن :للغير، وبناء عليه يمكن القول مصرفيةوالخدمات العلى قبول الودائع وتقديم التمويل 
ل ، بينما ال تشكّنسبة عالية من مجموع مصادر أموالهممثالً بالودائع التي تشكل  ،يعمل بمال الغير

في نظر القانونيين وديعة شاذة ناقصة  مصرفيةالمساهمين سوى نسبة ضئيلة، والوديعة ال حقوق
وذلك ألنها مضمونة الرد إلى المقرض بأصله  ؛األركان، وهي أقرب إلى القرض منها إلى الوديعة

بينما الوديعة فهي عقد من عقود األمانات ال ، )1981عوض، (ويد المقْتَرِض عليها يد ضمان 
وبالتالي فإن ، )1988، سابق(تقصير، ويد األمين عليها يد أمانة الو ،بالتعدي يضمنها األمين إالَّ

أي قائمة على االقتراض من المودعين، واإلقراض إلى طالبي األموال،  وظيفة المصرف التقليدي
مصرف ، وعليه فالمصرف التقليدي تاجر قروض، أما الوظيفة األساسية لطبيعة عمل الالمقترضين
اإلسالمي 2008العجلوني، (هناك ثالثة اتجاهات فقهية تناولتها بالتحليل كاآلتي  فإن:(  

  
 مضارب مضاربة مطلقة،  ف، ويتضمن اعتبار المصروهو األكثر شيوعاً: االتجاه األول

ينظر إلى المودعين كجهة واحدة على أنهم رب  -أي الودائع -ففي جانب مصادر األموال
المال، والمصرف مضارب في أموالهم وله حق التوكيل في استثمار أموالهم، وفي جانب 

األموال، أي التمويل، فينظر إلى المصرف كرب مال، وأصحاب المشروعات  استخدامات
 .الممولة كمضاربين بأموال المصرف

 المصرف مضارب مشترك، وهنا يكون دور المصرف وسيطاً بين اعتبار : االتجاه الثاني
 .طرفين، من يملك المال ومن يعمل فيه

 جعل على عقد الجعالة،  يعتبر المصرف مثل الجعيل في: لثاالتجاه الثاوالجعالة هي ما ي
يضمن الوديعة،  اإلسالميالمصرف أن ، ويقوم الرأي على )1988حمود، (العمل بأجر 

باً فيها فال يجوز الضمان من العامل، وبالتالي ال بد من إعادة النظر في فإذا كان مضار
ين طرفين وظيفة المصرف على أساس غير ذلك، وهنا ال يزال العقد عقد مضاربة، ولكن ب

المشاريع، وأما  صاحبا ،نااألموال، والمضارب صاحبا ،نوليس ثالثة، هما المودعا
لكنه وسيط خارجي متبرع بضمان أموال المصرف فهو ليس طرفاً في المضاربة، و

المودعين، والعقد بين المصرف وكال الطرفين عقد جعالة، والجعالة هي إجارة على منفعة 
  .مظنون حصولها، ولكنها غير مقصودة سلفاً كاإلجارة

  
  :اإلسالمية ارفلمصعلى ا الرقابة الشرعية .5.1.2

  
هيئة (عرفت ، وقد اإلسالميةيز عمل المصارف التي تمالضوابط  من أهمتعد الرقابة الشرعية 

الرقابة الشرعية بأنها جهاز مستقل من  )2011 ،اإلسالميةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
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يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن  الفقهاء المتخصصين في فقه المعامالت، ويجوز أن
وله إلمام بفقه المعامالت، ويعهد  ،اإلسالميةيكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية 

، للتأكد من التزامها بأحكام لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها
  .ملزمة للمؤسسة ، وتكون فتواها وقراراتهااإلسالميةالشريعة 

  
ارزيقات، (أنه ال يوجد للمصارف اإلسالمية في فلسطين قانون خاص ومنفصل وتجدر المالحظة 

وتندرج القوانين المتعلقة بالمصارف اإلسالمية في فلسطين ضمن قانون المصارف ، )2008
القانون ، وكان من أهم ما تضمنه 2010لسنة ) 9(الفلسطيني، الذي تم إقراره من جديد تحت رقم 

الشريعة  علماء من نخبة عضويتها في تضم النقد، سلطة في للرقابة الشرعية عليا هيئة تشكيلالجديد 
مرجعية  توفير بهدف والقانون، المصرفي والعمل االقتصاد مجاالت الخبرة في وذوي اإلسالمية،

 مستقبالً اإلسالمية الصكوك إصدار عمليات على واإلشراف المصرفي اإلسالمي، للعمل شرعية
  .)2011سلطة النقد الفلسطينية، (
  

  :آلتيعلى ا 2010لسنة  )9(قانون المصارف الفلسطيني رقم من ) 24(وقد نصت المادة 
 

 جب على كل مصرف إسالمي تعيين هيئة رقابة شرعية قبل مباشرته ألعماله، على أن ال ي
يقل عدد أفرادها عن ثالثة أشخاص مختصين بفقه الشريعة ومن ذوي الخبرة بعمل 
المؤسسات المالية اإلسالمية، وتكون قراراتها ملزمة في جميع أعمال المصرف، وبما ال 

 .ض مع أحكام هذا القانون وأنظمة وتعليمات سلطة النقديتعار

  على توصية مجلس تُعين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف بناء
اإلدارة بعد مصادقة سلطة النقد، وال يحق فصل أي عضو من أعضائها إال بموافقة خطية 

  .من سلطة النقد
 ة التأكد من كون جميع أعمال المصرف ونشاطاته متفقة تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولي

مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها قبل مباشرة المصرف بالقيام بهذه النشاطات واألعمال 
 .وخالل تنفيذها ولدى االنتهاء منها

 توقع تقارير هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لتعليمات تحددها سلطة النقد. 

 لطلب من المصرف استبدال أي من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو لسلطة النقد الحق في ا
 .تعيين هيئة رقابة أخرى على أن يكون الطلب مسبباً

  لسلطة النقد الحق في أن تستعين بمختصين بفقه الشريعة إلعداد تقارير تطلبها خالل فترة
 .معينة على أن يتحمل المصرف أتعاب وتكلفة هؤالء المختصين
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  مصرف إسالمي تعيين مراقب شرعي مقيم أو أكثر مختص يكون مرتبطاً يجب على كل
 .مع هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لتعليمات تحددها سلطة النقد

  
  : هي كاآلتيأهم األعمال التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية، أن  إلى) 2010 ،الضويحي(وأشار 

  
  التي تالئم المعايير الشرعية التي  ،المقبولةتطوير المنتجات باستخدام المبادئ الشرعية

من  طورتها الهيئة العليا في الدولة أو الهيئات الدولية، فإن مهمة علماء الشريعة التأكد
لى مستوى عاٍل في من أجل الحفاظ ع ؛اإلمكان قدر، والتمسك بها االلتزام بتلك المعايير

 .سالمة قراراتهم

  الصادرة عن الهيئةالتأكد من تنفيذ  القرارات. 

  ةواالتفاقات  ،وتطوير نماذج العقود وتدقيقها، المعامالتالوثائق المتعلقة بفحصاإلسالمي. 

  معرفة تامة للغرض من تطوير كل المنتجات، وكيفية التعامل معها وتحقيقها، وأن ال تكون
 .المنتجات حيلة إلى الكسب الحرام

 صادية للمنتجات على األمة فيكون النظر في المعرفة والقدرة على تحليل اآلثار االقت
 .المنتجات من جانب المقاصد الشرعية ال األهداف المالية فحسب

  ةترسيخ القيمفي المؤسسات المالية، وإدارة العمليات التجارية، التي تشتمل على  اإلسالمي
، سالميةاإلتسهيل إجراءات وعمليات التدقيق الشرعي، وتعزيز اإلدارة بالمبادئ واألخالق 

 .وحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من مسؤوليات المؤسسات المالية على كل أفعالها
  

  :في فلسطين العاملة اإلسالميةالمصارف ب التعريف .6.1.2
  

فإنه يعمل في السوق المصرفي الفلسطيني مصرفان ) 2011سلطة النقد الفلسطينية، (بحسب 
وتجدر المالحظة ، الفلسطيني اإلسالميالعربي، والبنك  اإلسالميالبنك : إسالميان مرخَّصان هما

 ،تصفيتهما تمتأنه كان هناك مصرفان إسالميان آخران يعمالن في السوق الفلسطينية إال أنها 
  .اإلسالمي، بنك األقصى اإلسالميةفرع المعامالت / بنك القاهرة عمان: هماو
  

  :العربي اإلسالميالبنك  .1.6.1.2
  

س البنك تأس563201011تحت رقم  ،8/1/1995 العربي كشركة مساهمة عامة بتاريخ اإلسالمي 
 مصرفيةبممارسة األعمال ال المصرف ، ويقوم1996وباشر نشاطه المصرفي في مطلع عام 
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على توفير  يعمل، والسمحاء اإلسالميةالشريعة  والمالية والتجارية واالستثمارية وفقاً ألحكام
ومكتب  تسعة أفرعباإلضافة إلى  ،من خالل اإلدارة العامة بمدينة البيرة زبائنهل مصرفيةالالخدمات 

، ويتألف أعضاء مجلس اإلدارة الحالي مختلف محافظات الوطن جهاز صراف آلي منتشرة في 25و
 اإلسالميأهداف البنك وتتمثل عامالً،  224لغ إجمالي عدد عامليه أعضاء، ويب 9للمصرف من 

  :العربي، بما يأتي
  

 ةال االحتياجات تلبيةة الشريعة أحكام وفق ،للمتعاملين المتنوعة مصرفياإلسالمي التي  ،اءالغر
 .اتهموقّعوت متطلباتهم تفوق تضاهي أو

  واالستقرار بالثبات سميتّ على أساس للمساهمين والمودعين الممكنة العوائد أفضل تحقيق. 

 ة خدمات تقديماستجابة  ؛ةالحديث واالتصاالت التكنولوجيا وسائل باستخدام إسالمية مصرفي
 .العمالء رغبات عوتنو ،والمنافسة ،واإلبداع ،لمتطلبات التطور

 البنك في البشرية الموارد وتنمية. 

 المهنية المعايير أرقى وتطبيق ،المتاحة التقنيات أحدث استخدام.  
  

  :يأتي، فهم كما 31/12/2010العربي، كما هي في  اإلسالميالمساهمين في البنك أما كبار 
  

  .)2010العربي،  اإلسالميالبنك (، العربي اإلسالميكبار المساهمين في البنك : 1.2جدول 
  

  %النسبة   عدد األسهم  اسم المساهم  الرقم

  20.00  8.139.380  بنك فلسطين  1
  9.31  3.788.206  شركة صندوق االستثمار الفلسطيني  2
  8.94  3.636.489  بنك األردنشركة   3
  8.78  3.574.414  شركة الخليج العربي لالستثمارات والنقليات  4
  8.14  3.311.083  شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة  5
  5.48  2.228.370  الشركة العربية لتوزيع السجائر  6

  
  :الفلسطيني اإلسالميالبنك  .1.6.1.2

  
بتاريخ  563200922الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة تحت رقم  اإلسالميتأسس البنك 

حيث  ،15/5/1997على ترخيص سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  المصرفوحصل  ،16/12/1995
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ألحكام الشريعة  وفقا ،مصرفيةبمزاولة جميع األعمال ال مصرفصرحت سلطة النقد الفلسطينية لل
 أعماله من خالل فرعه الرئيسي في مدينة غزة  الفلسطيني المياإلسيمارس البنك ، واإلسالمية

 ،شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظاتوحاليا في مدينة رام اهللا، باإلضافة إلى  ،سابقاً
خمسةَ هاوعدد عاًفر عشر، ومكتب 9، ويتألف أعضاء مجلس اإلدارة الحالي للمصرف من واحد 

 .عامالً 345عامليه أعضاء، ويبلغ إجمالي عدد 

  
 اتفاقية مع إدارة بنك القاهرة عمان تم 13/5/2005الفلسطيني بتاريخ  اإلسالميت إدارة البنك وقّع

من قبل البنك  اإلسالميةبموجبها شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمان فرع المعامالت 
تم توقيع اتفاقية مع  2010وفي بداية عام  ،الفلسطيني بمبلغ وقدرة ثالثة ماليين دوالر اإلسالمي

 اإلسالمييوضح البنك و، ى بنك األقصى اإلسالمياالستحواذ علتم بموجبها  اإلسالميبنك األقصى 
  :الفلسطيني أهدافه، باآلتي

  
 ةتقديم الخدمات الة مصرفيهاونشر المتميزة اإلسالمي.  
 هاوجذب هاوتطوير كوادر بشرية متميزة تنمية.  
 واالقتصادية المستدامة ،االجتماعيةالة في التنمية المساهمة الفع.  
 وتحقيق أرباح مجزية ،تعظيم العائد. 

  
الفلسطيني هم  اإلسالميمساهمي البنك كبار  فإن ،31/12/2010وبحسب عدد األسهم كما هي في 

  :على النحو اآلتي
  

  .)2010الفلسطيني،  اإلسالميالبنك (، الفلسطيني اإلسالميكبار المساهمين في البنك : 2.2جدول 
  

  %النسبة   عدد األسهم  اسم المساهم  الرقم

  12.75  5.868.321  صندوق االستثمار الفلسطيني  1
  7.44  3.422.170  بنك القدس  2

  
  :في فلسطين اإلسالميةمؤشرات من نشاط المصارف  .7.1.2

  
، حجم تلك األنشطة واهتماماتها، والتي توضح مؤشرات أنشطة المصارف اإلسالمية في فلسطين

  :اآلتي أبرزهاكان 
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  :نشاط التداول على األسهم .1.7.1.2
  

  :اآلتيعدداً من المعطيات ك، 2010 في فلسطين اإلسالمية رفاسهم المصأتداول نشاط  سجل
  

 اإلسالميالبنك (، 2010 في فلسطين اإلسالميةالمصارف سهم أنشاط التداول على : 3.2جدول 
  .)2010الفلسطيني،  اإلسالميالبنك (، )2010العربي، 

  
  الفلسطيني اإلسالميالبنك   العربي اإلسالميالبنك   2010/ البند  الرقم

  0.8  1.17  $ سعر االفتتاح  1
  0.8  0.90  $ سعر اإلغالق  2
  0.94  1.20  $ أعلى سعر  3
  0.67  0.86  $ أدنى سعر  4
  15.256.322  1.882.219  $قيمة األسهم المتداولة   5
  18.159.360  1.840.856  )سهم(عدد األسهم المتداولة   6
  2970  1697  عدد الصفقات  7

  
  :المركز التنافسي .2.7.1.2

  
، 2010مقارنة بالقطاع المصرفي الفلسطينيفي فلسطين  اإلسالميةرف اأما المركز التنافسي للمص

  :تيفيمكن توضيحه كما يأ
  

بالقطاع المصرفي  في فلسطين اإلسالميةللمصارف المركز التنافسي مقارنة : 4.2جدول 
  ).2010الفلسطيني،  اإلسالميالبنك (، )2010العربي،  اإلسالميالبنك (، الفلسطیني

  

  البند
  الفلسطيني اإلسالميالبنك   العربي اإلسالميالبنك 
  السوقيةالحصة   اإلجمالي  السوقيةالحصة   اإلجمالي

  % 4.1   $ مليون 357  % 3.3  $ مليون 286   الموجودات
  % 6  $مليون  171  % 2.8  $ مليون 78   التمويالت

  % 4.2   $ مليون 288  % 3.4  $ مليون 232   ودائع العمالء
  % 4.4   $ مليون 48  % 4.4  $مليون  48   حقوق المساهمين

  % 8.3  فرع 16  % 5.2  فروع 10  عدد الفروع
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86%

5%

4% 4% 1% 0.1%

المرابحة لآلمر بالشراء

المضاربات

االستصناع

التمویل التأجیري

المكشوفین بالطلب

القرض الحسن

في فلسطين  اإلسالميةإلى أن موجودات المصارف ) 2010جمعية البنوك في فلسطين، (وتشير 
%) 44(مليون دوالر  205ارتفعت بـ ، في حين 2010خالل %) 1(مليون دوالر  7انخفضت بـ 

خالل %) 3(مليون دوالر  14، كذلك فإن ودائع العمالء انخفضت بـ 2006مقارنة مع العام 
، أيضاً فإن حقوق 2006مقارنة مع العام %) 55(مليون دوالر  183فعت ، في حين ارت2010

مليون دوالر  31، في حين ارتفعت بـ 2010خالل %) 2(مليون دوالر  2الملكية انخفضت بـ 
  .2006مقارنة مع العام %) 48(
  

أما  ،%)32(ة ، بينما شكلت الودائع االستثماريمن ودائع العمالء%) 38(وقد شكلت ودائع التوفير 
   .)2010جمعية البنوك في فلسطين، ( %)30(شكلت الودائع الجارية ف

  
  :وقطاعاتُه صيغ التمويل .3.7.1.2

  
في  اإلسالميةأن التمويالت الممنوحة من المصارف ) 2009جمعية البنوك في فلسطين، (أوردت 

  :اآلتي 2.2فلسطين حسب صيغها الشرعية توزعت كما في الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
جمعية البنوك في فلسطين، ( في فلسطين حسب صيغتها اإلسالميةتمويالت المصارف : 2.2شكل 

2009.(  
  

  .مقارنة مع صيغ التمويل األخرى% 86ويوضح الشكل أعاله، استحواذ صيغة المرابحة على 
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30%

26%

11%

6%

4%
1%

1%

21%

القطاع العام

العقارات واألراضي

تجارة عامة

الصناعة

الخدمات

أغراض استھالكیة

القطاع الزراعي

أغراض أخرى

 ،2009في العام  االقتصادية التي استفادت منها أما التمويالت المباشرة الممنوحة بحسب القطاعات
  :اآلتي 3.2يوضحها الشكل كما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
جمعية البنوك (القطاعات االقتصادية في فلسطين حسب  اإلسالميةتمويالت المصارف : 3.2شكل 

  ).2009في فلسطين، 
  

   :في فلسطين اإلسالميةالمسؤولية االجتماعية للمصارف  .8.1.2
  

التزام )2011األسرج، ( كونهاب ،لتعريف المسؤولية االجتماعية الدوليأدبيات البنك  قتتطر 
التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم  أصحاب النشاطات

بأسلوب يخدم  ،لتحسين مستوى معيشة الناس ؛والمجتمع ككل ،والمجتمع المحلي ،وعائالتهم
االجتماعية المستمدة  المسؤولية  )2004المغربي، ( فويعر، التنمية في آن واحد ويخدم ،التجارة

تجاه  ،بأنها التزام المنظمة بالمشاركة في عمل الصالحات عند ممارسة أنشطتها اإلسالميمن الفكر 
مختلف األطراف التي لها عالقة بها نتيجة التكليف الذي ارتضته في ضوء مبادئ الشريعة 

  .الشمول والعدالةع ، بمراعاة عناصر المرونة واالستطاعة وبهدف النهوض بالمجتم ؛اإلسالمية
  
تؤكد في مجملها ، كمياً ونوعياً واسعةً للمسؤولية االجتماعية مجاالت التعاريف إلى أنهذه تشير و

النهوض بمتطلبات التنمية المستدامة، من خالل  على اعتبار منظمات األعمال شريكاً أساسياً في
  .بهاالمتعددة التي يجب أن تسهم  واألدوار االجتماعية ،تحقيق التوازن المسؤول بين العوائد المادية
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فإن حجم مساهمة المصارف العاملة في السوق  ،)2010جمعية البنوك في فلسطين، (وبحسب 
كما في  ياًأمريك اًدوالر 3646200 بلغت 2010عام الفلسطيني عموماً، في األنشطة االجتماعية 

منها تقريباً، كانت حصة البنك % 40في فلسطين بـ اإلسالمية، ساهمت المصارف 1.2ملحق 
وحصة البنك %88.7العربي منها  اإلسالمي ،11.3الفلسطيني  اإلسالمي.%  

  
الطفولة، ووقد تنوعت المجاالت التي استفادت من هذا الدور، حيث كان من أبرزها التعليم، 

  .ذوي االحتياجات الخاصة، والبيئة، وتبرعات أخرىوالصحة، والثقافة، و
  

العربي تشمل تبرعات من ثالثة  اإلسالميوتجدر اإلشارة إلى أن المساهمات اإلجمالية للبنك 
د على حساب مصاريف البنك، مساهمات صندوق المكاسب غير المقيالتبرع المباشر  ،مصادر

ا البنك الشرعية، مساهمات صندوق الزكاة الخاص بالبنك، أمفإن المساهمات  ،الفلسطيني اإلسالمي
رقابة اإلجمالية له، تشمل ما أنفق من أرباح البنك واألرباح غير الشرعية بموافقة من هيئة ال

ي ف اإلسالميةالمصارف مساهمة ، توضح 3.2و 2.2 والمالحقلبنك، الشرعية ومجلس إدارة ا
  .حسب المجاالت فلسطين

  
  اإلسالميةللمصارف  التّسويقيالمزيج  2.2

  
  :المصرفي التّسويقمفهوم  .1.2.2

  
 ريه فيما يتعلق ببلورة تعريف شامٍلاختالفاً وجدالً بين منَظِّ مراحل تطوره عبر التّسويقيشهد الفكر 

 تعريفاًسبعين قاما بإحصاء نحو ) 2004 ،البرواري والبرزنجي(، حتى إن التّسويقمفهوم ل ومحدد
ة لهذا النشاط ة أو الشموليذلك يكمن في النظرة الجزئي إلى أن مرد) 2006 ،البكري(ويرى  له،

اإلنساني واإلداري، فضالً عن الفترة الزمنية التي كانت تعبر عن توجة هات فكرينة وفلسفية معي
التراكم المعرفي في هذا السياق  أن وما من شك. وأهدافه ومضامينه التّسويقتؤشر إلى أبعاد 

محدود  غيرِ ، قد أدى إلى إثراءومستجداتها ةالبيئي اتمتغيرالوكنتيجة لتفاعل الفكر اإلنساني مع 
ه ال يوجد تعريف ون والباحثون أنَّبحيث يرى المختصوتطبيقاته، على صعيد التنظير لهذا النشاط 

للتسويق نهائي، ته يوماً بعد يوم، كما ال توجد صيغة ثابتة تصلح لكافة فهو علم تزداد أهمي
ن إوحيث التي تستدعي تمايزها عن غيرها، ، ةالخاص وظروفهامة طبيعتها منظّ مات، فلكّلالمنظّ

، فإن الباحث سيكتفي التّسويقيالتي اشتملت عليها أوعية الفكر  التعاريفة افّسع لعرض كالمقام ال يتّ
  :كاآلتيوهي ، التّسويق، بما يساعد على تكوين فهم واضح لنشاط شهرهابعرض أ
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 ماالمحاوالت  تلك أبرز تعد هتمقد الجمعيالتية للتسويق ة األمريكي لت بعد مراجعة توص
المزيج المتكامل النشاط الذي يقوم على تخطيط  هو التّسويق ، إلى أنمن تعريف أكثرِ

من خالل المالءمة بين أهداف المنظمة  هم،ورغبات الذي يشبع حاجات المستهلكين ه،وتقديم
 .)2004، البرواري والبرزنجي( والمستهلكين، ويشمل تسويق السلع، والخدمات، واألفكار

  لنشاط ر مفاهيمي2000((يشير  التّسويقوفي تطو( Pride and Ferrell كما ورد في ،
الترويج، وه مجموعة من العمليات التي تحدث التوزيع، لتعريفه بأنَّ)) 2006(البكري 

واألفكار التي تسهل وتعجل في إشباع عالقات التّبادل مع  ،والخدمات ،والتسعير للسلع
 .الزبون في ظل بيئة ديناميكية

  ف، تت: بأنهعرفه فالمعهد القانوني للتسويق في بريطانيا أماوقّعالعملية اإلدارية التي تعر ،
  .)2009سويدان والبرواري، ( الة ومربحةبطريقة فع همورغبات وتشبع حاجات العمالء

 ًاجتماعيةً كونه عمليةً؛ أن للتسويق تعريفاً واسعاً )2009 ،وأرمسترونج كوتلر(يؤكد  وأخيرا 
 ويبتغوه من خالل إنتاج على ما يحتاجونه، والمجموعاتُ يحصل بها األفراد وإداريةً
ِلها منتجاتخريناآلمع  وتَباد. 

  
 التّسويقمفهوم ل األساسية ألبعادا تتضمنها أنَّ ،لهذا النشاط اإلنساني السابقة التعاريفالحظ من وي

هاته الحديثة، التي يمكن تلخيصها كاآلتيبتوج:  
  

 التّسويق ة مفتوحةعملية نظمي، تعمل ضمن أنظمة ةكلِّي أكبر و في البيئتين الداخليةالخارجية 
 .للمنظمة

 ر على تؤثّوتتكون من مجموعة من األنشطة التي تتفاعل معاً،  عملية ديناميكية التّسويق
 .وفاعليتهاءة المرغوبة مستوى الكفا

 التّسويق التنظيم، والتخطيط، : مواءمة للوظائف اإلدارية األساسيةتتطلب  هةعملية موج
 .ةة علميمنهجي قَفْأنشطتها وإلنجاز  ؛الرقابةوالتوجيه، و

 ى، ..وبحوثها وتجزئتها دراسة السوق: من األنشطة تشمل سلسلةيتضمن  التّسويقفي مسع 
الترويج، بما يتناسب مع المنتج، التسعير، التوزيع، : التّسويقيلتصميم استراتيجيات المزيج 

 .طبيعة المنظمة وظروفها

 التّسويق عملية ة تفاعليالتأثير، تؤكد حقيقة التبادل دةمتعدةو ةيوتعكس ،االعتمادي عن  ضاالر
 .أطرافهابين  رغباتللحاجات والمستوى اإلشباع 

 ال يقتصر على حدود السلع، بل يمتد إلى الخدمات واألفكار واألشخاص واألماكن، التّسويق 
ن الجانب الملموس وغير الملموس في المنتجات التي يتعامل معهاوهو بذلك يتضم . 
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 تالشمولي  التّسويقة في مفهوم القيمة والربحيتمد وهذا إلى أبعد من مجرد العائد المادي ،
 .ةات غير الربحينظمليشمل عمل الم ؛التّسويقساع د اتّيؤكّ

 مجاالتتنعكس على الأهداف ومضامين لتسويق ل االجتماعييعني وهذاة، ة واالقتصادي 
 .ةة اجتماعيللتسويق مسؤولي يكون أن ضرورة

 
هو تحليل ما ينطوي عليه هذا المحتوى  ،التّسويق حول تعريف التمهيدوإذا كان الغرض من هذا 

لما يمكن أن يكون تعريفاً في سياق المقاربة  فإن المحاولة هنا تأتيالمفاهيمي من أبعاد ومرتكزات، 
واضحاً ومحدومن ثَ، داً للتسويق المصرفيمقابلةُ م ة لعمل المصارف ذلك مع الطبيعة الخاص

، تلك الخصوصية ويلتزم بمقتضياتهابما يعبر عن  ،هافي التّسويقلتكييف حدود وصوالً ، اإلسالمية
طويع كان محصلة لعمليات التّ المصرفي التّسويقيؤكّد حقيقة أن ) 2007 ،معال(وتأسيساً فإن 

ة الالزمة من الخصوصي مصرفيةلتتالءم مع ما تتّصف به الخدمة ال ؛كييف لتلك التّصوراتوالتّ
بشكل حقيقي  مصرفيةفي المنظمات ال التّسويقيتطبيق المفهوم  اإلشارة إلى أن وتجدر .لتسويقها

 إال في فترات متأخرة قياساً بما حدث في باقي المنظمات اإلنتاجية والتجارية م يأتوملموس ل
المصرفي لم يكن معروفاً في بداية  التّسويقمصطلح  ، وإن)2005الصميدعي ويوسف، (

، ولعّل من العوامل التي وتحديد معالمه ،بعد ذلك تم تعريفهولكن  رن الماضيمن الق اتيالخمسين
  ):2008الجيوسي والطائي، ( بشكل عام المصرفي التّسويقفي ظهور ساهمت 

  
 رتجاه الخدمات المالية، لألسباب اآلتية زبائنفي سلوك ال التغي: 

 
o م مستوى التعليمتقد. 

o  ل الدخل الشخصي المتاحلإلنفاقزيادة معد. 

o سهولة الحصول على المعلومات. 

o ر الملموس في وسائل االتصالالتطو. 
 

  إعادة تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الخدمات المالية، وما تبع ذلك من تحرير
 .التعامل في الخدمات المالية على النطاق الدولي

 ة المنافسة بين المؤسسات المالية نتيجة زيادة عددها وانتشارها، وتشابه المنتجات تنامي حد
 .التي تقدمها

 التي ساعدت في تطوير منتجات جديدة، وتحديث االختراعات واالبتكارات التكنولوجية ،
 .إلدارة تلك المؤسسات ؛حيوية، وتوفير أنظمة معلومات وأساليبه أنماط التوزيع

 عولمة المؤسسات المالية من خالل التملّك واالندماج. 
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 المصرفي التّسويق مفهومأن  )Wayer, N.D(ا نقله عن مستفيداً مم) 2007 ،معال(يرى من هنا 
المتخصصة والمتكاملة التي توجه من خاللها موارد المصرف وإمكانياته  يمثّل مجموعة األنشطة

 ورغباتهم قة تستهدف تحقيق مستويات أعلى من اإلشباع لحاجات الزبائنضمن صياغات خالّ
ة التي تشكّل فرصاً سوقية والمستقبلية سانحة يستطيع من خاللها المصرف تحقيق الربحالحالي. 

الصميدعي ( ويعتبرة ورضا الزبون، ركيز على هدفي الربحيويبدو جلياً في هذا التعريف التّ
تمكن أساس األهداف والقدرات ت ة مواءمة علىيمثّل عملي المصرفي التّسويقأن ) 2005 ،ويوسف

ضمن  ورغباتهم من تقديم مزيج تسويقي يتقابل مع حاجات المستفيدين مصرفيةطتها المنظمة الاسبو
قدرة المصرف على تلبية في  التّسويقية المزيج ويبرز في هذا التعريف محوري. حدود مجتمع معين

  .ورغباتهم حاجات الزبائن
  

مع الخصوصية التي  ،المصرفي بشكل عام التّسويقومن خالل مقابلة مفهوم  ،ضوء ما سبق في
على أنه مجموع  اإلسالمي المصرفي التّسويقتعريف  يمكن، اإلسالميةتتميز بها المصارف 

التي تشبع  وانسيابها طتها إلى تبادل منتجاتهاسبو اإلسالميالتي يسعى المصرف  األنشطة المتكاملة
من الرضا  ، ويعززالمستدامةيسهم في تحقيق التنمية  ، ضمن إطار تكافليورغباتهم زبائنهحاجات 

عن المكاسب المادية للمصرف والزبائن والمجتمع، في ظل االمتثال ألحكام الشريعة ة والمعنوي
   .ومبادئها اإلسالمية

  
  :اإلسالميةفي المصارف  التّسويقيأهمية النشاط  .2.2.2

  
  :في اآلتي تظهر اإلسالميةفي المصارف  التّسويقيإلى أن أهمية النشاط ) 2004 ،المغربي(يشير 

  
  ةالمصارف تقومبتوظيف أموالها عن طريق  التمويل واالستثمار، وليس عن  اإلسالمي

بحاجة لتطوير مزيج متكامل من  اإلسالميطريق اإلقراض فقط، ومن ثم فإن المصرف 
يتالءم مع احتياجات الزبائن بما واستحداثه الخدمات واألفكار المتعلقة بتوظيف األموال 
 .نفسه والمجتمع ويحقق أهداف المصرف في الوقت

 والتّعرف على اتّجاهاتهم وميولهم،  ورغباتهم، ضرورة دراسة حاجات الزبائن والمستفيدين
 ؛التّسويقوبحوث  ،ةالتّسويقيلدراسات القيام با اإلسالميا على المصرف رتّب هذيتو

 .وتطويرها لتخطيط الخدمات المقدمة

  يسعى المصرفنحـو التجديـد واالبتكـار فـي شـكل تقـديم        -باسـتمرار  – اإلسالمي
، ممــا يتطلــب دراســة الزبــائن وكيفيتهــا والتكافليــة مصــرفيةالخــدمات الماليــة وال



 27 

ـ   ـوق إلـى قطاعـات     ةواألسواق، ومـدى إمكانيـ    ،تقسـيم الس ه لكـل قطـاع متطلّباتُ
 .األخرىه المتميزة عن القطاعات واحتياجاتُ

 ة والضعف لديهمتسهم في بيان موقف المصرف  ،دراسة المنافسين والتّعرف على نقاط القو
والتّعرف على نقاط قوته وضعفه، بما يسهل له تدعيم نقاط القوة ومعالجة نقاط  ،منهم

 .الضعف أو تحجيمها

  ةتحتاج أساليب التمويلودات تسويقية كالمضاربة والمشاركة والمرابحة إلى مجه اإلسالمي
عالية، فهذه الخدمات غير منتشرة مصرفياً، وليست نمطية في تقديمها، ومن ثم فإن إقناع 

خلفي ن ليست لديهم أية ممة عنها يتطلّب مجهوداً عالياًالزبائن والمستفيدين خاص. 

 ةال يمكن القيام بعمليات إنتاج الخدمات المصرفي والماليدون دراسة  ،ة وتصميمهاة والتكافلي
  .  اإلسالمية للمصرف وقّعالسوق أوالً، ثم التّعرف على الحصة المت

  زة للمصارفةإن الطبيعة المتميد  ،تفرض عليها االستفادة من المزايا والمنافع اإلسالميكتعد
ً تحمل األعباء -أيضا –المعامالت والممارسات التي يمكن أن تقوم بها، كما تفرض عليها 

ومواجهة المنافسة  ،ركزي من نسب لالحتياطات، كالتزامها بما يحدده البنك الماتوالعقب
بضرورة  اإلسالميةا يلزم المصارف ومواجهة اإلعالم المضاد، مم ،التقليدية مصرفيةال

 .الواجب عليها القيام به التّسويقيزيادة المجهود 

  
  :اإلسالميفي المصرف  التّسويقينات عملية التبادل كوم .3.2.2

  
وبهذا الصدد ، بين األطراف المتعاملة في جوهره على التبادل الذي يتم التّسويقيينطوي النشاط 

ر الناس أن يشبعوا احتياجاتهم من يحدث عندما يقر التّسويق أن )2009كوتلر وأرمسترونج، (يرى 
عن طريق تقديم  فيه من شخص معين ن الحصول على الشيء المرغوبيتضم خالل التبادل الذي

ة في التّسويقيتصميم نموذج لعملية المبادلة  )2004المغربي، ( بتكروقد ا، شيء آخر مقابل ذلك
، مصرفيةمزيج الخدمات الو، والزبائن، اإلسالميالمصرف : ن، تتضماإلسالميالمصرفي 

 اإلسالمية عن عملية التبادل في المصارف ذلك النموذج ال يعبر أن المنفعة، إالَّوالمقابل، و
إعادة إنتاج  يمكنتتوافق مع أهدافها التي تنطلق منها، ويرى الباحث أنه  بحيثبصورتها الشمولية، 

  :تييأكما  مع مراعاة ذلك، هذا النموذج
  

  المصرفة التّبادل  :اإلسالميل في عملييمثّل الطّرف األوةالتّسويقيل مسؤوليإذ يتحم ، 
حتياجات الزبائن تحديد مواصفاتها وخصائصها تبعاً ال، ومصرفيةتصميم المنتجات ال

 .اإلسالميةق مع مقتضيات الشريعة ومتطلّبات السوق وبما يتّف
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 الطرف الثاني وهم  :الزبائنةقدمون على االنتفاع من المنتجات الالذين ية مصرفياإلسالمي 
كهم بأنه يقدمها اهو إدر اإلسالمي، وأساس تعاملهم مع المصرف إلشباع حاجاتهم ورغباتهم

  :  الفئات اآلتية، وينقسم هؤالء الزبائن إلى اإلسالميةفي إطار يتوافق مع الشريعة 

  
o مدخرات والودائعأصحاب ال.  

o األموال مستخدمي. 

o المستفيدين من الخدمات التكافليةة واالجتماعي. 

  
  ةال المنتجاتمزيجمصرفي:  ةلمنتجات الاتعدة مصرفية التّبادل  اإلسالميأساس عملي

التّسويقي  وهذه المنتجات ألطرافهاإشباع الحاجات أو الرغبات المختلفة وبدونها ال يتم ،
ق عبارة عن مزيج متكامل من الخصائص والمواصفات والعناصر المادية والمعنوية يحقّ

د فئات زبائن المصارف وتعدمنفعة ألفراد بعينهم في وقت معين وفي حالة معينة، 
 ،فئةأفضل استجابة لكل  يحققما بالمالئم  التّسويقيالمزيج  تصميم يتطلّب منها اإلسالمية

ة في صورة ودائع ومدخرات، موجه للحصول على الموارد األوليفمن جهة تحتاج لمزيج 
، وغيرها من الخدمات ،شكل خدمات متنوعة على غرار السحب واإليداععلى خر آ ومزيج

الخدمات التكافلية واالجتماعية هي األخرى تتطلب مزيجاً خاصاً ومن جهة أخرى فإن.       
 ؛قيمة المنتج المصرفي البدل الذي يكون الزبون على استعداد لدفعه ومبادلته تمثّل :القيمة 

أو حق االنتفاع بها، وهذه القيمة ال تنحصر في الصورة النقدية فقط، وإنما  ،المنفعة لتملّك
كالجهد والوقت واألثر النفسي  - أيضاً –عناصر المعنوية المبذولة تتضمن مجموعة من ال

 .واالجتماعي

 د المنفعة في تت :المنفعةه طرفاوقّعالعائد النهائي الذي يتحد ةالتبادِل عملي التّسويقي ،
 :مجموعة متكاملة من المنافع، تتمثّل أهمها في اآلتييحصل على  اإلسالميفالمصرف 

  
o الت النموودعم مركزه الماليالربحية المنشودة،  تحقيق معد. 

o تحقيق المنافع والمزايا االقتصادية واالجتماعية. 

o المساهمة في حل مشكالت وقضايا المجتمع. 

o  نشر الوعي المصرفياإلسالمي. 

o  بة لدى الجماهير ،السمعة الحسنةبناءورسم الصورة الذهنية الطي. 

o ة المأمولةف واالستقرار واالستحواذ على الحصة السوقيالتّكي. 

o يادة في السوقالبقاء واالستمرارية وتحقيق المكانة والر . 
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  :للزبائن، فيمكن توضيحها باآلتي أما المنفعة المتحقّقةو
  

o  الشعور باالطمئنان للتعامل مع المصرفجهة محل ثقة(  اإلسالمي.( 

o ةتيسير المعامالت الالسحب، اإليداع، التحويل، التحصيل: مصرفي ،.. .. 

o تحقيق األرباح وتنميتها. 

o للتعامل مع مصرف يشاركه غُنماً وغُرماً الرضا النفسي. 

o ةالشريعة مقتضيات لمسايرة معامالته  الرضا المعنوياإلسالمي. 

o با وأكل أموال الناس بالباطلالحصول على عوائد بعيدة عن شبهة الر. 

  
 المجتمع: ةالحاضنالمجتمع  يعد بادل ة التّاألوسع في عمليةللمصارف  التّسويقياإلسالمي ،

توجه يدعو إلى االهتمام بالمصلحة  اإلسالميأن يكون لدى المصرف وعليه يفترض 
بمعنى البحث عن األثر ، فقط همورغبات المجتمعية العامة وليس باحتياجات الزبائن

 من خاللبتحقيق التكافل االجتماعي  فيما يتعلّق، خاصة مصرفيةاالجتماعي لعملياته ال
أصحاب  قبل تفويضه منو إخراج الزكاة الواجبة شرعاً على رأس مال المصرف وأرباحه،

إضافة إلى ، إلى مصارفها الشرعية، وتوجيها الحسابات االستثمارية بإخراج زكاة أموالهم
  .منح القروض الحسنة والمشاركة في األنشطة غير الهادفة للربح

  
 في المصرف اإلسالمي ة التبادل التّسويقيبتصرف - )2004المغربي، (ويلخص الشكل عملي-:  

  
  
  

    

  
  
  
  
 

  
  
  
  

 .-بتصرف-) 2004المغربي، (مكونات عملية التبادل التسويقي للمصرف اإلسالمي : 4.2شكل 

  المنافع

  القيمة

المصرف 
اإلسالمي  

  الزبون
المنتجات 

 مصرفيةال
  اإلسالمية

  المجتمع

  المجتمع



 30 

  :اإلسالميةارف لمصل التّسويقيالمزيج مفهوم  .4.2.2
  

، بالرجوع إلى أصل اإلسالميةبالتطبيق على المصارف  التّسويقييناقش هذا المطلب مفهوم المزيج 
مع استعراض تحديداً،  مصرفيةوالخدمات ال المفهوم، وأسباب الدعوة لمزيج معدل وخاص بالخدمات

يتوافق بشكل أفضل  التّسويقيللمزيج  الضوابط الالزمة للتعديل، واالنتقال من ذلك إلى طرح نموذج
   .وخصوصيتها اإلسالمية مصرفيةالالصناعة طبيعة  مع
  

  :التّسويقيمفهوم المزيج  .1.4.2.2
  

 Bordenيرجع إلى مقالة للكاتب  التّسويقيأن أصل تطوير مفهوم المزيج ) 2008 ،الضمور(أشار 

تلك التي قدمها  التّسويقمن أكثر نماذج العمل شيوعاً في أدبيات  ن، وأ1965في العام 
Macrathey   باسم العناصر األربعة للمزيج  م1978في العامالمنتج، والسعر،  :وهي ،التّسويقي

  .والتوزيع، والترويج
  
التّكتيكية،  التّسويقمجموعة من أدوات بأنه  التّسويقيالمزيج ) 2009كوتلر وأرمسترونج، (عرف و

التي  المؤسسة لتنتج االستجابة تمزجهاالتي  - المنتج، والسعر، والتّوزيع، والتّرويج -والمتحكّم فيها
 التّسويقيأن المزيج  )2009 ،الطائي والعالق(كوتلر نقالً عن  ويرى، تريدها في السوق المستهدف

 االستراتيجيةيمثّل على أرض الواقع  التّسويقيالمزيج  ذاته، أو بشكل أدقّ، فإن) التّسويق(هو 
أن هذه فيؤكد  )2008الضمور، ( أماي ترسمها اإلدارة العليا للمؤسسة، الت ة الشاملةالتّسويقي

المحاور الرئيسة ألية استراتيجية تتبناها المؤسسة للتعامل مع السوق ونظراً لدرجة العناصر تمثّل 
معادلة يشكّل  ناصر، فإن وضعها مع بعضها في أيلمتبادلة بين هذه العا االعتماديةالتكامل العالية و

    .وتكييفه مع األوضاع السوقية المختلفة الذي يمكن تطبيقه ،التّسويقيمنها ما يسمى بالمزيج 
  

هذا المزيج  إال أندين في ) التقليدي( التّسويقيض النتقادات شديدة من قبل الباحثين المجدقد تعر
هؤالء على أن هذا المزيج بصيغته التقليدية الموروثة عن أيام ما بعد  تفقمجال الخدمات، حيث ي

عن تدعو إلى ضرورة االبتعاد  Shostackالثورة الصناعية ال يصلح لقطاع الخدمات، فالباحثة 
باتجاه مدخل جديد يتالءم وطبيعة قطاع الخدمات ) العقيم كما تصفه(التقليدي  التّسويقيالمزيج 

واستبداله  ،الرباعي التّسويقيأنه ينبغي االستغناء تماماً عن المزيج  Lovelockالفريدة، ويرى 
 لخدماتإلدارة تسويق امالئماً و )Revised Marketing Mix(معدالً  بمزيج تسويقي يكون

  .)2009ق، الطائي والعال(
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  :أسباب الدعوة لمزيج تسويقي خاص بالخدمات .2.4.2.2  
  

أنه برزت أصوات أخرى تنادي  )2009الطائي والعالق، (و )2008الضمور، (أشار كل من 
  :أهمهاألسباب قليدي ليتالءم مع قطاع الخدمات، الت التّسويقيبضرورة تكييف المزيج 

  
  أن المزيجتطويره أصالً للشركات الصناعية، حيث التّسويقي قد تم إن Borden  ذكر

، وقد استبعد من فقط التقليدي يصلح للمؤسسات الربحية التّسويقيصراحة أن المزيج 
 .مثل القطاع الصحي، وقطاع التعليم، والتسهيالت االئتمانيةنموذجه قطاعات خدمية مهمة 

 رسين للتسويق في قطاع الخدمات ذكروا أن بأن المما ،وجود أدلة علمية من األبحاث
  Barksdaleهم بصورة كافية وشاملة، ويشيري حاجاتيلبالموروث ال  التّسويقيالمزيج 

 :لذلك تتمثّل في اآلتي أمثلةب
 

o يصعب قياسها مقارنة بالسلع(تتعلّق بجودة الخدمات  تكالمش.( 

o  موااألفرادوهذا غير وارد في قطاع السلع(الخدمات هم جزء من  الخدمة  مقد.( 

o ال يمكن تسجيل براءة اختراع للخدمة. 

o مؤسسات الخدمة غير قادرة على تخزين الخدمة. 

o  د الخدمة والمستفيدالتفاعالت بين مورة تعدقياساً إلى قطاع  ،وحاسمة ،حيوي
سلع ال تستهلك غالباً في لحظة السلع، فالخدمة تستهلك في وقت إنتاجها، بينما ال

 .إنتاجها
 

  عدم كفاية أبعاد المزيجنَّإالتقليدي لتسويق الخدمات، من حيث  التّسويقيال يأخذ باالعتبار  ه
باإلضافة إلى عملية  األفراد مقدمي الخدمات، والبيئة المادية التي تقدم الخدمة من خاللها،

   . الثة ذات تأثير كبير في قطاع الخدماتالخدمة ذاتها، حيث تعد هذه األبعاد الث

     
  :الخدماتقطاع  مع متالءلي التّسويقيتعديل المزيج  .3.4.2.2

  
هو تحقيق مستوى من  التّسويقإلى أن الغرض الرئيسي من  - بتصرف– )2008الضمور، ( يشير

فالزبائن يشترون السلع والخدمات ، االستهالكية ورغباته مستهدفاللجمهور ا اإلشباع لحاجات
فهو يدرك  ،وقيالزبون في عملية التبادل السإلشباع حاجاتهم ورغباتهم، وبالتالي حينما ينهمك 

الوسيلة  التّسويقيالمزيج يعد و ،بادلالحصول على حزمة من المنافع الناتجة عن هذا التّ وقّعويت
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 التي تؤثر على عملية التبادل، ،المسيطر عليها من قبل المسوق اتمتغيرالميسرة لتنظيم جميع ال
 ات السوقية والحاجات،متغيريمكن تعديلها وتكييفها حسب ال التّسويقيعناصر المزيج  وعليه فإن

 إشباع حاجات الزبائن هدفق اإلطار الذي يحقّ ضمن ،المناسب التّسويقيالمزيج بحيث تتم صياغة 
   .وخصائصها االمنتجات التي سيتم تسويقهويتالءم مع طبيعة  ورغباتهم،

  
صين إلى التقليدي قادت الباحثين والمتخص التّسويقيمن هنا فإن االنتقادات اآلنفة التي طالت المزيج 

العديد من الباحثين  وقد حاول ،مالئم لقطاع الخدمات التّسويقيتطوير نموذج معدل للمزيج 
بصفة خاصة، إضافة  مصرفيةوالمتخصصين في مجال تسويق الخدمات بصفة عامة والخدمات ال

وتفاوتت آراء أولئك في ، التّسويقيبعض العناصر األخرى  إلى العناصر التقليدية في المزيج 
من  ،وثمانية ،وسبعة ،في قطاع الخدمات، بين خمسة التّسويقياعتماد عدد العناصر المالئمة للمزيج 

ورغم ذلك فقد اتفق معظمهم على أن تسويق واثني عشر عنصراً،  ،عناصر إلى أحد عشرال
األنشطة الالزمة ة الخدمات يتطلّب مزيجاً مختلفاً عن ذلك المألوف في تسويق السلع، بما يشمل كافّ

  .)2007، معال(ة األساسية التّسويقيلتحقيق األهداف 
  
في العام  Booms and Bithnerما قدمه كل من  وأكثرها قبوالً واتفاقاً ولعّل أهم تلك المحاوالت 

إلى األفراد مقدمي الخدمات، البيئة المادية، عملية تقديم الخدمة،  حيث اقترحا إضافة عناصر 1981
لتصبح عناصر المزيج  ؛المنتج، السعر، التوزيع، الترويج: األساسية التّسويقيعناصر المزيج 

7يطلق عليها  الخدمي سبعة عناصر التّسويقيPs ،إ حيثهذه العناصر السبعة قد تكون في قلب  ن
 كلياًأو فشله العديد من برامج المؤسسات الخدمية، وتجاهل أي منها سيؤثر على نجاح البرنامج 

    .)2008والطائي، الجيوسي (
    

المصرفي تنسحب  التّسويقيامتداداً لقطاع الخدمات، فإن تعديل المزيج  يعدولكون القطاع المصرفي 
أنه إذا ) 2007 ،معال(يؤكد في قطاع الخدمات، وهنا  التّسويقيلتعديل المزيج  ،عليه ذات الضرورة

الفعال في  التّسويقيلم يكن هذا المزيج من الشمولية الكافية الستيعاب كل متطلبات األداء 
 مصرفيةالمصرف، فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور فجوة بين جودة ما يقدمه المصرف من خدمات 

لمزيج اتعريف فإنه يمكن تحديد معالم  وبناء عليه؛ .وبين متطلبات السوق من تلك الخدمات
ةالمؤسسات الوبضمنها  –في المؤسسات المالية  التّسويقيرهكما   - مصرفيالجيوسي والطائي، ( طو

والتي تستطيع المؤسسة المالية  ،ات المرتبطة بعضها ببعضمتغيرمجموعة من ال بأنه )2008
لتقليل الفارق بين المنافع التي ينشُدها  ؛التّحكم بها وتعدها بمثابة األدوات أو الوسائل المستخدمة

لتحقيق مزايا تفضيلية، ويمكن معرفته من خالل  ؛وتلك التي تقدمها المؤسسة المالية الزبون،
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الخدمة، والسعر، والتّوزيع، والتّرويج، والبيئة المادية، واألفراد، وعملية  :عناصره السبعة وهي
  . تقديم الخدمة

  
  :التّسويقيضوابط تعديل المزيج  .4.4.2.2

  
ر في العنصر الذي يجب أن التي يجب أن تتوفّأن هناك مجموعة من الشروط  )2007، معال( يرى

  :كاآلتي ، وهيالتّسويقي ه المزيجيتضمنّ
  

  حجم اإلنفاق على عنصر المزيجبما يعكس أهميته النسبية في إجمالي النفقات التّسويقي. 

  مستوى المرونة المدرك في استجابة الزبون للجهددون غيره من العوامل  التّسويقي
 .األخرى

  ضرورة توزيع المسؤوليات بشكل يساعد على القيام بالفعالياتة المناسبةالتّسويقي. 

  
أن  يجبإضافية شروط ومن خالل ما تم استعراضه في المطالب السابقة فإن الباحث يرى إضافة 

  :، وهي كما يأتيالمعدل الخدمي التّسويقيصر المزيج يتضمنها عن
  

 تسويقهاوخصائصها ة المنتجات عمدى مالءمته لطبي التي سيتم. 

 ورغباتهم لحاجات الزبائن في تحقيق مستوى اإلشباع حجم مساهمته. 

 ةمدى التكامل ومع باقي العناصر األخرى االعتمادي.   
  

  :اإلسالميةرف المصل التّسويقيتطوير المزيج  .5.4.2.2
  

 التسويقيالمطالبة بتوسيع المزيج  نأ) 2005 ،الصميدعي ويوسف(ما سبق يرى  ضوء في
من أجل أن يلبي هذا المزيج ما  ؛أمر ضروري مهم مصرفيةللخدمات ومن ضمنها الخدمات ال

  .مصرفيةيتطلبه تسويقها بشكل فعال مؤثِّر يسد متطلبات تسويق الخدمات ال
  
الخصوصية  المصرفي عموماً، فإن التّسويقيالحال كذلك بالنسبة للمزيج  تإذا كانيرى الباحث أنه و

نظراً لما تتميز به من  اإلسالمية للمصارف التّسويقيتطوير المزيج تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق ب
انعكاس هذا  هنا فإن ، منالغراء اإلسالميةخصوصية تتمثل بشكل أساسي بامتثالها ألحكام الشريعة 

يتطلب إخضاع كل عنصر من عناصره  اإلسالميةللمصارف  التّسويقيعلى عناصر المزيج 
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، والبراءة بشكل كامل من والضوابط المعتمدة من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ،للتكييف الشرعي
  .تها وأشكالهاشبهة الربا، واالستغناء بما أباحه الشرع من معامالت عن تلك المحرمة بكافة مسميا

  
  :اإلسالميةللمصارف  التّسويقيعناصر المزيج  .5.2.2

  
 اإلسالمية مصرفيةستراتيجية تتبناها المؤسسة الا ألي الرئيسةَ األداةَ التّسويقيما كان المزيج لَ

 بالقدر الذيومكوناته يتم استعراض عناصر هذا المزيج  من الضرورة أنإنه فللتعامل مع السوق، 
  .اإلسالمية مصرفيةيمكن معه فهم آليات تطبيقه وتكييفه مع طبيعة الخدمات ال

  
  :Product المنتج .1.5.2.2

  
ة التّسويقيات وبالتالي على صعيد االستراتيجي ،التّسويقييحتل المنتج أهمية كبرى ضمن المزيج 

المنتج سلعة أو خدمة( المختلفة، حيث يعد (الذي تقوم عليه كافة األنشطة والفعاليات  األساس
المفاهيمخصائص على تعريف المنتج المصرفي  يغلب، و)2005الصميدعي ويوسف، ( ة التّسويقي 

كون الخدمة تمثّل أهم صور المنتج المصرفي وأكثرها تسويقاً، من  التي يمتاز بها قطاع الخدمات،
نشاط أو مجموعة األنشطة التي يكون جوهرها المنتج المصرفي بأنه ) 2009 ،عبدو(عرفت  هنا

إنتاجها مرتبطاً بغية إشباع حاجاته ورغباته، قد يكون  المصرف لزبونهغير ملموس، يقوم بتقديمها 
  . بمنتج مادي وقد ال يكون، وال يترتّب عنها أي انتقال للملكية

  
التقليدية، فإنه ال يمكن أن ينسحب  مصرفيةالصناعة الواقع وإذا كان ذلك صحيحاً فيما يتعلق ب

ةة على البالكلية مصرفيإن نظرة سريعة على بنية ): 2009 ،خانجي(، وبهذا السياق يقول اإلسالمي
وطبيعة تكوينها تجعلنا ندرك أننا لسنا أمام مؤسسات مالية فقط، وإنما أمام  اإلسالميةالمصارف 

المصرفي  التّسويقمما يجعل مؤسسات استثمارية تتعامل بالسلع باإلضافة إلى تقديم الخدمات، 
التّسويقيشتمل على استراتيجيات  اإلسالمي السلعي، التّسويق، وبالتالي فواستراتيجيات الخدمي 

  .المصرفي التقليدي التّسويقأوسع وأكثر تعقيداً من  اإلسالميالمصرفي 
  

الوزن  نإ :وانطالقاً من حقيقة صعوبة التمييز بشكل مطلق بين الخدمات والسلع، فإنه يمكن القول
أكبر وأوسع من العناصر  هضرأو ع المصرفي في إجمالي تقديم المنتج النسبي لعناصر الخدمة

من منتجات مركبة من  اإلسالمية، وهذا يستدعي التعامل مع ما تقدمه أو تعرضه المصارف السلعية
  .الخدمات طبقاً للدور الذي تلعبه في إجمالي عرضها أو تقديمهاالخدمات والسلع، من خالل تصنيف 
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  :هاماتُسو مصرفيةخصائص الخدمات ال .1.1.5.2.2
  

عرف على خصائص الخدمات بشكل ، فإنه من المفيد التّمصرفيةقبل استعراض خصائص الخدمة ال
الخصائص المميزة على السلع، ومن ثم التعرف ق بينها وبين عام، ليساعدنا ذلك على إدراك الفر

الطائي (ويشير  ،بشكل أكثر خصوصية عن غيرها من باقي الخدماتوسماتها،  مصرفيةللخدمات ال
  :أن من أبرز خصائص الخدمات اآلتي )2009والعالق، 

  
 ةويترتّب على ذلك نتائج، من أهمها ،الالملموسي ،بمعنى ليس لها وجود مادي: 

 
o أن الخدمة مستهلكة لحظة إنتاجها، بمعنى صعوبة تخزين الخدمة قياساً بالسلعة. 

o ية الفحص ، وبالتالي فإن عملاستحالة المقارنة بين الخدمات الختيار أفضلها
 .والمقارنة ال تتم إال بعد شراء الخدمة وليس قبله

o  اقتصار توزيعها على الوكالء والسماسرة، وبالتالي فإن التجار ليس لهم دور في
  .ذلك، فنقل الملكية ينصب على أشياء ملموسة فقط

o  ة في الرقابة، ولهذا يتمقين على استخدام األساليب التقليدية قدرة المسومحدودي
 .قياسات والء الزبائن ومستويات الرضا وغيرها: للجوء ألساليب مبتكرة مثلا

o  صعوبة اللجوء إلى أساليب المضاربة التقليدية، حيث ال يمكن شراء الخدمة وقت
 .بيعها فيما بعد ثم الفيض حيث األسعار في حدها األدنى، وخزنها فترة

o  تعطيل وظيفة النقل في البرامجما )خاصة في مجال التوزيع المادي( ،ةالتّسويقي ،
يفقد المؤسسة قدرتها على خلق المنفعة المكانية في الخدمات، أي المنفعة المتأتية 

الطلب عليها ،من نقل األشياء من أماكن فيضها إلى أماكن الشح حيث يشتد. 
 

 ةوتعني درجة الترابط بين الخدمة ذاتها وبين الشخص الذي يتولى تقديمها ،التالزمي ،
 :ويترتّب على ذلك نتائج، من أهمها

 
o  وجود عالقة مباشرة بين مؤسسة الخدمة وبين المستفيد، ما يتطلب ضرورة

 .حضور طالب الخدمة إلى أماكن تقديمها

o   المستفيد من الخدمة(ضرورة مساهمة الزبون (أو مشاركتوهذه في إنتاجها ه ،
 .السمة أساسية، حيث ال يمكن أداء الكثير من الخدمات دون توافرها

o  على طلب الخدمة من كبير، فالزبون أو المستفيد يصر زيادة درجة الوالء إلى حد
 .طالما أن موردي الخدمة ال يغني أحدهم عن اآلخرشخص أو أشخاص معينين، 
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   بمعنى عدم القدرة في كثير من  ،)التباين(المخرجات عدم التماثل أو عدم التجانس في
وخاصة تلك التي يعتمد تقديمها على اإلنسان بشكل كبير  ،الحاالت على تنميط الخدمات

التنبؤ بما ستكون عليه الخدمات قبل تقديمها والحصول عليها، وواضح، وبالتالي صعوبة 
 .معين لها ضمان مستوى جودةأو 

 تقرار، ليس فقط من فصل إلى فصل من فصول السنة، وإنما من تذبذب الطلب وعدم االس
  .يوم إلى يوم، ومن ساعة ألخرى

  
 ) )2009(عبدو كما ورد في  )2001(، أحمد. م(أشار تحديداً، فقد  مصرفيةدمات الوفيما يتعلّق بالخ

 تتعلّق بطبيعة النشاط المصرفي،و ،تضاف إلى ما سبق أن لها مجموعة من الخصائص -تصرفب-
  :تجعل منها مختلفة ومتميزة عن باقي الخدمات، ومن هذه الخصائص ما يأتي

  
  مهاة، فالخدمات التي تقدة خاصمتشابهة أو متطابقةتكاد تكون  المصارفاالفتقار إلى هوي 

، والزبون سيعتمد في اختياره للمصرف الذي سيتعامل معه على ويصعب التمييز بينها
، وعليه فإن الراحة أو المالءمة التي يقدمها ذلك المصرفالقرب الجغرافي، أو على 

المصرف سيسعى إلى إرساء هوية متميزة عن طريق االهتمام بموقعه، سمعته، كفاءة 
موظفيه، زيادة الجهود اإلعالنية، وأحيانًا ابتكار منتجات جديدة لمواجهة حدة المنافسة، 

  .وجذب المزيد من الزبائن

 ةتبار أن الخدمات الاالنتشار الجغرافي، باعمها والمستفيد  مصرفيتحتاج إلى احتكاك بين مقد
 مصرفيةمنها، ما يتطلب امتالك المصرف لشبكة متكاملة من الفروع تقوم بتقديم خدماتها ال

 .إلى أكبر عدد ممكن من العمالء في مناطقهم

 ةد الخدمات التعدعها مصرفيتى تستطيع ح ؛من خالل مجموعة واسعة من الخدمات وتنو
عة والمترابطة للزبائنتلبية االحتياجات المتنو. 

 باعتبار أن المصرف يمارس نشاطه على أساس من الثقة  ،التوازن بين النمو والمخاطر
التي تكون  اإلسالميةمع الزبون، وتظهر هذه الخاصية بشكل جلي في المصارف المتبادلة 

خاصة في الصيغ التي تعتمد على مبدأ المشاركة في  ،أكثر عرضة من غيرها للمخاطر
 .الربح والخسارة كالمضاربة والمشاركة

  االرتباط بالسياسات االقتصادية والنقدية للدولة، من خالل القرارات التي يصدرها البنك
، كتحديد أسعار الصرف والفائدة، المركزي عادة، أو سلطة النقد في الحالة الفلسطينية

بهذه القرارات أكثر من غيرها،  اإلسالميةلة واالحتياطي، وتتأثر المصارف ونسبتي السيو
 .نظراً لخصوصية عملها، وعدم موافقة الكثير من القرارات واإلجراءات لها
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  :ة اآلتيةعلى ما سبق الخاصي  )2005 ،زيدان(ويضيف 
  

  أنة للمصارف هي النقود، الالمادتي يكون مصدرها الزبون، كما ة األوليدعملية  تُع
خدمة بالنسبة  تُعدمنْتَج بالنسبة للمصرف، فهي  دعتوزيعها مسألة صعبة، ففي حين تُ

  .للزبون
  

  :لمنتج المصرفيالمتعلقة باالضوابط الشرعية  .2.1.5.2.2
  

  :ل باآلتيتتمثَّ ةًشرعي ضوابطَ اإلسالمي المصرفي أن للمنتجِ) 2007 ،مصلح( أشار
  

  بالسلع والخدمات غير الحاللرفض التعامل.  
 اتّسام المنتج بفضائل األخالق. 

  ة في اختيار المنتجات بحيث تراعي تحقيق مقاصد الشريعة وظروف المجتمعالتزام األولوي
 .وأحواله

  ،ا عن حاجات حقيقية للمجتمعرتبذيرالسراف أو اإل واالبتعاد عنأن يكون المنتج معب. 

  الزبائن أو المنافسين، التزاماً بقول الرسول صلى اهللا عليه عدم إلحاق الضرر بكل من
  ).هـ1417ابن ماجه، ) (ال ضرر وال ضرار: (وسلم

  
  :أبعاد المنتج المصرفي .3.1.5.2.2

  
عبدو،  (على النحو اآلتي  ،ة مرتبط بفهم ثالثة أبعاد لهالتّسويقيإن فهم المنتج المصرفي من الناحية 

2009:(  
  

 ويتمثّل في جوهر المنفعة التي يسعى الزبون إلى تحقيقها والحصول عليها : المنتج األساسي
، فعند قيام الزبون بفتح حساب شيكات مثالً، فهو بذلك ال مصرفيةعند اقتنائه الخدمة ال

في دفع ما يجب عليه لآلخرين ) المالءمة( يشتري دفتر الشيكات، وإنما السهولة واألمان 
 .إذا كان المبلغ المدفوع كبيراً خاصةً ،دون الحاجة إلى حمل النقود

 بطاقات  وهو الشيء الذي يمكن أن يراه الزبائن معروضاً للبيع، ومن ذلك: المنتج الملموس
مستوى الجودة، المعالم والمواصفات، التغليف : خصائص هي االئتمان التي تتصف بِخَمسِ

 .، التصميم أو الشكل)العالمة التجارية( والتعبئة، االسم التجاري 
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 غير ملموسة أم ملموسةً تْكانََأويمثّل مجموعة العناصر اإلضافية سواء : مالمنتج المدع ،
حيث تكون داعمة  ،يةمصرفالتي يحصل عليها الزبون عند قيامه بشراء الخدمة ال وهي

طريقة تعامل المصرف مع طالب القرض خالل : ومرافقة للخدمة األساسية، ومن ذلك
استجابة سريعة  ؛، كشوفات شهرية مفهومة وواضحةمرحلة تقديم الطلب وعملية التقييم

  .لتساؤالت طالب القرض
  

لمالية لذاتها، إنما ما أن الزبائن ال يشترون الخدمات ا )2008الجيوسي والطائي، (من هنا يؤكد 
فعندما يشتري ها من شراء تلك الخدمات، نجنويBenefits يبحثون عنه هو حزمة من المنافع 

معينة، وتعني  )مشكلة(ه أفضل طريقة لحل العتقادهم أنَّالزبائن منتجاً معيناً دون آخر فإن ذلك يعود 
 عالجِل لٍّحهنا حاجة للزبون تتطلّب اإلشباع، وهكذا يمكن النظر إلى المنتج كَ )مشكلة(كلمة 

وكذلك كأداة مساعدة على تحقيق أهداف المؤسسة الماليةواحتياجاتهم الزبائن ْ مشكالت ،   .  
  

  :اإلسالمية مصرفيةالخدمات الخطوط مزيج  .4.1.5.2.2
  

مجموعة متكاملة مترابطة من الخدمات التي تنتجها وتقدمها  مصرفيةمزيج الخدمات ال ليمثّ
ق مستويات مختلفة من اإلشباع للحاجات المصارف وتعكس مدى الشمولية التي يمكن أن تحقّ

، معال( على أبعاد رئيسة  وهيكلته المتعددة لسوق الزبائن، وأساساً تشمل تركيبة مزيج الخدمات
  : هي) 2007

    
  االتِّساعWidth :مها المصرفلتلبية حاجات  ؛ويشير إلى عدد خطوط الخدمات التي يقد

 .الزبائن المتعددة والمتنوعة

  الطّولLength :كافةً ويشير إلى إجمالي عدد الخدمات التي تتكون منها خطوط الخدمات. 

  العمقDepth :ويمكن النظر إليه من زاويتين: 
 

o ةيشير إلى عدد الخدمات ال: عمق الخطالفرعية داخل خط الخدمة الواحد  مصرفي
 Differentiation، ويعكس درجة التّمايز التي تتّصف بدرجة من التّماثل والتّرابط
 .التّنوع الذي يتضمنه ، ومدىبين الخدمات الفرعية داخل الخط الواحد

o ويمثّل حاصل قسمة المجموع الكلّي لعدد الخدمات التي : متوسط عمق المزيج
ويشير إلى درجة التّمايز داخل مزيج  ،لى عدد خطوط الخدمةيقدمها المصرف ع

 .خطوط خدمات المصرف
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  التّوافق أو االتّساقConsistency : ويشير إلى درجة التّرابط واالنسجام بين مختلف

التي يقدمه المصرف سواء من حيث استعمالها من قبل الزبون  مصرفيةخطوط الخدمة ال
 .ديمها، أو حتى أسلوب توزيعهاالذي يطلبها، أو مستلزمات تق

  
  :اآلتي جدولكما في ال اإلسالميةالخدمات التي تقدمها المصارف خطوط ويمكن توضيح مزيج 

  
  .الباحث. اإلسالميمزيج خطوط الخدمات في المصرف : 5.2جدول 

  
  

  إيداعخدمات سحب و  خدمات تكافلية  جعالةخدمات   تمويلخدمات 

  :المستندية االعتمادات  المرابحة
جمع وتوزيع   مقابل أجر-

  الحسابات الجارية  الزكاة
  مقترن بتمويل-

  اإلجارة
ان ــخطابات الضم

  :مصرفيةوالكفاالت ال
  ابتدائية أو مؤقتة-

  اإليداع االستثماري  القرض الحسن
  نهائية-

  :األوراق التجارية  المضاربة
  الكمبياالت-

  االدخار والتوفير  ثقافيةخدمات 
  الشيكات-

التحويالت المالية   المشاركة
  :مصرفيةال

  داخلية-
  صناديق األمان  خدمات اجتماعية

  خارجية-
  الصراف اآللي  خدمات علمية  صرف العمالت  السلم

  المزارعة

  تأسيس الشركات-  :االستثمار أعمال أمناء

  خدمات دعوية

  

  سمسرة التأمين-
  العقارات-
الصكوك  -

والصناديق 
  االستثمارية

  المساقاة
    أسواق المال-  :االستشارات

  دراسات الجدوى-
  المغارسة

  االستصناع  
  االستثمار المباشر

  ـاعاالتس

ـق
عمـ

ال
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  :مصرفيةالخدمات الخطوط مزيج أهمية قرارات  .5.1.5.2.2
  

اذ قرارات التخ ؛يج الخدمي بأبعاده المختلفةإدارة المصرف تستطيع استخدام مفهوم المز فإن ،عموماً
  ):2007، معال(على درجة عالية من األهمية في المجاالت اآلتية 

  
  ةإضافة خطوطوبالتالي توسيع المزيج،  ،جديدة مصرفيدة التي باالستفادة من السمعة الجي

  .في خطوط أخرى مصرفيةيج لخدمات للترو اكتسبت في مجال خطوط معينة

  ةإضافة خدماتةجديدة إلى الخدمات ال مصرفيالموجودة داخل الخط الخدمي،  مصرفي
والمقصود تعميق الخط وزيادة درجة التّمايز بين خدماته، واالستفادة من مزايا التكامل بين 

 .تلك الخدمات

 ةإسقاط بعض الخدمات الواإلبقاء على المزيج ككّل وخاصة المتعثّرة منها من ،مصرفي ،
 .ذات الجدوى منها، باإلضافة إلى تحقيق درجة عالية من التبسيط داخل الخطوط

 ةتعديل الخدمات البحيث تغدو قادرة على تلبية االحتياجات وتطويرها، الحالية  مصرفي
  .ت الخدمة ومستويات جودتهاالمتطورة للزبائن، ويشمل هذا التطوير التّعديل في مواصفا

  
  :مصرفيةال مزيج خطوط الخدمةل االستراتيجيةالمضامين  .6.1.5.2.2

  
  :كما يأتيمضامين إستراتيجية  مصرفيةأن لمزيج خطوط الخدمات ال )2007، معال(يرى و
  

    مها المصرف يجب أن يكون كبيراً بحيث يعكس قـدراً مـنعدد خطوط الخدمات التي يقد
 .بمستوى ما تقدمه المصارف المنافسة، بحيث يعزز القدرة التنافسية للمصرفالتّنوع 

  مه من خدماتةأن يحافظ المصرف على التّوازن بين ما يقدبما يحفظ البنية  مصرفي
الهيكلية للمزيج، ويمكن االسترشاد هنا بمتوسط عدد خطوط الخدمة التي تقدمها المصارف 

 .د المناسب لهذه الخطوطالمنافسة كأساس في تحديد العد

 ةبالنظر إلى تكرارية استخدام الخدمة الفإنه يمكن تقسيم  ،وطبيعة الطلب عليها مصرفي
 :إلى مصرفيةالخدمات ال

 
o  ةخدماترة مصرفيكالحسابات الجارية وحسابات التوفير ،ميس. 

o  ةخدماترة مصرفيكالقروض بمختلف أنواعها ،معم. 

o بون ألغراض نفسية واجتماعية  ،خدمات خاصةتحقيق الذات(يستخدمها الز.( 
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 د لتشمل مختلف هذه التصنيفات،تمتعملية تنويع الخدمات يجب أن  فإن ،وفي  ضوء ذلك
كون  ؛ويجعلها ترقى إلى مستوى االختيار عند الزبون ،بما يبرز الميزة التنافسية لها

  .تتصف بدرجة عالية من االنتقائية في شرائها مصرفيةالخدمات ال
  

  القاعدة الرئيسة التي يجب أن يرتكز عليها توجه المصرف نحو التنويع في خطوط الخدمات
هي أن كل خطّ يجب أن يشبع حاجات معينة لدى الزبون تختلف عن تلك الحاجات التي 

 .يشبعها خط خدمات آخر

 ةة التنوع التي توفرها خطوط الخدمة الالقدرة التنافسية للمصرف تكمن في درجمصرفي 
ودرجة التمايز التي يوفّرها عمق هذه الخطوط، فهذه القدرة من شأنها أن  ،)سعة المزيج(

  .تمكّن المصرف من الحصول على حصة سوقية أكبر
  

قناعة يحصل  المصرف يمثّل الخدمة ذاتها، وأيأن المنتج في فيشير إلى ) 2005 ،العجارمة( أما
التماثل في الخدمات المقدمة من المصارف  نلذي قدمت به الخدمة، وأعليها الزبون هي من النهج ا

وإجراءات  ،يجعل الزبون في موقف يمكّنه من االنتقال في التعامل من مصرف إلى آخر بسهولة
  .على نحو مناسب ، وهذا ما استوجب على المصارف االلتزام بطلبات الزبائن وحاجاتهمميسرة

  
  :اإلسالمية مصرفيةال المنتجاتتطوير  .7.1.5.2.2

  
فقط  مصرفيةعلى أسلمة معامالتها ال اإلسالميةإلى أن اعتماد المصارف  )2009عبدو، (أشارت 

دون السعي إلى تطويرها وتحديثها قد يجعل من ميزتها التنافسية تختفي، وستجد نفسها خارج 
لم تغير منتجك أو  إن: تنقل عن بيتر دركر قولهون على ذلك، هم قادرو؛ ليحل محلها من السوق

أنه طالما هنالك  )2004المغربي، (يؤكد  متّصل سياقوفي  .خدمتك القديمة فإن غيرك سوف يفعل
إلى جانب التغير المستمر في العديد من فئات الزبائن والمستفيدين المختلفة ظروفهم ومتطلباتهم 

وفي إمكانات المصرف وقدراته، فإن هناك فرصاً متعددة لتطوير  ،ات البيئيةرمتغيالظروف وال
  .ةَأو التكافلي ،مصرفيةأو ال ،ةَالمالي تْكانََأفي المجاالت المختلفة سواء  اإلسالميةخدمات المصارف 

  
أن المنتج ال يمكن أن يبقى  إلىة تشير التّسويقيأن أغلب الدراسات ) 2008البكري، (وهنا يذكر 

وبحد أعلى أكثر من عشر سنوات، على أساس أن المستهلك  ،على حاله لمدة طويلة من الزمن
من  المنتج الجديد بها نوع أن كلمةَ إلى بطبعه تواق إلى التّغيير والتّنويع في إشباع حاجاته، ويضيف

  :كاآلتي ،ةًمختلف ومدلوالت يالمطاطية التي يمكن أن تعطي معان
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  ل مرة): المبتكر(المنتج المخترعاختراعه ألو الذي لم يكن موجوداً في السوق أصالً، وتم. 

  رن(المنتج المطونة): المحسلمواكبة حاجات  ؛الذي أجريت عليه تعديالت أو تطويرات معي
 .ولتطوير مستوى أدائه ،المشتري

 لة سواء : المنتج المعدأالذي أجريت عليه تعديالت جذريالتصميم أم فيفي التركيب  كان، 
 .بحيث اختلف عن شكله السابق بنسبة كبيرة

 ألسباب كثيرة  ؛وهو منتج قديم يمكن إدخاله بعالمة جديدة إلى السوق: المنتج بعالمة جديدة
خاصة إذا  ،ظر الزبائن عن ذلك المنتجالتخلّص من التقليد، أو تغير وجهة ن: منهاقد تكون 

 . ما كانت هنالك آراء سلبية تجاهه، أو لغرض الدخول في أسواق جديدة

  
إضافة مزايا  )2005 الصميدعي ويوسف،(بحسب فيقصد به  مصرفيةأما مفهوم تطوير الخدمات ال

بحيث تؤدي هذه المزايا إلى زيادة الطلب عليها، وقد تعني طرح منتجات  ،جديدة لتلك الخدمات
 مصرفيةديدة على المصرف، وتتّضح أهمية تطوير الخدمات الولكنها ج ،معروفة حالياً في السوق

المقدمة، ولذلك فإن الحاجة ملحة لتمييز هذه الخدمة  مصرفيةعندما ندرك التّشابه بين الخدمات ال
، وتعد عملية تطوير الخدمات المصرفية عامالً حيويا وأساسيا للقيام باألنشطة لمشابهةت اعن الخدما

وبالتالي زيادة ربحيته على المدى  للمصرف التسويقية المختلفة بشكل فعال وتعزيز الوضع التنافسي
  .، من خالل المحافظة على زبائنه الحاليين وجذب زبائن محتملينالبعيد

  
إلى تحقيق تسعى  ،بشكل عام مصرفيةعملية تطوير الخدمات الأن ) 2005عجارمة، (ويرى  

  :الغايات اآلتية
  

  ةاألفراد غير المتعاملين مع المصارف إلى السوق الجذبمصرفي. 

 زيادة مبيعات الخدمة في السوق القائمة. 

 ةتخفيض تكاليف الخدمة المصرفي.  
  

اول تلبية متطلبات زبائنها، من خالل تقديم المنتجات والخدمات المصارف اإلسالمية تحوأساسا فإن 
وتطوير المصارف اإلسالمية ، )Tahir, 2008( المبتكرة، بغرض تحقيق منافسة حقيقية في السوق

لمنتجات مصرفية مبتكرة يبرز تحديا هاما أمامها في الحاجة المتثال هذه المنتجات للشريعة 
التعقيدات القانونية لذلك، فإن تسويق هذه المنتجات المبتكرة تواجه تحديا اإلسالمية، فباإلضافة إلى 

 Said, Imad and( آخر في ضوء المنافسة من المصارف التقليدية والحاجة للمنتجات المبتكرة

Zafar, 2007(.  
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  :اإلسالمية مصرفيةال المنتجاتق تطوير ائطر. 8.1.5.2.2
  

، اإلسالمية مصرفيةاز بها الصناعة التمتة التي الخصوصي ألجلأنه ) 2010نزال والوادي، (يرى 
أنه يمكن  اأشارو، اإلسالميةفيها تتطلب موافقتها للشريعة  مصرفيةفإن عملية تطوير الخدمات ال

  :كاآلتي هي ،ق لذلكائتحديد خمس طر
  

  عليها سابقاً في كتب الفقه جديدةابتكار خدمات بناء على اتفاق الفقهاء على أن  ،لم ينص
على ذلك تأصيل أنواع العقود المستحدثة، والمعامالت األصل في األشياء اإلباحة، وترتّب 

الجديدة كما ورد أن ما ذكره الفقهاء من العقود إنما هي العقود التي غلبت في التعامل بين 
المقررة فقهاً، كانت عقوداً الناس في زمانهم، فإذا جدت عقود أخرى توافرت فيها الشروط 

خلوها من الربا، وخداع الناس بتغريرهم، أو ادعاء الجهالة  مشروعة، ويشترط لصحتها
 .بضوابط صحة الحكم، أو اإلضرار بالناس

 جمع عدد من العقود بحيث يظهر لكل  تجميع عدد من العقود في خدمة واحدة حيث يتم
للزبون إلغاء أحدها أو إضافة آخر، ويراعى في ذلك عقد شروطه وقيمته المالية، ويمكن 

ال تبرعاً  ،عدم جواز الجمع بين معاوضة وتبرع، ألن التّبرع إنّما كان ألجل المعاوضة
، واستدّل بحديث مطلقاً، فيصير جزءاً من المعاوضة، وكذلك منع التّعاقد بشرطين في بيع

وال ربح ما لم  ،وال شرطان في بيع ،ال يحّل سلف وبيع: (قال عندما - $ -الرسول 
 .)م1988الترمذي، () وال بيع ما ليس عندك ،يضمن

 ز العقود بسببوقد أصبحت تداخلها دمج عدد من العقود في خدمة واحدة، بحيث ال تتمي ،
ويكون لها قيمة مالية واحدة، وقد أجيز االندماج بين  ،حاجة الزبون ال يتم إشباعها إال بها

تراضى جميع الشركاء، وكان في االندماج تحقيقاً للمصلحة، كاختصار  الشركات إذا
 .التكاليف والمنافسة، والتّوسع في العمل، وال يجوز لالحتكار، أو التّهرب من الحقوق

   ن منه الخدمة إلى عقد آخرقلب  ، ويشترط قبول العقد للقلب، مثالقلب العقد الذي تتكو
ي حال عدم توزيع الربح، بحيث يعتبر مقدار الربح عقد المضاربة إلى مشاركة، وذلك ف

 .المخصص له من رأس مال الشركة، إضافة لجهد المضارب المبذول

 ةنة في المنتج، ويراع ؛تعديل العقد بناء على الشروط الجعليىإليجاد مواصفات معي كلَّ أن 
خالفَ شرط حاِهللا كم ه باطٌلوكتاب.   

  
معرفة متخصصة من قبل العاملين في المصارف وهذه الطرائق التي ذكرها الباحثون أعاله، تتطلب 

  .وبالتالي ضرورة التعاون الوثيق مع هيئات الرقابة والفتوى الشرعية للتطوير المنشوداإلسالمية، 
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  :Pricing التسعير .2.5.2.2
  

نظراً لما ترتبط به هذه  ،من األمور الشائكة اإلسالميةيعد تسعير الخدمات التي تقدمها المصارف 
الخدمات من تنوع وتعدد، إلى جانب اختالف نمط تقديمها في كل مرة عن األخرى، باإلضافة إلى 

واختالف  ،وتعدد أنواع الزبائن والمستفيدين منها ،ما يحيط هذه الخدمات من مخاطر وصعوبات
 وبناء عليه؛، )2004المغربي، (وجديتهم  ،زامهملتومدى ا ،وأنماط شخصياتهم ،قدراتهم ودخولهم
سعرٍ فإنه يصعب وضع موحمها أكثر من مصرف  د2010أبو فارة، (للخدمة التي يقد.(  

  
لوحيد في المزيج االعنصر  إلى أن التسعير يعد )2009كوتلر وأرمسترونج، (أشار وتأسيساً فقد 

ة العناصر األخرى تكاليف، كما أنه أكثرها مرونة، فعلى  التّسويقيالذي ينتج عائداً، بينما تمثّل بقي
عكس سمات المنتج، والتزامات القناة، يمكن تغيير السعر بسرعة، وفي ذات الوقت يكون التسعير 

   .التّسويقالمشكلة رقم واحد التي تواجه الكثير من منفّذي 
  

الحصول على المنتج  السعر بأنه المبلغ الذي يطلب مقابَل )2009 كوتلر وأرمسترونج،(عرف و ي
أو استخدامهم  منافع مقابل حصولهم على ،أو الخدمة، أو مجموع القيم التي يتبادلها المستهلكون

  .المنتج أو الخدمة
  
إلى معدل الفوائد على  يشير المصرفي التّسويقأن مفهوم السعر في اب ويرى عدد من الكتّ 

الودائع، والقروض، والرسوم، والعموالت، والمصروفات األخرى، التي يتحملها المصرف لقاء 
  .))2005الصميدعي ويوسف، (كما ورد لدى ) 1994(عبد الحميد، ( تقديم الخدمة

  
 مع فق، فإنه ال يتوابشكل أو بآخرعلى واقع المصارف التقليدية  ينسحب هذا التعريف كان إذاو

السعر عبارة عن معدل الفائدة،  يشير إلى أنألن الجزء الذي  ؛اإلسالميةممارسات المصارف 
عرفت  هنا ذ التعامل مع الربا أخذاً وعطاء، منمع المبدأ األساسي الذي تقوم عليه بنب يتناقض

 ؛ليه البنكالمقابل أو األجر الذي يحصل عبأنه  اإلسالميةالتسعير في المصارف  )2009عبدو، (
  . زبائنهومالية ل مصرفيةنتيجة لبيعه خدمات 

  
بين العلماء  محدد وموحد إلى أنه ال يوجد اتفاق) 2010 ،أبو فارة(شارة كما يرى وتجدر اإل

، ويعود هذا )كمفهوم اصطالحي وفقهي( اإلسالميوالفقهاء على تحديد مفهوم التسعير في النظام 
  :االختالف إلى أمرين هما
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  أدواره االجتماعية واالقتصاديةاالختالف في تحديد المجال الذي يؤدي فيه التسعير. 

  بها التسعير يقوماالختالف في تحديد الوظيفة األساسية التي ينبغي أن. 

  
ة مدلوالت للسعر، فميقوا بين عدمصلح، (زوا بين السعر والثمن والقيمة ويضاف هنا أن الفقهاء فر

لتسعير هو أن ا -بتصرف– )2007 ،تركستاني(كما أشار  يرون الفقهاءإال أن بعض ، )2007
التي يراد بيعها بحيث ال يظلم المالك وال يرهق المشتري، وهذا يعني  د للمنتجاتوضع الثمن المحد

لوصول إلى سعر المثل والتراضي الكامل بين أطراف بما يكفل ل أن السعر يجب أن يكون عادالً،
 الذي يؤكد على ضرورة اإلسالمين المفهوم الشامل للعدالة في المجتمع التعامل، وهذا جزء م

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال (  :إعطاء كل ذي حقّ حقّه كما في قوله تعالى
وال تبخسوا الناس : ( وقوله تعالى )29سورة النساء، آية ) (أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم

  .)183، آية الشعراءسورة () ال تعثوا في األرض مفسدينو أشياءهم
  

ه نَّإحيث  )2009عبدو، (من هنا ال يرى الباحث إشكاالً في تعريف التسعير المصرفي الذي تبنّته 
  .اإلسالمييتماشى مع المبادئ العامة في النظام االقتصادي 

  
  :الضوابط الشرعية المتعلقة بالتسعير .1.2.5.2.2

     
أنه من خالل استقراء نصوص القرآن  ))2007تركستاني، (في ورد كما ) 1988( ،عطية(يرى 

د األسس التي يعتمد عليها لتحديد لم يحد اإلسالميفإن النظام  الشريفة الكريم واألحاديث النبوية
ة التي وفي ضوء الشروط العام ،ة، وعليه فإن للمجتمع المسلم في ضوء ظروفه العمليالسعر العادل

عتمد في حسابه ، سواء َأالعادل وحسابه د أسس تطبيق السعريمكن أن يحد اإلسالميةبينتها الشريعة 
أو غير ذلك، فالمهم في النهاية هو تحقيق  ،أو المنافسة ،على قانون العرض والطلب أمعلى التكلفة 

  .  مصلحة المجتمع ككل، وهي مصلحة مقدمة على مصلحة الفرد أو المجموعة
  

 إلى مجموعة من الضوابط الشرعيةتخضع  اإلسالميةفي المصارف عملية التسعير من هنا فإن 
   :)2007تركستاني، ( ل باآلتيثّ، تتمتحقيقاً للعدالة فيما بين أطراف عملية التبادل

  
 ّم : ( امتثاالً لقوله تعالى ،عن التعامل بالربا بكافة صوره وأشكالههي النوأحّل اهللا البيع وحر

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي : ( ، وقوله تعالى)275سورة البقرة، آية ) (الربا
 ).278سورة البقرة، آية ) (من الربا إن كنتم مؤمنين
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 ّة بسبب التحكم في  ،المنتجويقصد به التّحكم في أسعار ، هي عن االحتكارالنالكمي
: $ ها قولهمن وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة في النّهي عن االحتكار المعروضة منها،

: $، وقوله )2005مسلم، ( )من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ(
 .)ت.ب، الطبراني() بئس العبد المحتكر إذا رخّص اهللا األسعار حزن، وإن أغالها فرح (

  عر بالرالنّهي عن رفع السوق على مبروذلك بذكر سعر غير سعر المنتج الفعلي في الس ،
لتغرير المشتري ليشتري بسعر أعلى، ويطلق على ذلك الغرر بالسعر،  ؛أنه السعر السائد

الشركات على رفع السعر بدون  اتفاقُ ،ومن قبيل التّالعب باألسعار ورفعها بال مبرر
 .يه من اإلضرار بالمستهلكينبما ف ،مبرر

  ًذلك مثال عر لإلضرار باآلخرين، ويمكن أن يتمبإغراق أحد النّهي عن تخفيض الس
 ،نافسين من السوقبهدف إخراج الم ؛من المنتجات كبيرة بكميات المنتجين األسواقَ

 .والمستهلكين ،جين اآلخرينلإلضرار بالمنت ؛واالنفراد به كوسيلة لرفع األسعار فيما بعد

  
  :التّسعير اإلجباريتحديد نسبة الربح و .2.2.5.2.2

  
مسألتي تحديد نسبة الربح عموماً والتسعير اإلجباري م تعدن قِلب األمر  وليمن  ،بشكل خاص

الباحث سيكتفي في هذا  إال أن ،ومجيزٍ ما بين مانعٍ تشعبت حولها اآلراء،التفريعات الفقهية التي 
المنعقد في دورة مؤتمره الخامس  )1988، اإلسالميمجمع الفقه ( السياق باستعراض ما قرره

  :ما نصهالمجمع حيث قرر كونه يتوافق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء قديماً وحديثاً،  ؛بالكويت
  

 ره  األصلفهم  ،بيعهم وشرائهمالقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في الذي تقروتصر
 .الغراء وضوابطها اإلسالميةفي ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة 

 نة للربحد بها التاجر في معامالته، بل ذلك متروك  ،ليس هناك تحديد لنسبة معييتقي
وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به اآلداب  ،لظروف التجارة عامة

 .الرفق والقناعة والسماحة والتيسير الشرعية من

  ةتضافرت نصوص الشريعةعلى وجوب سالمة التعامل من أسباب الحرام  اإلسالمي
كالغشّ، والخديعة، والتدليس، واالستغفال، وتزييف حقيقة الربح، واالحتكار  ،ومالبساته

 .الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة

 األمر بالتسعير إ وق واألسعار، ناشئاً ال يتدخّل وليال حيث يجد خلالً واضحاً في الس
التي  ،من عوامل مصطنعة، فإن لولي األمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة

  .وأسباب الخلل والغالء والغبن الفاحش ،تقضي على تلك العوامل
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 3.2.5.2.2. دور السة المصرفعر في ربحي اإلسالمي:  
  

فالربحية تعد أحد المكونات   ،مصرفيةمؤسسة  أيدوراً أساسياً في تحديد ربحية السعر يلعب 
 الذي ينتج عائداً، التّسويقياألساسية للتسعير، فهو كما مر سابقاً العنصر الوحيد من عناصر المزيج 

والتقليدية فيما يتعلق  اإلسالميةالمصارف هنالك تبايناً في بعض الجوانب بين  نفإ وكما هو معلوم
وهناك محددات  منها، كنتيجة طبيعية لتباين المبادئ التي تسير عليها كّل ؛تهاور السعر في ربحيبد

رف االمص ةخصوصية بالتطبيق على والتي تؤثر بدورها على الربحي ،ة بالتسعيرمتعلقّ أساسية
حيث يلعب السعر دوراً مهماً فيما  ة،إلى جانب ما يتقاطع منها مع المصارف التقليدي ،اإلسالمية

  :وغيرهم) 2007، معال(و) 2008شملخ، (و) 2009عبدو، ( يأتي
  

  المدة الزمنية الالزمة لتحصيل اإليرادات لتحقيق المواءمة المطلوبة بين األخذ باالعتبار
المنتجات تغطية التكاليف الكلية إلنتاج المطلوبة، و تالسيولة الالزمة في مقابل االلتزاما

 .هاوتسويق مصرفيةال

 إلخ...،مرابحاتو ،مشاركات: الخدمات التمويلية مننصيب المصرف في عوائد  تحديد. 

  حجم إقبالهم على  فيحجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة للزبائن، والذي بدوره يؤثر تحديد
 .الخدمات التمويلية

  
  :اإلسالميةر في المصارف عللس الماديالبعد غير  .4.2.5.2.2

  
غير ربحية إلى جانب مقاصد التي تتضمن  اإلسالميةللمصارف هداف العامة ألل الباحث  مراجعةب

، من خالل اإلسالميةالبعد غير المادي للتسعير في المصارف فمن الضروري إبراز الربحية، 
نقدية مقابل عوائد غير تكاليف اءها والتي تتحمل جر، الخدمات االجتماعية والتكافلية التي تقوم بها

وبناء عليه  المسوق والزبون، مجموع القيم التي يتبادلهافالتسعير في معناه الشمولي يعبر عن  مالية،
     :ور اآلتيةلة في الصمتمثّفي هذه الحالة  السعر بدائليمكن اعتبار 

  
  يا أيها الذين (: تعالى المولى سبحانه ، باالمتثال إلى أمرخروياُألوالثواب األجر ابتغاء

قوله و، )130آل عمران، ) (آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَيوفّيهِم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين : (تعالى

) ون اهللا وليا وال نصيراًاستنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً وال يجدون لهم من د
 ).173النساء، آية (
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 تبنّي الجمهور )المتدية في المعامالت ال )نن وغير المتديةللتطبيقات الشرعيمصرفي 
، وتوفير البدائل المتوائمة مع عامالتتالتلك في  اإلسالميإحياء المنهج من خالل  ،والمالية

  .باألساس واسعة وتتضمن خيارات متعددة، التي هي الغراء اإلسالميةالشريعة 
 المتحققة من خالل الخدمات التكافلية المتنوعة التي ائد االجتماعية والثقافية األخرى، العو

 .يمكن تقديمها للمنفعة المجتمعية بشكل عام

  
  :Place التوزيع .3.5.2.2

  
بما  ،التّسويقية في المزيج أن التوزيع يعد أحد العناصر المهم )2005 الصميدعي ويوسف،(يرى 

ذات السعر المناسب والمروج لها بقدر الجيدة،  مصرفيةله من دور جوهري، فوجود الخدمة ال
وعلى إقبال الزبائن،  ،مناسب، لن تكون ذات فائدة أو تأثير على حجم التعامل مع المصرف

ن وفقاً لمتطلبات والمكان المناسبين اما لم يتم االستمرار في توفير تلك الخدمة في الزم وإرضائهم
 مصرفيةاألنشطة التي تهدف إلى جعل الخدمة الالتوزيع المصرفي بأنه  نا، ويعرفوحاجاتهم الزبائن

  .وذلك من خالل قناة التّوزيع ،في تناول يد المستفيدين
  

يكون خدمات يكاد إلى أنه بالرغم من أن مضمون التوزيع في السلع أو ال )2007، معال(ويشير 
إتاحة فرصة الحصول على هذه السلع والخدمات وسائل يتم من خاللها  يمثّله نَّواحداً، من حيث إ

في الخدمات  اخاص اطابع التوزيعِ لعملية أن من قبل المستهلك في الوقت والمكان المناسبين، إالَّ
عروف في التوزيع السلعي بأسلوب مغاير لذلك الم مصرفيةلهذا فإن توزيع الخدمات ال ؛مصرفيةال

  .يكون أمراً ضرورياً
  

األخرى فيها،  التّسويققرارات  مع/ ومتبادل على قرارات التوزيع في المؤسسة بشكل مباشروتؤثر 
  .ة الوصل بين المنتَج والمستهلكفالتوزيع يمثل حلق

  
  :أهداف التوزيع .1.3.5.2.2

  
الصميدعي (و، )2008 ،البكري(، و)2009والعالق، الطائي ( التّسويقفي  الباحثينيؤكد العديد من 

 ةالتّسويقياالستراتيجية  ضمننطوي على أهمية كبيرة وبالغة تالتوزيع  ةنشطأأن ، )2005 ويوسف،
التي ترسخ تكاملية  والفنائية، ،التالزميةو ،بالالملومسيةسم تتّ الخدمات نأل وذلك ،للقطاع الخدمي

  :  تحقيق األهداف اآلتية فيإلى حد كبير تساهم  اكونهإضافة إلى ، تقديمهاإنتاجها وتوزيعها لحظة 
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 وبة في من خالل تجهيز المستهلكين بالكميات المطل ،الزمانية والمكانية تحقيق المنفعة
الزمان والمكان المناسبين، وإتاحة فرصة التملك الفعلي لهم من خالل تيسير حصولهم على 

 .االنتفاع به المنتج بغرض استخدامه أو

 نتج والمستهلكبما يساهم في تعزيز الثقة واالستقرار النفسي لدى  ،تبادل المعرفة بين الم
 .، وإشباع حاجاته ورغباتهالمستهلك

 ضمان استمرار تدفق المنتجات، واالحتفاظ   من خالل ،تعميق العالقة في سلسلة التجهيز
 .بالمؤسسةن جيد، وبالتالي استدامة صلته وخزمبمستوى 

 تقليص عدد عمليات االتصال التي يمكن أن تحصل ما بين المنتج والمستهلك، وبالتالي 
 .، األمر الذي قد يساعد على خفض األسعار وزيادة المبيعاتالمساهمة في تقليل التكاليف

 في إيصال المنتجات والخدمات إلى  ،الوصول إلى ما يسمى بمستوى الكفاية االجتماعية
 .أكبر عدد ممكن من المستهلكين

 ة السوقيةوالصمود أمام المنافسة ،المساهمة في المحافظة على الحص.  
  

  :وظائف قنوات التوزيع .2.3.5.2.2
  

قناة التوزيع بأنها مجموعة النظم المعتمدة على بعضها  )2009كوتلر وأرمسترونج، (يعرف 
وحتى تتحقق قنوات . ستهلكأو الخدمة الستخدام الم المشمولة في عملية إتاحة المنتج البعض،

الطائي (التوزيع أهدافها، فال بد لها من القيام بوظائف معينّة يمكن إجمالها من خالل ما أشار إليه 
  :  كما يأتي) 2008 ،البكري(و )2009والعالق، 

  
 ّداخل القناة  ونقلها وتحريكها لقة بخزن المنتجاتوهي كافة العمليات المتع: ملك الفعليالت

وباتجاه وصولها إلى الزبون النهائي ،ةالتّسويقي. 

 يساعد المنفذ : المعلوماتعلى َأ التّسويقين المنتج والمستهلك ما يريده أحدهما من  فَيعر
اآلخر، من خالل التواصل واإلمداد بالمعلومات المتبادلة، األمر الذي يساهم في جمع 

 .ةالتّسويقيوالمعلومات االستخبارية حول البيئة  التّسويقيوتوزيع البحث 

 ّزعج مع خصوصية المنت بما يتوافقممارسة األنشطة الترويجية المقنعة، : رويجالتالمو. 

 ّبالزبائن الحاليين والمحتملين، وتقليص عدد عمليات االتصال من خالل  :صال المباشراالت
 .تقليل الوسطاء بين المنتج والزبون

 نتائج : التفاوض في مجاالت السعر، النقل، وقت التسليم، المواصفات الخاصة، حيث تعد
 .بما يخدم مصالحهم المشتركةبمثابة عقد ملزم لألطراف المتفقة عليه، المفاوضات 
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 ومطابقتها تجسيد العروض: المالءمة )offer (من خالل ورغباتهم وحاجات الزبائن ،
 .عمليات التصنيف والتقديم

 تعلق بكافة الجوانب المالية ذات العالقة مع القناة ي: التمويلة، التي تنصب أساساً التّسويقي
 حالة البطْءدى تأثيره على المركز المالي في على قيمة االستثمار المتحقق في المخزون، وم

 .لتغطية التكلفة الخاصة بالتوزيع واستعمالها؛ في دورانه، إضافة إلى اكتساب مبالغ معينة

 تنظيم عمليات تدفق المنتجات بما يضمن عدم حدوث شح أو فقدان أو : التوريد والتسليم
 .ألن ذلك سينعكس سلباً على سمعة المنتج، واحتمالية دخول منتجات بديلة ؛تلف

 إدارة المخاطر التي قد تنجم عن عدم القدرة على تصريف المنتجات، أو : المخاطرة
تعرضها للفساد، التي من الممكن أن تنعكس سلباً على سمعتها في حال وصلت إلى الزبون 

  . بصورة مخالفة للمواصفات المتفق عليها
  

  :أن الوظائف المثبتة أعاله تشترك في ثالثة أشياء هي )2009الطائي والعالق، (ويضيف 
  

 ع تأدية المهام بشكل جيد  ،استعمال الموارد على أساس تراكم الخبراتحيث بإمكان الموز
 .من خالل التخصص

 على الرغم دي إلى تخفيض التكلفة واألسعار بين أعضاء قناة التوزيع، التي تؤ التناوب فيما
 .لتغطية تكلفة أعمال الوسطاء ؛من إضافة بعض المصاريف

  الحفاظ على تكلفة منخفضة، حيث يتطلب من أعضاء قناة التوزيع القيام بأعمالهم بالشكل
  . وبكفاءة عالية ،المطلوب

  
   :قنوات التوزيع المصرفي .3.3.5.2.2

  
  :تتمثّل باآلتي المتاحة أمام الجمهور مصرفيةمن قنوات التوزيع ال نِهناك نوعي فإن بصورة عامة

  
 وتصنّف هذه القنوات على أنها من النوع التقليدي في توزيع  :محل المصرف وفروعه

، وعلى الرغم من ذلك فإنها على قدر كبير من األهمية، حيث يرى مصرفيةالمنتجات ال
فإن الزمان  ،وتوزيعها مصرفيةأنه بالنظر إلى التالزم بين إنتاج الخدمة ال )2007، معال(

لهذا فإن قرار اختيار  ؛والمكان المالئمين لتقديمها يعتبران ضروريان بالنسبة للمصرف
المناسب للمصرف وفروعه يعد من أهم القرارات عند تخطيط استراتيجية التوزيع  موقعال

 ؛ند شرائهاع Convenienceاالستقراب والمالءمة ب تتَّسم مصرفيةفالخدمة الالمصرفي، 
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ويمكن تصنيف فروع موقعفي الحصول عليها من أقرب الزبون يرغب  بمعنى أن ،
  .الفرع الشامل، المحدود، المتخصص، اآللي، المتنقل: المصرف إلى أنواع أهمها

  
  بيئة في وتوظيفها التغيرات الحاصلة في واقع استخدام التكنولوجيا  :التكنولوجيةالوسائل

، مصرفيةالتغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين للخدمات ال، إضافة إلى األعمال
فرض على الصناعة  وعدم استعدادهم لالنتظار والوقوف في طوابير طويالً، األمر الذي

 ، وأن تدخل النظم التكنولوجية في تقديم خدماتهالهذه التغيرات االستجابة مصرفيةال
أن نسبة الخدمات التي إلى ) 2005 ويوسف،الصميدعي (وتشير إحصائية نقلها ، وتوزيعها

في  مصرفيةمن مجموع الخدمات ال% 50ها المصارف خارج فروعها وصلت إلى دمتق
التي تستخدمها وأشهرها ومن أهم الوسائل التكنولوجية الدول الصناعية والمتقدمة، 
   :يأتي ما  ،المصارف في توزيع خدماتها

  
o  اف اآلليالصر)ATM :(جهاز يوضع غالباً في الواجهات األمامية  وهو عبارة عن

كالجامعات،  ،أو في األماكن المقصودة بشكل كبير من قبل الزبائن ،مصرفيةللفروع ال
والنوادي، والمطارات، محطات الباصات والقطارات، المجمعات التجارية، حيث يسمح 

لب الكشوفات وط ،واإليداع في حدود مبالغ معينة بالقيام بأعمال السحبهذا الجهاز 
والبيانات على مدى أربع وعشرين ساعة، وهذا يعني إمكانية قيام الزبائن بتنفيذ 

تحقيق المنفعة حتى بعد إقفال المصرف أو الفرع، وهذا ما يؤكد  مصرفيةهم التمعامال
  .))2009(كما ورد في عبدو  )2001(، أحمد. م(الزمانية والمكانية 

o ة خطوط الربط الذكيIntelligent terminals:  وهي عبارة عن شبكات افتراضية يتيح
 إجراءللدخول إلى حساباتهم ومن خالل االنترنت،  بهااالرتباط  المصرف للزبائن

    .)2007، معال( تتطلبها طبيعة أعمالهم ،واسعة مصرفيةتعامالت 

o هذه البطاقات أدوات مالية حديثة منافسة للنقود والصكوك،  :البطاقات البالستيكية وتعد
ويعود ظهورها إلى الفترة ما بعد الحرب العالمية األولى التي شهدت توسع التعامل 
التجاري ونمو مجاالته، وهناك عدة أنواع من هذه البطاقات تتالءم مع مجاالت 

 ). 2008جيوسي والطائي، ال(استخدامها التي تشهد اتساعاً في اإلقبال عليها 

o  التعامل المصرفي من المنزلHome Banking: ؛وهي من االبتكارات الحديثة 
، حيث تتيح للزبون حرية الوصول إلى الكمبيوتر بالمصرف مصرفيةلتوزيع الخدمات ال

من خالل الهاتف، والتمكن من دفع الفواتير من حسابه في المصرف إلى الجهات 
 ).2005عجارمة، (من التعامالت الالزمة  الدائنة، إلى غير ذلك
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o  الفروع المتنقلةMobile Branch:  الرغبة في توصيل قد يلجأ المصرف وتحت إلحاح
جدوى من إنشاء أية  لى بعض المناطق النائية التي ال يوجد أيإ مصرفيةالخدمات ال

فروع فيها، إلى إعداد سيارات مجهزة بمستلزمات العمل للذهاب إلى تلك المناطق 
   ).2007، معال(وتقديم الخدمات في أيام معينة 

  
  :لتوزيع المصرفيالمتعلقة باالضوابط الشرعية  .4.3.5.2.2

  
 معاملة جيزت ال بأن شرعياً، حكماً قنوات التوزيعتخالف  ال ضرورة أنإلى ) 2005إبراهيم، (أشار 

 عندما عليها القيود وضع من مانع فال المباحات وأما شرعاً، أمراً واجباً منعت وال شرعاً، محرمة
 الزبونو والوسيط المنتج من لكل العامة المصلحة تحقيق، وباألساس المصلحة وجه التقييد في يظهر

إلى أن المبادئ الشرعية ها فقد نب) 2011 ،وحاجي ةبوشناف(أما ، الفردية بالمصلحة يكتف وال
  :المرتبطة بالتوزيع تتمثل باآلتي

  
 النهي عن النقل والتخزين المرتبط بسلع محرمة. 

 النهي عن التخزين المسبب لالحتكار. 

 السماحة وعدالة التوزيع. 

  
المفروض في ه ليس من ، فإنَّاإلسالميةالمبادئ  قَفْوأنه ) ,.Abul Hasan et al 2008( ويرى

تجبر ، أو ، من حيث األسعار األعلى والتأخيراتالنهائيب عبئاً على الزبون قنوات التوزيع أن تسب
وال يمنع اإلسالم ، ي يسبب لهم مضايقات ال لزوم لهاكراراً، وبالتالالزبائن على العودة مراراً وتَ
ومع ذلك، فإنه وفق األخالقيات  ،لتسهيل الحركة وأعمال االكتساب ؛قالتوكيل لحلقة وصل في السو

ورفع مستوى المعيشة عن  ،، ينبغي أن يكون الهدف الرئيس لقنوات التوزيع إيجاد قيمةاإلسالمية
  .طريق توفير خدمات مرضية أخالقياً

  
  :Promotion الترويج .4.5.2.2

  
كنتيجة لسيادة الطلب على العرض، لكن  ؛التّوجه السائد قديماً أن المنتج الجيد يسوق نفسه بنفسه كان

ن المستهلك من واحتدام المنافسة، وتمكّ ،مع التطور التكنولوجي الذي ساهم في زيادة اإلنتاج
التي أسقطت من قاموسها  ة الحديثة،التّسويقياالختيار بين عدة بدائل ما يناسبه، ظهرت التوجهات 

مفادها أن المنتج مهما كان جيداً فإنه الل فكرة مقابلة ج الجيد يسوق نفسه بنفسه، وإحفكرة أن المنت
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والتأثير للتعريف بالمنتج ومميزاته، وكيفية الحصول عليه،  ؛بحاجة إلى اتصاالت ترويجية متكاملة
    .غيره من المنتجات المنافسة علىبشرائه وتفضيله  وإقناعه المستهلك في
  

-ويعرف ، الذي يطلق عليه الترويج التّسويقيمن هنا تبلور العنصر الرابع من عناصر المزيج 
األنشطة االتصالية التي تستهدف تعريف أفراد الجمهور بالمصرف بأنه  -)2007، معال(بحسب 

والتأثير عليهم بقصد استمالة استجاباتهم السلوكية في االتجاه  ،مصرفيةوما يقدمه من خدمات 
وذلك من خالل إحداث سلسلة من اآلثار  صرفيةمالتي تتجسد في شراء الخدمة ال ،المرغوب فيه

  . وغيرها من العمليات السلوكية لدى الزبائن ،واالتجاهات ،فاالنطباعات ،الذهنية بدءاً بالمعرفة
  

ثالثة أبعاد يبرز التعريف السابق أن  ))2007(كما ورد في مصلح  )2005( ،معال وتوفيق(ويشير 
  :تتمثّل باآلتي للعملية الترويجيةرئيسة 

  
  أن النشاط الترويجي يمثّل عمليات اتصال تنطوي على جهود إقناعية تستهدف استمالة

 .استجابات سلوكية معينة

 جدة يرغب فيها المرومة وهادفة لتحقيق غايات محدأن الترويج هو عملية مصم. 

 لتأثير الذهنيوإنما على أساليب ا ،أن الترويج ال يعتمد على أساليب اإلقناع القسرية.  
  

  :أهمية الترويج .1.4.5.2.2
  

من خالل مالحظة  ،ةالتّسويقييمكن الوقوف على مدى أهمية عنصر الترويج في االستراتيجية 
2008الجيوسي والطائي، (و ،)2009الطائي والعالق، ( كما يرىوهي دها، األدوار التي يجس( ،

  :كاآلتي ،)2008 ،البكري(و، )2008 ،الضمور(و
  

 أمراً جوهرياً للمحافظة على : كسب الزبائن الجدد القائمة من نشاط  مستوياتالالذي يعد
ص فيه عدد الزبائن الحاليين فقد يأتي الوقت الذي يتقلّ، المؤسسة المالية في األجل الطويل
 .أنفسهم ر على المؤسسة البقاء مع الزبائنأو يضعف والؤهم، وبالتالي يتعذّ

 مة ال تقل أهمية عن سابقتها، إذ وهي مه: وتعميق والئهم ن الحاليينالمحافظة على الزبائ
قيمة الزبائن الحاليين ال يمكن تجاهلها، خاصة إذا علمنا أن  ه من الجوهري معرفة أننَّإ

 ؛والترويج الالزمة لكسب الزبائن الجدد تفوق بشكل كبير تلك المطلوبة التّسويقتكاليف 
 .وتوليد أعمال جديدة ،للمحافظة على الزبائن الحاليين
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 من ونقلها ية إيصال المزايا والمنافع المتأتّب: والتحفيز على الطلب تمييز عرض الخدمة
المستفيدين الحاليين والمحتملين، مة إلى الخدمات المقدح الفرق مع المنافسينبما يوض. 

  مهماً لكون دور األ: الروح المعنوية للعامليندفع فراد العاملين في المؤسسة الخدمية يعد
والطريقة التي يحصل والمحافظة عليهم، فلقاء الزبائن باألفراد العاملين  ،في رضا الزبائن

لذا ينظر إلى األفراد العاملين كجزء  ؛تؤثر على صورة المؤسسة ،تعد أموراً جوهريةبها، 
 ،الداخلي واالتصاالت على قدر كبير من األهمية التّسويقمن الخدمة المقدمة، وعليه فإن 

، حيث يقدم الترويج الدعم المناسب لألفراد يوازي االتصاالت مع الزبائن الخارجيين
 .العاملين بما يسهم في تعزيز صورة المؤسسة المالية وخدماتها لدى الجمهور الخارجي

  فالزبون بحاجة إلى ا: استقرار المؤسسة الماليةالمساهمة فيالمؤسسة موثوقة لشعور بأن، 
ويمكن االعتماد عليها، ويؤدي الترويج هذا الدور من خالل بث رسائل الثقة، وبالتالي 

 .استقرار جمهور المؤسسة وتقوية عالقاتهم معها

  ر وإدراك الجمهورالمساهمة في بناءعلى المؤسسة المالية عدم تجاهل عالقتها مع : تصو
مباشرة،  غير أم هذه العالقة مباشرةً تْكانََأعلى خدمته، سواء المجتمع المحلي الذي تعمل 

والمحافظة على الصورة  ،والوعي بخصوص المؤسسة اإلدراك فمن الضروري خلقُ
ثل م(ويمكن للترويج إعالم الجمهور العام بأنشطة المسؤولية االجتماعية  ،لها اإليجابية

 .ة عن المؤسسةوأفكار سلبيرات تصو ، وتبديد أي)األعمال الخيرية

 نحو منعهم من اقتطاع حصة من مبيعات المؤسسة : مواجهة الجهود الترويجية للمنافسين
 .، واآلثار التي يمكن أن تلحق الضرر بقدرتها على النجاح واالستمراريةفي السوق

  
  :أهداف الترويج .2.4.5.2.2 
  

تعد الجهود الترويجية نظاماً اتصالياً متكامالً وإن اختلفت التطبيقات المستخدمة في تقديمها، 
اإلعالم، اإلقناع، التعزيز، التذكير: ثل بـ، تتميةاالتصال الجهود دة منباستخدام مستويات متعد ،

   :)2008 الضمور،(مراحل  عملية البيع التي تتكون من ثالث ترتبط أهداف الترويج بمراحلو
  

  فقد ال يكون الزبائن على معرفة بالخدمة خاصة إذا كان جديداً، : البيععملية مرحلة ما قبل
 :كما يأتي أن تكون من المناسب فإن ،الشراء، وتخفيض المخاطر المدركة ةلزيادة احتماليو
 

o والمؤسسة المنتجةومميزاتها، الزبائن بالخدمة  زيادة معرفة. 

o حول المؤسسة وجودة خدماتها، وتكوين الصورة اإليجابية المرغوبة بناء اإلدراك. 
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 فموظفو المكتب األمامي عادة ما يقومون بإعالم الزبائن عن : مرحلة أثناء عملية البيع
مة ومتطلبات الحصول عليها، وطريقتهم باالتصال ستؤثر على طبيعة العالقة الخدمات المقد
 هلذا فإن ؛ر على رضا الزبون سلباً أو إيجاباًالنهاية ستؤثّ ة منها، التي فيوقّعوالنتائج المت

 ها من وعودوموظَّفو المؤسسةُ هالبد أن يتم التأكيد في هذه المرحلة على تنفيذ ما قطعتْ
من خالل العمل  واالهتمام البالغ بذلك، وعدم اإلخالل بالمعايير والمقاييس التي اعتمدتها،

 :على تحقيق األهداف اآلتية
 

o وتعزيزها دعم صورة الجودة. 

o إقناع الزبون بسلوك الشراء  . 

o الحرص على تعزيز رضا الزبون. 
 

 عملية يكون استمرار لهذا  ؛ويطلق عليها خدمات ما بعد البيع: مرحلة ما بعد عملية البيع
ألن الزبون من خالل المراحل السابقة سيكون تقييماً للخدمة  ؛االتصال بالزبون ضرورية

وهذه الخبرة والتجربة السابقة ستؤثر على قراره باستمرار عموماً وللمؤسسة مهاوأداء مقد ،
على النحو تحديدها أهداف هذه المرحلة يمكن  فإن ،العالقة وتكرار سلوك الشراء، وعليه

 :اآلتي
 

o تخفيض درجة الندم. 

o أو تقويتها تصحيح الصورة المدركة. 

o زيادة والء الزبون. 

o يزاتها، وتجديد الثقة بالمؤسسة المنتجةالتذكير بالخدمة ومم.   

   
  :المصرفي المتعلقة بالترويجالضوابط الشرعية  .3.4.5.2.2
    

إبراهيم، (، و)2007 ،تركستاني(، و)2007 ،مصلح(، و)2009خانجي،  (عدد من الباحثينأشار 
، اإلسالميالمصرفي  التّسويقالترويجية ضمن  إلى الضوابط التي يجب أن تحكم الجهود ،)2005

  :وهي على النحو اآلتي
  

 يا أيها المؤمنون أوفوا (: امتثاالً ألمر الحق جّل وعال ؛الوفاء بما تم الوعد به عند الترويج
، فالمروج إذا وصف منتج ما بأوصاف تجعل الزبون يقدم )1سورة المائدة، اآلية ( )بالعقود

 .المستهلك من أوصاف فيهاعلى شرائها، فعليه االلتزام في ترويجه بما وعد 
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  ج له، وذلك بأنحقيقة المنتج، فالصدق ركيزة أساسية في ب يصرحالتزام الصدق فيما يرو
البيعان بالخيار ما لم (: $جميع المعامالت، ال سيما المعامالت البيعية، فقد قال النبي 

 )بركة بيعهماوإن كتما وكذبا محقت يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، 
 ).م2005، مسلم(و )م2000، البخاري(

 ًم شرعاالنهي عن الترويج لمنتج محر. 

  ،ن المنتج بما يخفي عيوبه، أو يمدحه بما ليس فيهتجنب الغش والتدليس، وذلك بأن يزي
 .)م2005مسلم، ( )فليس منا نامن غشّ(: $امتثاالً لقول النبي 

 ال يؤمن أحدكم حتى (: $غير حقّ، لقول النبي أن ال يذم منتج غيره، أو اإلضرار به ب
يحم2000، البخاري( )ألخيه ما يحب لنفسه ب.( 

 إثارة الغرائز واإلغراء : أن ال تكون وسيلة الترويج تتضمن مخالفات شرعية، مثل
 .بالمحرمات

  ج له يمكن الحصول عليه، فالبيع يشترط فيه أن يكون متحققاً أوأن يكون المنتج المرو
مقدوراً عليه، والترويج وسيلة للبيع، فإن كان األصل ال يصح إال بهذه الصورة، فكذلك 

 ).م1988، الترمذي( )ال تبع ما ليس عندك(: يقول $الوسيلة إليه، من باب أولى، والنبي 

  ،ةوهنا تكمن الميزة الفارقة بين الترويج بتطبيقاته النصح للزبائنوبين كونه أداة اإلسالمي ،
 تقليدية هدفها تحقيق العائد المادي فقط، فالترويج المنضبط شرعاً يكون ضمن تطبيقاته تقديم

 ، مصداقاً لقول النبيولعموم المجتمع وإرشاده لألصلح واألنفع له ،النصح الخالص للزبون
هللا، : ، قالقلنا لمن يا رسول اهللا ، الدين النصيحة، الدين النصيحة،النصيحةالدين (: $

   .)م2005مسلم، ( )ولرسوله، وألئمة المسلمين، وعامتهم
  

  :ةالترويجيالتطبيقات مزيج  .4.4.5.2.2
  

تكامل معاً، تيتضمن نظام االتصاالت الترويجية المتكاملة مجموعة من التطبيقات التي تتفاعل و
في لتحقيق األهداف الترويجية  ؛Promotion Mix بمجموعها ما يعرف بالمزيج الترويجيوتشكّل 

ولكل تطبيق من هذه التطبيقات خصائصه المميزة التي ة والكلية الموضوعة، التّسويقيإطار األهداف 
إلحداث التفاعل المرغوب مع الجمهور  ؛في اختيار المقدار المناسب لكلٍّ منها يساعد فهمها

  :اآلتيكالتطبيقات الترويجية  توضيحالمستهدف، ويمكن 
  
 يحتل اإلعالن مكانة متميزة ضمن المزيج الترويجي، كما أن أهميته تصل في بعض  :اإلعالن

اساً ، نظراً للعمق التاريخي لهذا النشاط قيللترويجِ المرادفةَ األحيان إلى أن يراه البعض الكلمةَ
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عرفت الجمعية األمريكية للتسويق اإلعالن ، وقد )2008البكري، (باألنشطة الترويجية األخرى 
ومقابل  ،طة جهة معلومةاساألفكار أو السلع أو الخدمات بو لتقديم ؛وسيلة غير شخصيةبأنه 

ألنه األسلوب الذي من خالله  ؛، ولإلعالن أهمية كبيرة)2009الطائي والعالق، (أجر مدفوع 
ف الزبائن على المصرف ونشاطه وحزمة الخدمات التي يقدمها، كما يمكن للزبون يتعر

الحصول على البيانات والمعلومات التي تتيح له عملية المفاضلة بين خدمات هذا المصرف 
  ).2005الصميدعي ويوسف، (وخدمات المصارف األخرى 

 ف البيع  :البيع الشخصيأو  ،أو المستفيد ،الشخصي بأنه العملية المتعلقة بإمداد المستهلكيعر
، ويعد من خالل االتصال الشخصي في موقف تبادلي ،بالشراءبالمعلومات وإقناعه  ،المنتفع

الطائي والعالق، ( هذاتالوقت البيع الشخصي من أكثر طرق الترويج فاعلية، وأكثرها تكلفة في 
حيث يختلف البيع الشخصي عن أشكال الترويج األخرى في اعتماده على التفاعل ، )2009

ولهذا يعتمد نجاح المصارف على  ؛الزبائنمع المصرف  المباشر بين رجال البيع وهم موظفو
حلقة االتصال نفسه وتكون في الوقت  ،كيفية تنمية القوى البيعية التي تحقق األهداف البيعية

 الصميدعي ويوسف،(ويرى ، )2005محمد، ( التي تنشط فيها مصرفيةق الاألسوابينها وبين 
 ،ألنهم هم الذين يعرفون بالخدمة ؛أن طبيعة رجال البيع الذين يقدمون الخدمة مهمة جدا )2005

ولهم حاجات  ،نالمتعاملين مع المصرف كثيرو وألن ؛وهم الذين يبيعونها في كثير األحوال
 ،التفهم التام لتلك الحاجاتفإن األمر يستوجب من رجل البيع في المصرف  ،وتفضيالت مختلفة

والعمل على إشباعها، وأن الزبون يفضل غالباً التعامل مع المصرف الذي يمتلك موظفين 
يشعر معهم باالطمئنان والثقة المتبادلة، وهذه المهمة الترويجية ال تقتصر على رجال  ،ماهرين

بدءاً برئيس مجلس اإلدارة، ومدراء الفروع جميع العاملين في المصرف ولكنها مسؤولية  ،البيع
وحتى أصغر عامل في المصرف، ويكون دور اإلدارة العليا في المصرف إقناع زبائن 

بينما تكون مهمة رجال البيع إقناع واجتذاب  ،من المؤسسات والشركاتواجتذابهم المصرف 
البيع الشخصي ويتّصف صرف والتعامل معه، لشراء خدمات المزبائن المصرف من األفراد 

  :)2008طه، ( بمميزات أهمها
  

o بحيث  ،في الرسالة االتصالية أثناء المقابلة وتغييرها إمكانية تنويع المؤثرات المستخدمة
تتناسب مع الخصائص الشخصية لكل زبون، وهو ما يعرف بالمواءمة الشخصية 

 .للرسالة االتصالية

o  يوفر تغذية عكسية للمنظمة بصور أكثر فاعلية، نتيجة المعلومات المرتدة الكثيرة التي
المقابالت الشخصية مع الزبائن، ومالحظة ردود من يحصل عليها مسؤول البيع 

  .أفعالهم
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 ف العالقات العامة بأنها :العالقات العامةالذي يهدف إلى تحقيق  المخطط، ذلك النشاط تعر
من خالل  ،خارجياً مداخلياً َأ كانَأ سواء ،الرضا والتفاهم المتبادل بين المؤسسة وجماهيرها

سياسات وبرامج تستند في تنفيذها على األخذ بمبدأ المسؤولية االجتماعية، أما معهد العالقات 
التي تهدف إلى إقامة  ،لمستمرةبأنها الجهود اإلدارية المرسومة وا العامة البريطانية فيعرفها

وأخذت العالقات ، )2009الطائي والعالق، (وجمهورها بين المؤسسة  وتَدعيمه تفاهم متبادل
بشكل واضح، حيث تعد عنصراً  ،العامة دوراً وأهمية كبيرة ومتزايدة في السنوات األخيرة

بناء وتكوين صورة  وخاصة في مجال ،فاعالً ضمن الجهود الترويجية التي يبذلها المصرف
وبرز ضمن جهود العالقات العامة ، )2007، معال(إيجابية عن المصرف في أذهان الجمهور 

كونها تصل بشكل أوسع إلى الزبائن، حيث بإمكان  ؛أنشطة الرعاية التي زاد اإلنفاق عليها
والبحوث المؤسسة رعاية األفراد، واألحداث، والمناسبات، والتجهيزات، واألبنية، واألفكار، 

العلمية، والمسابقات، وألسباب تجارية أو خيرية، ومن أهم المنافع المترتبة على الرعاية أنها 
ن وبالتالي منتجاتها والعاملو ،يمكن أن تساهم في زيادة إدراك الجمهور العام تجاه المؤسسة

أن لها ، فضالً عن )خاصة عند رعاية حدث خيري(فيها، كما يمكن أن تعدل تصور الجمهور 
تأثيراً إيجابياً على العاملين، وفي تحسين العالقات فيما بينهم، ويمكنها إعادة طمأنينة الزبائن 

  ).2008الجيوسي والطائي، ( جتمع وحملة األسهم وخلق تصورات عامة عن حاجات الم
  

من أنشطة العالقات العامة المهمة هي النشر إال أن  أن) 2005 الصميدعي ويوسف،(ويشير 
لعديد من المصارف العاملة في الوطن العربي ال تعطي لهذا العنصر اهتماماً كبيراً في وسائل ا

اإلعالم المختلفة، حيث يعد النشر وسيلة اتصالية ناجحة لما يحدثه من تأثير على الزبائن فهو 
ايمثل دعاية غير مباشرة للمصرف تولد إيضاح ن صورة ذهنية للمصرف لدى  ا،جيدوتكو

  :هور، ويتميز بوصفه أداة اتصال بالعديد من الخصائص منهاالجم
  

o تإن النشر وسيلة تمع المصرف ينظرون  نثقة عالية من الجمهور، فالمتعاملوع بتم
بأنها على درجة عالية من المصداقية، وأنها حقائق وليست  ،للمعلومات واألخبار المنشورة

 .دعاية لجهة معينة

o وإنما يقوم في الغالب بصياغتها وتنفيذها  ،دخل فيها المصرفإن صياغة تلك األخبار ال يت
 .المحرر اإلعالمي أو محررو األخبار في الوسيلة اإلعالمية

o  ،النشر يصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور وأنه يترك أثراً كبيراً وأعمق من اإلعالن
في  هاوسماعإلى قراءة المعلومات المنشورة  ات إلى أن األفراد يميلونحيث تشير الدراس

 .وسائل النشر المختلفة أكثر من اإلعالن الذي ينفذ من خالل الوسائل نفسها



 59 

 إلى أنه يقصد بمصطلح تنشيط المبيعات تلك  )2009الطائي والعالق، (أشار  :تنشيط المبيعات
: أو االنتفاع من خدمة، مثل المستفيد على شراء سلعة/ة التي تحفز المستهلكالتّسويقيالنشاطات 

 ؛الهدايا، والعينات، والمؤتمرات، والمعارض التي تقدم فيها وسائل اإليضاحو تخفيض األسعار،
ر بشكل ، وغيرها من مجهودات البيع التي ال تتكروفوائدها إلبراز مزايا السلعة أو الخدمة

وترجع أهمية تنشيط المبيعات في مجال الخدمات إلى  وال تعد بمثابة روتين عادي، يدور
وخدمات  ،التطورات التكنولوجية التي أثرت على تسويق الخدمات، فانتشار أساليب البيع اآللي

النفس بالنسبة لبعض الخدمات أدت إلى انخفاض الدور الذي يلعبه رجل البيع في عملية 
لغرض إثارة  ؛الهتمام بعنصر التنشيط، األمر الذي أدى إلى زيادة امصرفيةالخدمات ال

الذي تقدم فيه الخدمة،  موقعوإقناعهم بشرائها من نقطة البيع، وهو ال ،مستخدمي الخدمات
 والبيع ،وخاصة اإلعالن ،للمزيج الترويجي ىويستخدم التنشيط غالباً لتعزيز العناصر األخر

2005الصميدعي ويوسف، ( الشخصي.(  
  
 كافة  يتضمنمفهوم االتصاالت المباشرة إلى أن )  2008 ،طه(أشار  :ةالمباشر االتصاالت

  :ة المباشرة مع زبائن مستهدفين، بهدفالتّسويقياالتصاالت 
  

o رية أو سريعةتوليد استجابتهم بصورة فو. 

o وتنمية والئهم بناء عالقة قوية معهم. 

o بناء االنطباع الذهني عن المنظمة. 

o تحسين درجة الرضا عن الخدمات. 

o توفير معلومات عن كيفية الحصول على أو استخدام الخدمات.  
  

  :تتخذ االتصاالت المباشرة أشكاالً متعددة منهاو
  

o البريد. 

o المطبوعات. 

o الهاتف. 

o الوسائط المرئية. 

o البريد االلكتروني. 

o الرسائل الصوتية. 

o المواقع االلكترونية على شبكة االنترنت .  
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  :مزيج التطبيقات الترويجية، وذلك كاآلتي 5.2الشكل  ويلخص
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .-بتصرف –) 2005عجارمة، (تطبيقات المزيج الترويجي، : 5.2شكل 
  

  :العوامل المؤثرة في الترويج المصرفي .5.4.5.2.2
  

إلى وجود العديد من العوامل المؤثرة في ترويج الخدمات المالية  )2008الجيوسي والطائي، ( أشار
ويرتبط بعض هذه مهمة معقّدة، ومن قياس فاعليته مهمة أكثر صعوبة وتعقيداً،  هاوالتي تجعل من

  :اآلتيبيتأثر أن ل بالطبيعة الخاصة للخدمات المالية وخصائصها، أما بعضها اآلخر فيمكن العوام
  

  فإحدى المشكالت المالزمة للخدمات المالية أنه على الرغم من : الزبون) ال مباالة(فتور
ومهمة بالنسبة لهم، فإن قلة منهم يهتمون  ،قناعة العديد من األفراد بأن الخدمة ضرورية

بها، وهذا يعني أن العديد من األفراد ينظرون إلى الخدمات المالية وإلى المؤسسات المالية 
 ).شر ال بد منه(ها على أنَّ

 فالعديد من هذه الخدمات تستلزم من الزبون درجة عالية من االلتزام، : المخاطرة المدركة
 .لتقييم الخدمة التي يتم شراؤها كونها غير ملموسة د فرصةلكن بالمقابل ال توج

 حتى مـن االسـتحالة  -بسبب العوامل السابقة فمن الصعب: مصداقية مصادر المعلومات- 
عن الخدمات المالية، فالزبائن يمكنهم الحصول في بعـض األحيـان علـى     اإلعالن الدقيق

 الرسالة

 المستقبل المرسل

 الدورة الكلية

 قنوات االتصال

 .اإلعالن –
 .البيع الشخصي –
 .العالقات العامة –
 .تنشيط المبيعات –
 .االتصاالت المباشرة –
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أصـدقاء، أطـراف   (مؤسسـة  المعلومات من مصادر أخرى غير المتحكّم بها من قبـل ال 
للمعلومـات قـد تحمـل معلومـات أكثـر      ، والمشكلة في أن المصادر األخرى ..)مستقلة

من المصادر المتحكم بها في المؤسسة،  خاصة عنـدما   -من وجهة نظر الزبون -مصداقية
يحصل التعارض بين المعلومات، وفي الحقيقة فإن العديد من الزبـائن يتفقـون علـى أن    

وأنها غير متعاونة، ووجهة نظرهم تبنى هنا علـى   ،مالية بعيدة عن المصداقيةالمؤسسات ال
 .األغلب اعتماداً على خبرتهم مع مؤسسات مالية محددة أكثر مما تبنى على الترويج

 فهناك نسبة صغيرة من األفراد في السوق الذين هم : قلة عدد الزبائن في األسواق المستهدفة
ي وقت محدد، وبالنسبة لبعض الخدمات فإن من االستحالة في مرحلة الجاهزية للشراء ف

التنبؤ بمنافذ الجاهزية للشراء، وهذه تمثل معضلة في إطار االستهداف الفاعل لألفراد 
 .المطلوبين وعدم الهدر في الترويج

 بشكل يؤدي إلى  ،فنظراً لتشابه المنتجات المتاحة، فإنه يسهل نسخها وتقليدها: شراء الخدمة
تقليص دورة حياة مزايا المبادر األول، كما أن وضع العالمة التجارية صعب للغاية بشكل 

حدي الذي يواجه الترويج هنا هو وجود عدد قليل يجعل التمايز مستحيالً على األغلب، والتّ
وراً فإن الترويج يلعب د ،من السمات التي يمكن أن تستخدم في الرسالة اإلعالنية، وعليه

 .الزبائن وترغيبهم بالخدمات أكبر في محاولة حثّ

 فكما أن سوق الخدمات المالية يخضع لتشريعات وقوانين خاصة، تضبط : اللوائح والنظم
التعامالت، بحيث تحافظ على سالمتها وحسن أدائها، فكذلك الترويج لهذه الخدمات يجب أن 

   . تسعى المؤسسة الترويج لهيراعي ذلك في إطار ما 
  

  :People )الخدمات ومقدم( األفراد  .5.5.2.2
  

 ة من أهم العناصـر المـؤثرة علـى مكونـات الخـدمات ال     العنصر البشري يعدوالتـي   مصـرفي
يعـرف  ، ولهـم المقدمـة   مصـرفية لجـودة الخـدمات ال   الزبـائن بدورها تـؤثر علـى إدراك   

األفـراد المشـاركين فـي تقـديم     مجموعـة  الخدمة بـأنهم   دمياألفراد أو مق) 2005 ،العجارمة(
، وهـم يلعبـون دوراً حاسـماً فـي     الخدمة للزبون ولهم تأثير على مدى تقبـل الزبـون للخدمـة   

الـذي يتبنـاه المصـرف وهـم األسـاس       التّسـويقي ة كعنصر أساسي في المزيج التّسويقيالجهود 
برنامج تسويقي  في نجاح أي  هوعليـه؛ فـإن نوعيـة العالقـة     ، تتبنـاه إدارة المصـرف  أو فَشـل

بين مقدم الخدمة ومتلقّيها هـي التـي تقـرر احتماليـة التبـادل المسـتمر بـين الطـرفين فـي          
المستقبل، وهنا يتم التركيز على إيجاد التفاعل اإليجـابي مـا بـين الطـرفين ممـا يـؤدي إلـى        

   .خلق والء ورضا لدى الزبون عن المصرف
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  :المصرفي يقالتّسودور األفراد في  .1.5.5.2.2
  

بوجه عام من  التّسويقفي مجال  -أوالً :إلى جانبين التّسويقدور العنصر البشري في مجال ع يتفر
  :))2005محمد، (كما ورد في ) 2002(حسنين، ( اآلتي خالل

  
  توفير المعلوماتالتّسويقوالقيام ببحوث  ،ةالتّسويقي.  
 أحد العوامل الداخلية الهامة في البيئة ونه كةالتّسويقي.  
  وضع االستراتيجيةةالتّسويقي .  

  :من خالل مصرفيةومنها الخدمات ال ها،وبيع كعامل استراتيجي في إنتاج الخدمات - ثانياًو
  

 ةإنتاج الخدمات الوفي أماكن مالئمة، وإعالمهم  ،وتقديمها للعمالء في أوقات مناسبة مصرفي
  .بالمنافع التي تحويها كل خدمة من الخدمات التي يتعامل فيها بنك الموظف

 ،ن بالعمل المستمر على تطوير الخدمات حيث يقوم العاملو تطوير الخدمات القائمة
المعروضة في السوق، وخاصة تلك الخدمات التي تمر بمرحلة انحدار، وذلك  مصرفيةال

  .الزبونومتابعة سلوك  ،التّسويقلى بحوث اعتمادا ع
 ةعرض الخدمات العلى الصورة التي يرضى بها للزبونضمن سياق مناسب  ، مصرفي.  

  
  ):مصرفيةمقدمي الخدمات ال(مواصفات األفراد  .2.5.5.2.2

  
مؤسسة اقتصادية،  يَألإن توافر العنصر البشري المناسب يمثل أحد أهم أسباب النجاح  

ليست استثناء من ذلك، فنجاحها في رسالتها يتوقف على مدى نجاحها في  اإلسالميةوالمصارف 
، لكن أيضاً فقط مصرفيةاستقطاب الكفاءات المؤهلة والمدربة للعمل فيها، ليس من الناحية الفنية ال

من أهم المواصفات ، و)2008 ،غربي( اإلسالميمن حيث صدق القناعة لديها بالعمل المصرفي 
  :))2005محمد، (كما ورد في ) 2002(حسنين، (المصرف  بها موظفو حلّىالتي يجب أن يت

  
 الزبائن التعامل مع عند -شفاهة أو كتابة-ويعني القدرة على التعبير بوضوح : االتصال.  
 همووجهات نظر هموأحاسيس العمالءإظهار االهتمام بمشاعر : الحساسية تجاه الزبون.  
 هاأو أسلوب تقديمالقدرة على تغيير نمط الخدمة : المرونة ف مع بما يتناسب أو يتكي

 .على حدة هوميول زبوناحتياجات كل 

 انطباع إيجابي ومحبب لدى الزبائن حسن المظهر وترك: المظهر.  
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 ةل في الفهم الكامل للخدمات المثّتتو: المعرفة الوظيفيةوكذلك  ،التي يقدمها البنك مصرفي
  .السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع البنك 

 وفقا للمعايير  ،االلتزام من جانب الموظف المسؤول عن تقديم الخدمة: الكرامة والنزاهة
  .الجتماعية عند التعامل مع الزبائنوالقيم األخالقية واألعراف ا

 ابة السريعة لمطالب الزبائناالستجتقديم الخدمة في الوقت المحدد وبطريقة تعكس : المتابعة 
  .والوفاء بااللتزامات المقدمة لهم

  
 عوا بمجموعة من المواصفاتتمتال بد أن يف بشكل خاص، اإلسالمين في المصرف العاملو أما

  :)2009نادية، ( و )2008رشيد، ا(ها ، من أهماإلضافية
  

  توافر الجانب العقدييؤدونها، ورسوخ فكرة  ، واالقتناع بأهمية الرسالة التياإلسالمي
 .الحالل والحرام في نفوسهم

  السلوك بتوافر االلتزامللعامالت وعدم التفريط بالعبادات، والزي الشرعي ،اإلسالمي. 

 توافر حد ةة صيغ التمويل أدنى من العلم باألحكام الشرعية، وخاصاإلسالمي. 

  
  :الداخلي التّسويق .3.5.5.2.2

    
أدت إلى زيادة االهتمام  التّسويقيإلى أن أهمية األفراد في المزيج ) 2006 ،الجريري(أشار 

الداخلي، الذي يؤكد على اختيار األفراد العاملين وتحفيزهم وتدريبهم، باإلضافة إلى  التّسويقب
بالكوادر البشرية المؤهلة تأهيالً  مصرفيةاالحتفاظ بالكفاءات والمهارات العالية ورفد اإلدارات ال

  .لتلبية حاجات المصارف من العمالة الماهرة ؛متقدماً
  

الداخلي هي التأكيد على أن جميع أعضاء  التّسويقأن الفكرة من وراء ) 2005 ،العجارمة(ويرى 
ة ، واإلنجاح الكامل لالتصاالت سواء التّسويقيالكادر تزود الخدمة بأفضل مساهمة ممكنة لألنشطة 

والتفاعالت الفردية مع الزبون باألسلوب الذي يعطي قيمة  ،من خالل الهاتف أو شبكات االنترنت
  :للخدمة المقدمة من الواجهة، ويمكن تلخيص النقاط األساسية للتسويق الداخلي بما يأتي

  
 الداخلي عموماً هو ليس أنشطة منفصلة، ولكنها مضمنة بالجودة األولية لبرامج  التّسويق

 .ليةخدمة الزبون واالستراتيجيات واألعمال الك

  هيكل تمهيدي للنشاط  ،هيكل األنشطة المرافقة الداخلي التّسويقيشكل ويعدالتّسويقي. 
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  الداخلي التّسويقاالتصاالت هي النقطة الحاسمة لنجاح. 

 هنالك دور حاسم للتسويق الداخلي في اكتساب الميزة التنافسية. 

 لكادر الوظيفيهنالك دور حاسم للتسويق الداخلي في تقليص الصراع داخل نطاق ا. 

  الداخلي عملية اختيارية تقود العاملين للحصول على النتائج الجيدة التّسويقيعد. 

 ري التّسويقيشمل التآكل البطيء للحاجز ما بين األقسام والوظائف، وله  ،الداخلي هو تطو
 .والعمليات التّسويقدور مهم في المساعدة بإيجاد التوازن ما بين 

  الداخلي في تيسير وتسهيل روح اإلبداع التّسويقيستخدم. 

  التّسويقيكون عند المستويات العليا في  عالياً الداخلي أكثر نجاحاً عندما يكون االلتزام
  .ويكون أسلوب اإلدارة المفتوحة هو السائد ،كافةًن العاملووكذلك يلتزم به  ،اإلدارة

  
  :Physical Evidence الدليل المادي .6.5.2.2

  
بشكل عام ال بد من االهتمام للخدمات  الملموسيةبسبب خاصية عدم ) 2005 ،العجارمة(يرى 

وذلك إلضفاء نوع من الملوسية عليها، وإظهار مستوى  ،بالدليل المادي للخدمة أو خدمة الزبون
بسبب عدم ملموسيتها من قبل  ،ع بها الخدمة والتي من الصعوبة الحكم عليهاتمتالجودة التي ت

جميع الجوانب المادية المحسوسة التي تسهل الدليل المادي بأنه  )2008 ،أبو تايه(، وتعرف الزبون
أن عناصر الدليل المادي تؤدي ) 2006 ،الجريري(ويؤكد الخدمة المعنية والتّعامل معها، استخدام 

مؤثراً في إدراك ، ولذلك تعد عامالً مصرفيةدوراً مهماً في راحة الزبائن أثناء تلقيهم الخدمات ال
ويتطلب ذلك من دتها والمستوى السريع في تنفيذها، من حيث جو مصرفيةالزبائن للخدمة ال

لبيئة المصرف الداخلية، من حيث التصميم،  اإلسالمياالهتمام بإبراز الطابع  اإلسالميةالمصارف 
على  همحصولحتى بين الرجال والنساء في صفوف أو مقاعد االنتظار  الحيز المالئمومراعاة 

إلى أنه عندما تهيئ المؤسسة الخدمية بيئة مادية مالئمة  )2009الطائي والعالق، (ويشير لخدمة، ا
ة بيئة اجتماعية مناسبة، وهذه البيئة يتم خلقها من خالل العاملين نفسها، يتطلب منها تهيئ األهميةب

حيث يتطلب منهم التحلي باألخالق العالية المبنية على الود واالحترام  ،الذين يقومون بتقديم الخدمة
  .واالستقبال الحار والصبر في تنفيذ جميع الطلبات التي يصدرها الزبون

  
  :المصرفي التّسويقالدليل المادي في  مظاهر .1.6.5.2.2

  
أن مظاهر الدليل  ))2006(الجريري في كما ورد  ، Hoffman and Basteson)1997((يرى 

  :المصرفي يمكن أن تكون كاآلتي التّسويقيالمادي في المزيج 
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 ويشمل التصميم الخارجي للمصرف، ولوحة اسم المصرف، وشعار : المظهر الخارجي
 .المصرف، والبيئة المحيطة لعملية تسليم الخدمة للزبون

 وتوزيع العاملين، ويشمل التصميم الداخلي للمصرف، من حيث المكاتب: المظهر الداخلي ،
والمعدات المستخدمة لخدمة الزبائن مباشرة، أو المستخدمة وصالة االنتظار وتجهيزاتها، 

 .من قبل إدارة المصرف

 البطاقات التجارية، القرطاسية، التقارير، : وتتضمن مفردات معينة، مثل: مظاهر أخرى
   .عن العاملينجابية مظهر العامل كالزي الموحد الذي يوحي إلى الزبائن بتصورات إي

    
  :المصرفي التّسويقدور الدليل المادي في  .2.6.5.2.2

  
أنه يمكن التمييز بين  -بتصرف-) )2008(، كما ورد في الجريري Kasper) 2006((أشار 

، التي تؤثر على وجهة نظر الزبون ويستعين بها عند في تسويق الخدماتنوعين للبيئة المادية 
  :الخدمة، كاآلتيحكمه على نوعية 

  
  جزءاً فعلياً يمتلك في عملية شراء الخدمة، إال أن قيمته ): الشكلي(الدليل المحيط الذي يعد

وال أهمية لها، فمثالً ال يعد دفتر الشيكات له قيمة أو أهمية ما لم يدمغ  ،قيمة عدوحده ال تُ
 .والأو يدعم من قبل المصرف الصادر منه، أو يكون مغطى برصيد من األم

 الذي هو بعكس السابق ال يمكن للزبون امتالكه، ومع ذلك قد يكون مهماً : الدليل األساسي
حتى إنه يعد عنصراً مهماً بحكم وضعه، له جداً في تأثيره على قرار شراء الخدمة 

 .فالمظاهر الخارجية والداخلية لتصميم المصرف، تشكل أمثلة على الدليل األساسي

  
    :Process تقديم الخدمةعملية  7.5.2.2

  
بأنها الكيفية التي من خاللها يتم  تقديم الخدمة عملية -بتصرف– )2008 ،والطائي الجيوسي(يعرف 

التي تتضمن اإلجراءات والسياسات المتّبعة لضمان حصول العميل على  ،مصرفيةتقديم الخدمة ال
العمليات هي العنصر أن  )2005 ،العجارمة(ويرى الخدمة، ودرجة العناية التي يحصل عليها، 

سيدركون بأنفسهم إلى  حيث، التّسويقيم للزبائن من خالل المزيج الرئيسي ألي خدمة تحدث وتسلّ
فإن قرار إدارة العمليات هو القرار  ،حد ما أن تسليم الخدمة هو جزء من الخدمة نفسها، وعليه

من التأكيد بأن التنسيق المتواصل ما بين لتحقيق نجاح تسويق الخدمة، وهنا ال بد  ؛األكثر أهمية
  .مصرفيةهو مسألة جوهرية للنجاح والخدمات ال التّسويقالعمليات و



 66 

تعد  إن الكيفية التي يتم من خاللها تقديم الخدمة )2007الطائي، الصميدعي، العالق، القرم، (ويؤكد 
األهمية مثل السياسات واإلجراءات ها تضم أشياء غاية في نَّاسمة بالنسبة لمؤسسة الخدمة، إذ إح

ت وبروتوكوالت كما تشتمل هذه العملية على نشاطا المتبعة لضمان تقديم الخدمة إلى المستفيدين،
المكننة، وتدفق النشاطات، وحرية التصرف أو االختيار الممنوحة للقائمين على تقديم : أخرى، مثل

  .اركة في عملية تقديم الخدمةالخدمة، وكيفية توجيه المستفيدين وحفزهم على المش
  

أن عملية إلى  ))2006(، كما ورد في الجريري Hoffman and Basteson) 1997((ويشير 
خدمة المقدمة إليهم، لذلك فإن التكامل ما بين الزبائن عن جودة التصورات تسليم الخدمة تؤثر على 

، يمكن أن توجد مصارف التّسويقية وعملية تسليم الخدمة إلى الزبائن ضمن المزيج التّسويقيالخطط 
فيشير إلى أنه من ) 2008 ،الضمور(أما ى جانب تحقيق الربح ورضا الزبائن، فعالية إل أكثر

الضروري التعرف على العناصر الضرورية في تسليم الخدمة وكيف تؤثر على لحظات الصدق، 
  : في لقاء الخدمة يمكن التمييز بينها ضمن ثالثة مفاهيم جديدة حيث إن لحظات الصدق

  
 الفترة الزمنية المؤقتة، وتتراوح من االختصار إلى التوسع. 

 المحتوى التأثيري أو العاطفي. 

 م الخدمة والزبونالقرب المكاني بين مقد.  
  

  :اآلتيبتتأثر  مصرفيةالكيفية التي من خاللها يتم تقديم الخدمة الأن ) 2007 ،مصلح(ويرى 
  

 احترام النظام ودور الزبون سواء من قبل الزبائن اآلخرين، أو : احترام النظام حيث يعد
ن قه من عدالة بيحقّ، وذلك لما يالمصرف أحد أهم عوامل رضا الزبونمن قبل إدارة 

لك وكذ(لمحاباة بين الزبون وموظف المصرف، طة أو ااسالزبائن، وكذلك اختفاء دور الو
 ). وعدم االنزعاج لكل منها ،مراعاة الحيز المالئم بين الرجال والنساء

 الل بجوهر العمل اإلجراءات وتبسيطها دون اإلخإن اختصار : سهولة اإلجراءات
يعد من العوامل المهمة إلبعاد الروتين  ،والرقابة ،واألمانة ،من حيث الدقة ،المصرفي

عداً آخر يؤثر على رضا الزبون عن جودة الخدمات والبيروقراطية الوظيفية التي تشكل ب
التي عملت  مصرفيةر أنظمة المعلومات الوإن ما ساعد المصارف على ذلك تطو ،المقدمة

 .ومعالجتها للوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة ،على سهولة حفظ البيانات واسترجاعها

 ةيرتبط هذا العامل بقنوات توزيع الخدمة ال :مكان تقديم الخدمةالتي سبق اإلشارة  مصرفي
كان البحث من قبل  ،وسهولتها مصرفيةإليها، والرتباط المكان بسرعة توفير الخدمة ال
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، التي تيسر على الزبون عناء مصرفيةلتقديم الخدمة ال ؛إدارة العمليات  عن وسائل حديثة
إمكانية تقديم الخدمة خارج أوقات الدوام الرسمي، ومن  القدوم إلى فرع المصرف، وكذلك

المصرف الناطق، خدمات الرسائل القصيرة، : األدوات واألساليب التي تم اللجوء إليها
 ).E- banking(الصراف اآللي، المصرف اإللكتروني 

  
تختلف عما هو بأنها ال ) 2007 ،مصلح(ضيف في اإلسالميةأما فيما يتعلق بالعمليات في المصارف 

 في المصارف التقليدية؛ ذلك ألنها إجراءات تنظيمية تهدف إلى تيسير تقديم الخدمة إلى الزبائن، وال
شك أن ذلك مما حثّ عليه اإلسالم، من خالل حرصه على الوقت وحسن استغالله، وكذلك حسن 

) ل أحدكم عمالً أن يتقنهإن اهللا يحب إذا عم: ( $إنجاز العمل وإتقانه، وهو ما يفهم من قول النبي 
  .مفهوم إتقان العمل يشمل سرعة اإلنجاز، وعدم إضاعة الوقت أو هدرهو، )م2005مسلم، (
  

  :التّسويقيتطوير استراتيجية المزيج  .6.2.2
  

فإنه يجدر التأكيد في من خالل عناصره السبعة،  مصرفيةللخدمة ال التّسويقيالمزيج  بعد استعراض
هذه المحطة األخيرة من هذا المبحث على أن كل عنصر من عناصر هذا المزيج يتصل مع اآلخر، 
وأساساً يتم تطوير هذه العناصر من أجل الحصول على أفضل إمكانية لعملية المالقاة ما بين البيئة 

درجات من التفاعل ما بين  أن هناك ثالث) 2005 ،العجارمة(الداخلية والخارجية للمصرف، ويرى 
  :كاآلتي التّسويقيعناصر المزيج 

  
  التماسكConsistency :ين أو أكثر من عناصرمفيد بين عنصرالمنطقي والشكل الب 

 .التّسويقيلمزيج ا

  التكاملIntegration :التعامل ما  بما يتضمن التكامل والتناسق بين عناصر المزيج، مثل
توزيعية تحقق وخدمة الزبون، فإنه يكون هناك تناسق بحيث توفر خدمات  ،بين التوزيع

 .إلخ...أو التنسيق ما بين خدمة الزبون والسعر..خدمة مميزة لالستعانة بخدمة الزبون

  الرافعة الميكانيكية(الفعالية (Leverage :ًويرافقه  ،وهو يتضمن مدخالً أكثر تعقيدا
بشكل عام،  التّسويقياالستخدام األمثل لكل عنصر ليعطي الميزة األفضل لدعم المزيج 

بدعم  ه،وتصميم التّسويقيالفعالة على اختيار عناصر المزيج  التّسويقوتقوم عالقات 
بما يدعم ويقوي ، يعني اإلنجاز التعاوني والدؤوب وهذاتبادلي والفعالية المشتركة، 

ويؤمن مستلزمات تقديم خدمة ذات جودة عالية للتقسيمات  ،ذهنية لدى الزبونالمكانة ال
 :ذلك كاآلتي 6.2كما يوضح الشكل  السوقية المستهدفة،
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  .- بتصرف- ) 2007، معال(، مصرفيةللخدمة ال) التعاوني(التداؤبي  التّسويقيالمزيج : 6.2شكل 
  

  اإلسالمية مصرفيةالجودة الخدمات عن  الذهنيةالصورة  3.2
  

الصدارة بين  موقعفي الوقت الراهن  حتلتقضية جودة الخدمات إلى أن  )2008 ،الجرايحي(أشار 
زيادة  :حد سواء، ويرجع ذلك لعدة اعتبارات أهمها مات منظمات الخدمات والباحثين علىاهتما

ة ، وارتفاع حدلهائل، والتقدم التكنولوجي ااتهوقّعاته وتوارتفاع مستوى طموح وعي المستهلك عموماً
نظّمة البناء الذّهني الذي يمثّل المعرفة المالصورة الذهنية بأنها  )2004أحمد، . م( يعرفوالمنافسة، 

 التّسويقوحسب مفهوم ، والعالقة بين هذه الخصائص ،أو مفهوم ما ،عن خصائص مثير ما
االجتماعي فإن الخدمة التي تستهدف جمهوراً معيناً ما هي إال منتج يتأثر اإلقبال عليه بالصورة 

  )).2007(كما ورد في عبد القادر ، Keliy and Edward) 1998(( مهالمنطبعة عنه في أذهان
  

وإن دراستها  ،على أنها ذات قيمة استراتيجية مصرفيةإلى جودة الخدمة النظر يمكن ال من هنا
إضافة لزيادة فرص بيع الخدمات  ،ساعد المصرف على االحتفاظ بزبائنه وموظفيه وجعلهم راضينت
وتعزيز السمعة وتخفيض  ،العالقات بين الزبون والمصرف وجذب زبائن جدد وتطوير ،مصرفيةال

 األفراد

 المنتج

 التسعير

 العمليات

 الدليل
المادي   

 الترويج
 التوزيع

 الفعالية

 التماسك
 التكامل

 جودة
 الخدمة

 الصورة
 الذهنية
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 التكاليف وزيادة األرباح والحصة السوقية وتحسين األداء المصرفي على المستوى العالمي
 ،أن تكوين الصورة الذهنية )2005 الصميدعي ويوسف،(ويرى ، -بتصرف–) 2005،الصرن(

 نوتحديد مكانة الخدمة أو المصرف تلعب دوراً أساسياً في تقييم الزبائن للخدمة والمصرف، وينقال
أن تحديد المكانة الذهنية يعد من أحد األسس المهمة لتقييم زبائن المصرف، ) Proctor, 1996(عن 

 عوق، ومويستطيع المختصون أن يحددوا السوق المستهدفة، وطبيعة الزبائن، وطبيعة المنافسة
بأن ) 1988األزهري، (أيضاً عن  نالخدمات المقدمة بين الخدمات المقدمة من قبل المنافسة، وينقال
مالئم  موقعمن أجل إيجاد  التّسويقيالمكانة الذهنية تمثل عملية تصميم المنتج المصرفي ومزيجه 

ذات االتجاه أشار عدد من الباحثين إلى أن الزبائن يتخذون قراراتهم وفي ، في ذهن المستهلك
، كما ورد Parasuraman et al) 1985((باستخدام عدد من المعايير األساسية للحكم على الخدمة 

للخدمات،  التّسويقيومعظم هذه المعايير والعوامل األساسية تشمل المزيج )) 2008(في الضمور 
كما ورد في ، Payne )1995((ويشير ، )2008الضمور، (والبيئة المادية والناس، والعمليات، 
الذهنية يمثل تشخيص وتطوير وإيصال  ةأو المكان موقعبأن تحديد ال ))2005(الصميدعي ويوسف، 

متفوقة ومتميزة عن منتجات وخدمات  وخدماته ميزة تفاضلية، والتي تجعل منتجات المصرف
ز فرص المؤسسة في المحافظة على تتعز ،وبناء عليه .المستهدفينن الزبائن اذهأمنافسيها في 

  .زبائنها، وزيادة والئهم لها
  

  :مصرفيةمفهوم جودة الخدمة ال .1.3.2
  

، )2006 ،الجريري(، و)2008 ،الجرايحي(، و)2009 ،ناصر الدين(أشار عدد من الباحثين 
تعددت في وضع  اآلراءإلى أن   -) 2004 ،شعشاعة(، و)2005 ،الصرن(، و)2006 ،الخالدي(و

وأبعادها المختلفة حتى أصبحنا اآلن أمام كم هائل من  هاومضموند لمعني الجودة تعريف محد
أخري عن بعضها البعض، لذلك فقد  وتبتعد أحياناً ،التعاريف واألطر الفكرية التي تقترب أحياناً

 ،كافة جوانبها وأبعادها المختلفةيكون من الصعوبة بمكان الوقوف علي تعريف شامل قاطع يشمل 
 همواتجاهات ابتّواختالف رؤى الكُ ،وقد يكون ذلك بسبب تعدد جوانبها وعناصرها من ناحية

وفي هذا الجانب فإن الباحث هنا سيحاول تقديم بعض التعاريف لجودة وفهمهم لها من ناحية أخري، 
أن  )2001 ،عقيلي(يرى حيث  ،وتقريبه وصوالً لتوضيح هذا المفهوم الخدمة وليس حصرها،

الجودة بمعناها العام إنتاج المنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عاٍل من الجودة المتميزة، تكون 
اتهم، وتحقيق وقّعبالشكل الذي يتفق مع تورغباتهم قادرة من خاللها على الوفاء باحتياجات عمالئها 

وإيجاد أو تقديمها موضوعة سلفاً إلنتاج الخدمة الرضا والسعادة لديهم، ويتم ذلك من خالل مقاييس 
  .التميز فيهما
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وخصائصها مزايا المنتج أو الخدمةمجموعة من  بأنها ،الجمعية األمريكية لضبط الجودة هافوتعر 
، ))2006(الخالدي  فيكما ورد ) 2002(الدرادكة والشبلي، (القادرة على تلبية حاجات المستهلكين 

، حيث لجودةل المكتب القومي للتنمية االقتصادية في بريطانيا ذلك تعريفال يختلف كثيراً عن و
مجموعة العوامل أو الخصائص التي يجب أن تتوفر في منتج أو خدمة معينة بهدف  :بأنها عرفها

المنظمة (أما ، ))2006(الخالدي  فيكما ورد ) 2002(عبد المحسن، (الوفاء بمتطلبات السوق 
فعرفت الجودة على أنها مجموعة  ))2006الجريري، (كما ورد في  )ت.ب(، الدولية للمعايير

ات الزبائن المعلنة والضمنية، وقّععلى تلبية ت) سلعة أو خدمة(ج تَنْالخصائص التي تحدد قدرة الم
لتقاء ا: تمثّل مصرفيةجودة الخدمة ال أن)) 2005(، كما ورد في الصرن Dale) 1999(( ويرى

على  اتهم التي تدّلوقّعبناء على ت ،من الخدمة اًتسليمهم مستوى مناسبو ،همومتطلبات حاجات الزبائن
للخدمات  التّسويقيوالمزيج  ،وفقاً للتجربة الماضية مع المصرف ،لةرغباتهم وأمانيهم المتشكّ

وتنتج عن المقارنة  ،وهي بمثابة الحكم الشخصي للزبون ،واالتصاالت الشخصية أيضاً مصرفيةال
إلى  )2005 ،الصرن(يشير  وبهذا الصدد، مةاته للخدمة مع إدراكاته للخدمة الفعلية المسلّوقّعبين ت

بأنه ) Parasuraman et al, 1988( أن التعريف اإلدراكي لجودة خدمة الزبون تم تطويره بواسطة
  .حيث يتعلق الرضا بعملية محددة ،االتجاه أو التقدير الشخصي العالمي المتعلق بامتياز الخدمة

  
في  اإلسالميةللمصارف  التّسويقيالمزيج  تأثيرهذه الدراسة تمثل محاولة للتعرف على  ولكون

 ،الذهنية إدراكات الزبائنالتعرف على تأثيره على من خالل  ،التي تقدمها ،تطوير جودة الخدمات
ومن التعاريف لتعريفها،  اإلدراكي ى المدخلعلبناء  سيتناول الجودةهنا  حثلهذه الجودة، فإن الب

معيار لدرجة تطابق األداء  بأنها )1999الحداد، ( تتوافق مع هذا االتجاه ما أشار إليهاألخرى التي 
لألداء الفعلي  وإدراكهم ات الزبائنوقّعات الزبائن لها، أي أنها الفرق بين توقّعالفعلي للخدمة مع ت

دمة باالعتماد أن الجودة المدركة للخدمة تمثل حكم الزبون على الخ) 2008 ،الضمور(ويرى ، لها
، فقد أشار عدد من ائن لهذا الحكم يعد عمالً مهماًوإن فهم كيفية توصل الزب، على تجربته الكلية

الباحثين إلى أن الزبائن يتخذون قراراتهم باستخدام عدد من المعايير األساسية للحكم على الخدمة، 
  .للخدمات، واألفراد، والعمليات، والبيئة المادية التّسويقيومعظم هذه المعايير تشمل المزيج 

  
  :ات الزبائنوقّعالعوامل المؤثرة على ت .2.3.2

  
العزاوي والحوامدة، ، كما ورد في Brook and Horner) 1999(( الباحثينيرى عدد من 

عوامل رئيسية هناك  ، وغيرهم، أن)2008الضمور، (، و)2009الطائي والعالق، (، و))2010
  :ات المستفيد من الخدمة، هي كاآلتيوقّعثر على تتؤ
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 الخدمةرأي أصدقاء المستفيد من : ومن األمثلة على ذلك: الكلمة المنطوقة. 

 يعتقد أو يرى المستفيد ضرورة في أن  هل: مثال ذلك: التفضيالت الشخصيةالحاجات و
 يرتدي القائمون على الخدمة زيا موحداً، وهل هذا الشيء مهم وحيوي في رأيه؟

 هاتعرض الزبون من قبل لنفس الخدمة ودرجة معرفته بطبيعتها بعد: التجارب السابقة. 

 بوجود عدد من البدائل األخرى المتاحة ومعرفته إلى إدراك الزبون وتشير : البدائل المتاحة
 .له، وذلك بالنسبة للخدمة التي يرغب بالحصول عليها

 اإلعالن، فاإلعالن المنشور  في إحدى الصحف اليومية ومن أمثلتها : االتصاالت الخارجية
عن جودة الذي يحدد ضرورة الحجز قبل موعد معين، يجعل الزبون يكون انطباعاً 

  .المؤسسة وخدماتها
  

  :مصرفيةقياس جودة الخدمة ال .3.3.2
  

الرغم من تلك الجهود المبذولة في قياس جودة الخدمة، فما  علىإلى أنه ) 2008 ،الجرايحي(أشار 
لكون مفهوم  ؛، ويرجع السبب في ذلكزال هذا المجال من أهم المشكالت التي تواجه اإلدارة حالياً

نعكس ذلك بوضوح اوقد  ،الجودة في مجال الخدمات هو مفهوم يصعب تعريفه وإخضاعه للقياس
د محاوالت بناء النماذج والمقاييس الخاصة بالجودة، كذلك التناقض الواضح بين النتائج التي في تعد

ض حول كيفية قياس مما أدي إلي المزيد من التعقيد والغمو ،توصلت إليها الدراسات في هذا الشأن
  -)2007 ،معال( كما يشير- مصرفيةوقد أفرزت أدبيات موضوع جودة الخدمة ال، جودة الخدمة

، يشكالن اإلطار العام لمعظم المحاوالت الخاصة بقياس وقياسها مدخلين رئيسيين لتحديد الجودة
  :على وجه التحديد، هما مصرفيةجودة الخدمات بصفة عامة، والخدمات ال

  
  :المدخل االتجاهي .1.3.3.2

  
على أساس أن جودة الخدمة تمثل مفهوماً اتجاهياً يتصل بالرضا  -)2007، معال(حسب  - ويرتكز

الزبائن لألداء الفعلي للخدمة المقدمة، فعلى الرغم من  دراكإولكنه ليس مرادفاً له، كما أنه يرتبط ب
 نَفسه دة الخدمة، إال أنهم يرون في الوقتأن الباحثين يعترفون ضمنياً بأهمية إدراكات الزبائن لجو

مها أن لكل من جودة الخدمة ورضا الزبون مفهوماً يختلف عن اآلخر، أي أن جودة الخدمة كما يقي
ويدركها الزبون هي شكل من أشكال االتجاه الذي يعتمد على عملية تقييم تراكمية بعيدة المدى، أما 

االتجاه  نأ) Oliver, 1980( نفسية عابرة وسريعة الزوال، وينقل عن الرضا فإنه يمثل حالة
دالّة لتاألو اتهم المستقبلية هي دالّة تقييمهم وقّعوإن ت ات الزبائن حول الخدمة،وقّعلي نحو الخدمة يعد
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 ))2007( معال، كما ورد في Oliver) 1980(( للمستوى الحالي للخدمة المقدمة إليهم، وهكذا فإن
 ؛أن الزبائن يشكلون اتجاهاتهم إزاء الخدمة على أساس خبراتهم السابقة بشأن أداء الخدمة إلى ريشي

ف طبقاً لمستوى الرضا الذي يكون قد حققه الزبون عن الخدمة خالل لهذا فإن هذا االتجاه يتكي
  .تعامله مع المؤسسة الخدمية

  
، كما ورد Cronin and Taylor) 1992(( رهلجودة الخدمة الذي طو  )Servperf( يعد مقياسو

  : بالمعادلة اآلتية هويمكن التعبير عن، نموذجاً أساسياً لهذا المدخل ))2002(في المبيريك 
  

  .)األداء= جودة الخدمة (
  

    :مدخل الفجوة .1.3.3.2
  

التي استندت إليها نظرية الفجوة في أحد المرتكزات  -)2007، معال(حسب  - هذا المدخل  يعد
والحكم  مصرفيةالتي يقوم من خاللها الزبائن بتقييم جودة الخدمات ال تفسيرها للعمليات النفسية

جودة الخدمة وبين إدراكاتهم الفعلية يحدد  ات الزبائن بشأنوقّععليها، وبالتالي فإن الفرق بين ت
بالفرق بين د يتحد مصرفيةمستوى جودة الخدمة، وضمن هذا السياق فإن مستوى جودة الخدمة ال

تقاس على النحو  مصرفيةفإن جودة الخدمة ال ،ة والخدمة المدركة، وطبقاً لذلكوقّعالخدمة المت
  :اآلتي

  
 فإن جودة الخدمة ) األداء الفعلي(ة أكبر من الخدمة المدركة وقّعإذا كانت جودة الخدمة المت

 .تكون أقل من مرضية وتتجه نحو عدم قبولها من جانب الزبائن

 ة مساوية لجودة الخدمة المدركة فإن جودة الخدمة تكون وقّعت جودة الخدمة المتإذا كان
 .مرضية

 فإن جودة الخدمة تكون أكثر  ،ة أقل من جودة الخدمة المدركةوقّعإذا كانت جودة الخدمة المت
  .من مرضية، وتتجه بالتالي نحو الجودة المثالية على المدى المحدد

    
، كما  .Parasuraman, et al)1985((ى إلينسب لجودة الخدمة الذي  )Servqual( يعد مقياسو

  :تيةر عنه بالمعادلة اآليعب الذيو النموذج األساسي لهذا المدخل، ))2002(ورد في المبيريك 
  

  .)األداء - اتوقّعالت= جودة الخدمة (
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  :كاآلتي ،)Servqual(يوضح نموذج الفجوات حسب مقياس  7.2الشكل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، كما ورد )Servqual ))Parasuraman, et al., 1985 نموذج الفجوات حسب مقياس :7.2شكل 
  .وغيرهم ))2007، معال(و، )2008الضمور، (، و)2009والعالق،  الطائي( في

  
إلى إمكانية  - )2006الخالدي،( ، و)2007، معال(، و)2008الضمور، ( – ويشير النموذج أعاله

  :هي كاآلتي ،وجود خمسة أنواع من الفجوات
  

 ات الزبائن وقّعلتأو فهمها اإلدارة في الفرق بين إدراك  فجوة البحث، وتتمثل: الفجوة األولى
 :، هيةرئيس عوامَل ةالفجوة بسبب ثالثأنفسهم، وتحدث هذه 

 الزبون

5الفجوة   

 4الفجوة 

 3الفجوة 

 2الفجوة 

 1الفجوة 

رجل 
 الّتسویق

ةوّقعالخدمة المت  

 الخدمة المدركة

 تقدیم
  الخدمة 

 ترجمة اإلدراكات إلى مواصفات

الفجوة بین توّقع الزبون 
 وتوّقع اإلدارة

االتصاالت الخارجیة 
  للزبونالموجھة 

 إدراكات اإلدارة لتوّقعات الزبون

 التجربة السابقة حاجات فردیة اتصاالت الكلمة المنطوقة
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o  التّسويقنقص بحوث. 

o عدم مناسبة عمليات االتصال الخارجي. 

o وجود عدد كبير من المستويات اإلدارية. 
 

 ات الزبائن وقدرة وقّعفجوة التصميم، وتمثل الفرق بين إدراك اإلدارة لت: الفجوة الثانية
ات وقّعا يعني أن مجرد إدراك اإلدارة لتماإلدارة على ترجمة ذلك اإلدراك إلى معايير، 

الزبائن ال يكفي، ولكن يجب ترجمة ذلك اإلدراك إلى معايير ومحددات تكفل تقديم الخدمة 
عاشور (تية تحدث هذه الفجوة بسبب العوامل اآله الزبائن، ويمكن أن وقّعبالمستوى الذي يت

   ):2004والعبادلة، 
 

o  اإلدارة تجاه جودة الخدمةعدم وجود التزام حقيقي من قبل. 

o ات الزبائنوقّععدم وجود اقتناع لدى اإلدارة على إمكانية مقابلة ت. 

o عدم ربط أهداف المؤسسة بجودة الخدمة. 
 

 فجوة التسليم، وتمثل الفرق بين مواصفات جودة الخدمة وبين تلك الخدمة، : الفجوة الثالثة
ي، بل ال بد من أن يلتزم مقدمو الخدمة بمعنى أن مجرد وجود معايير مناسبة للجودة ال يكف

، وتحدث هذه وفقاً للمعايير الصحيحة الموضوعة ،بتلك المعايير حتى نضمن تقديم الخدمة
 ).2003مصطفى، (الفجوة نتيجة لوجود تفاوت كبير في أداء مقدمي الخدمة 

 والوعود التي فجوة االتصال، وتتمثل في الفرق بين الخدمة المقدمة بالفعل، : الفجوة الرابعة
 .قطعتها المنظمة على نفسها من خالل الجهود الترويجية التي تقوم بها

 وتمثل الفرق بين الخدمة المدركة من قبل )الحقيقية(دراكية الفجوة اإل: الفجوة الخامسة ،
مع الخدمة ونها، أي أن الخدمة المدركة ال تتطابق وقّعالزبائن، والخدمة التي كانوا يت

  .كون أكثر من فجوة في آن واحدتالفعلية، وقد 
  

  :اإلسالمية مصرفيةال أبعاد جودة الخدمات .4.3.2
  

لباحثات اإلى أن وغيرهم، ) 2008الجرايحي، (و) 2009الطائي والعالق، (من  أشار كلٌّ
)Parasuraman(و ،)Zeithaml(و ،)Berry (لْتوصأبعاد  تسعةتطوير  إلى م1985في العام  ن

والتي تم تحديدها علي  الزبائن،إلدراك  هي التي تحدد جودة الخدمة وفقاً ،عموماًأساسية للجودة 
درجة ، المصداقية، األمان، مدى توفر الخدمة من حيث الزمان والمكان، االعتمادية: اآلتيالنحو 

 1988عام الوفي ، االتصاالت، األشياء الملموسة، الجدارة، االستجابة، فهم مورد الخدمة للمستفيد
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 ،األبعاد السابقة إلي خمسة أبعاد فقط للحكم علي جوانب الخدمة بحصر أنفسهن الباحثات تقام
  .الملموسية، والتّعاطفو، التّوكيدو، واالستجابة، االعتمادية :وهي

  
معيار خـاص بالخـدمات الماليـة     بتطويرفقد قاما  )Othman and Owen, 2001( الباحثان أما

  : توضيح هذه األبعاد الستة، كاآلتييمكن و ،هو االمتثال اإلسالمية
  

 ةاالعتمادي Reliability:  د الخدمة على أداء الخدمة بشكل دقيق يعتمدورمدى قدرة م
   ).2009عبدو، (عليه، من حيث الوقت وطريقة اإلنجاز 

 االستجابة Responsiveness: بائنغبة والقدرة في مساعدة الزوتقديم خدمة فورية  ،الر
  ).2009والبرواري،  سويدان( لهم

 التّوكيد Assurance :وقدرتهم على  ،على تقديم الخدمة وكياستهم معلومات القائمين
  ).2009الطائي والعالق، (استلهام الثقة واالئتمان 

 التّعاطف Empathy: بونوالعمل على إيجاد حلول  ،إبداء العناية واالهتمام بمشاكل الز
  ).2009عبدو، (بطرق إنسانية وراقية  اله

 ةالملموسي Tangibility: ّقة بالخدمة مثل مباني المصارفالجوانب الملموسة والمتعل، 
والتّجهيزات الالزمة لتقديم  ،والتّسهيالت الداخلية لألبنية ،والتّقنيات الحديثة المستخدمة فيه

 ).2003الطالب، ( ومظهر الموظّفين ،الخدمة

 االمتثال Compliance:  ة المصارفمدى التزاموفق مبادئ الشّريعة  ،بالتّعامل اإلسالمي
 Othman and( وقدرتها على توفير منتجات وخدمات إسالمية متكاملة اإلسالمية

Owen, 2001( ،لزبائن هو ساعد المصارف اإلسالمية على جذب اأهم ما يمكن أن يو
التزامها بالشريعة اإلسالمية، وطمأنتهم إلى شرعية قدرتها على استلهام الثقة من خالل 

 ).Said, Imad and Zafar, 2007( معامالتهم

  
  :العالقة بين جودة الخدمة ورضا المستفيدين .5.3.2

  
حـول   التّسـويق أنه يوجد نوع من الغموض واإلرباك في أدبيات ) ت.الطالب والخطيب، ب(أورد 

ال يمتلكـون رؤيـة    فالبـاحثون ، )Shostack, 1977(العالقة بين جودة الخدمة ورضا المستفيدين 
، أو العالقة الترابطية والتداخليـة بـين جـودة    وماهيته وكيفيته واضحة ودقيقة حول طبيعة الترابط

فقد ميز ما بـين  ) Bateson, 1992(، أما )Baron and Harris, 1995(الخدمة ورضا المستفيد 
من خالل تقييمه لعرض الخدمـة،  الجودة هي موقف يكونه المستفيد فجودة الخدمة ورضا المستفيد، 
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على سلسلة خبرات تقيمية سابقة، وعليه فإن الجودة هـي أقـل    هذا الموقف غالباً ما يكون مستنداًو
  .ائي للتقييم الذي يجريه المستفيدهو عبارة عن الناتج النهفديناميكية قياساً إلى الرضا، أما الرضا 

  
  :مزايا تقديم خدمات ذات جودة متميزة للزبائن .6.3.2

  
وأدوات  ، واألبعاد،على الرغم من االختالف بين الباحثين في موضوع الجودة من حيث المفهوم

 بينهم في أن تقديم خدمات ذات جودة متميزة يمكن أن يساعد المنظمات اًاتفاقهناك أن القياس، إال 
رق، وتحقيق قيمة إضافية بالغة األهمية تتمثل اإحداث الف على منها بشكل خاص مصرفيةعموماً وال

  :وغيرهم )2005الصرن،(و) 2006الخالدي، (و) 2008الجرايحي،( :مزايا اآلتيةفي ال
  

 االحتفاظ بالزبائن الحـاليين وجـذب   ، وبالتالي رضا العمالءزيادة و ،تخفيض عدد الشكاوى
إضافة لجعل الزبـائن بمثابـة منـدوبي     إضافية وجديد، مصرفيةوبيع خدمات  زبائن جدد،

، وزيـادة  مبيعات للمصرف من خالل توجيه وإقناع زبائن جدد من األصـدقاء والـزمالء  
 .سوقتنافسية في الالميزة التحقيق الحصة السوقية، من خالل 

  ةال جودة الخدمةل الداخلية فوائدالتظهرمن خالل عالقاتها بموظفي المصـرف فـي    مصرفي
زيادة الكفـاءة،  وزيادة اإلنتاجية، ما يؤدي إلى ، ورفع الروح المعنوية ،تعابير زيادة الرضا

والـوالء المتزايـد    ،الجيـدة  مهنيةفالعالقات ال ،التي ينفذونها مصرفيةوااللتزام باألعمال ال
ـ  للموظفين والتكـاليف المترافقـة مـع نشـاطات      ،ليساعد في تخفيض معدل دوران العم

 .االستقطاب واالختيار والتدريب

 ما يعـزز  م ،إن جودة الخدمة تعزز سمعة المصرف وصورته أمام جمهور المتعاملين معه
تخفـيض التكـاليف   وزيادة الربحية من خالل  ،وضع المصرف في مواجهة المنافسةبدوره 

إضافة إلـى   ،أو حتى تكاليف اإلعالن والترويج ،سواء تكاليف األخطاء أو تكاليف التشغيل
 .مصرفيةة وتحسين أداء األعمال الالتّسويقيزيادة اإلنتاجية والحصة 

    
  :نية عن مستوى جودتهاالصورة الذهأم جودة الخدمة مستوى قياس  .7.3.2

  
، وآلياته قياسهااالختالف بين الباحثين في مفهوم الجودة، ومداخل  اإلشارة إليه من تمتأن سبق 
 وجه وعلى وسماتها لخصائص الخدمة ال يمكن البحث في جودة الخدمة دون إدراك هفإنَّكذلك 

مها، األمر الذي انعكس صعوبة في محاوالت تنميط ، وتالزمها مع مقدتهاعدم ملموسي ،الخصوص
  .الحال في السلعهي كما اصفات محددة، الخدمة، وبالتالي معياريتها من خالل مو
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أن قياس مستوى جودة الخدمة، إنما هو في الحقيقة قياس لتصورات الزبائن  من هنا يرى الباحث
من اختبر الخدمة  ألن ذلك خاضع للحكم الشخصي لكل ؛عن مستوى هذه الجودة وليس الجودة ذاتها

وكما هو معلوم بهاوجر ،وكذلك الدوافع تختلف من شخص آلخر، ومن  ،الرغبات والحاجات فإن
  .أو تلك هذه التجربةوبالتالي تقييم مجتمع آلخر، 

  
  ابقةراسات سد 4.2

  
جودة الخدمة في النظام  إدراكقياس : (Abedniya and Zaeim, 2011)دراسة  .1.4.2

  .المصرفي اإلسالمي في ماليزيا
  

على زبائن المصارف اإلسالمية المنهج الوصفي، واشتمل مجتمع الدراسة  انالباحثاستخدم 
) Carter(وزعت عليهم استبانة، باالعتماد على نموذج فرداً،  96، وبلغت عينة الدراسة الماليزيين

ة، االمتثال، د األبعادمتعدة، االستجابة، التّعاطف، التّوكيد، الملموسيالل من خ، وهي االعتمادي
تقييم أبعاد جودة الخدمة للنظام المصرفي وهدفت الدراسة إلى التسليم المباشر أو عبر االنترنت، 

وكانت أهم نتائجها تشير ت العمالء و تصوراتهم، تحديد الفجوة بين توقعا، واإلسالمي في ماليزيا
، أما أهم وذلك في كافة أبعاد الجودة المعتمدة الفعلي واألداء ةتوقّعلما الخدمة بين فجوة هناكإلى أن 

من الواضح أن حيث  ،حاجة إلجراء التغييرات في بعض البنوكإلى ال فأشارتمقترحات الدراسة 
 عمليةو ،ينإلى بعض العوامل مثل تدريب الموظف فيها الجوانب تحتاج التغييرات هذه كثير منال

نه أعلى الرغم أن هذا النوع من التغييرات يحتاج  لمزيد من المال والوقت إال  صنع القرار،
 إلى تحتاج ماليزيا في اإلسالمية البنوك ، وإداراتسيؤدي إلى رضا العمالء على المدى الطويل

  .المنافسة على و تصبح قادرة الخدمات جودة لتعزيز المصارف خدمة لجودة تصور عمالئها  قياس
  

جودة الخدمات المصرفية وأثرها على تحقيق الميزة : بعنوان) 2010، الكركي(دراسة  .2.4.2
 .التنافسية في فلسطين من وجهة نظر اإلداريين والزبائن

  
العاملين اإلداريين، والزبائن، : استخدم الباحث المنهج الوصفي، واشتمل مجتمع الدراسة على فئتين

فرداً،  507وبلغت عينة الدراسة ليل، وبيت لحم، ورام اهللا، العاملة في مدن الخ )التقليدية( للبنوك
وهدفت الدراسة ، فئةمن خالل استبانة لكل من الزبائن،  325يعملون في المصارف، و 182منهم 

في فلسطين من إلى التعرف على جودة الخدمات المصرفية، وأثرها على تحقيق الميزة التنافسية 
أن تقدير اإلداريين كان عاليا حول أثر وكانت أهم نتائجها تشير إلى وجهة نظر اإلداريين والزبائن، 
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، واالعتمادية، )الملموسية(من حيث أبعاد التجسيد  الخدمات المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية
وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر جودة و، واالستجابة، والتعاطف، )التوكيد(واألمان 

ى تحقيق الميزة التنافسية في فلسطين من وجهة نظر الزبائن تعزى إلى الخدمات المصرفية عل
السعي إلى : أما أهم مقترحات الدراسة فكانتواالستجابة، واألمان، والتعاطف، ، التجسيدمتغير بعد 

تميز العاملين في المصارف في أدائهم، وإظهار المصارف بمظهر جذّاب، وتوفير تسهيالت 
اقات االلكترونية، وتعاطف المصارف مع الزبائن في حال حدوث مشكلة القروض من خالل البط

طارئة، والسعي إلى حصول الزبائن على الخدمات المصرفية بشكل فوري، وتحديد وقت إنجاز 
  . الخدمة للزبائن بشكل دقيق

  
  .اإلنجليزية اإلسالمية الخدمات في المصارف جودة: (Abdullrahim, 2010)دراسة  .3.4.2

  
، واشتمل مجتمع الدراسة على زبائن االستقرائي واالستنتاجي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

، عشر مدنوذلك في فرداً،  300، وبلغت عينة الدراسة في انجلترا لمسلميناالمصارف اإلسالمية 
، االعتماديةموزعة على  )EIBSQ( من خالل نموذجفقرة،  34تتضمن  وزعت عليهم استبانة،

شامل لرضا الزبائن تجاه جودة تقييم وهدفت الدراسة إلى ، التعاطف، الملموسية، االستجابةالتّوكيد، 
ت العمالء الفجوة بين توقعا عن طريق قياس، الخدمات في المصارف اإلسالمية في المملكة المتحدة

عدم الرضا عموماً عن جودة الخدمات في المصارف وكانت أهم نتائجها تشير إلى و تصوراتهم، 
وذلك في أبعاد  الفعلي واألداء ةتوقّعلما الخدمة بين فجوةاإلسالمية في المملكة المتحدة، ووجود 

برامج تدريب وتعليم حاجة إلجراء إلى الالجودة المعتمدة، أما أهم مقترحات الدراسة فأشارت 
الراحة وزيادة  تحسين وسائل، وفي المعرفة اإلسالمية لمستخدمي الخدمات المصرفية اإلسالمية

توظيف حمالت إعالمية من خالل المراكز اإلسالمية لنشر معلومات دقيقة ، وأجهزة الصراف اآللي
، االهتمام بتحليل عوامل رضا أو استياء الزبائن، ودراسة نجاحات البنوك األخرى، ووحديثة للزبائن

  .باالمتثال للشريعة اإلسالمية في الخدمات المقدمةاالهتمام بطمأنة الزبائن 
  

 .اإلسالميةللمصارف  التّسويقيالمزيج : بعنوان) 2009 ،خانجي(دراسة  .4.4.2
  

ات مكونلتوصيف كافة  ؛المجرد االستقراء النظريأسلوب معتمداً  ،الوصفياستخدم الباحث المنهج 
في كلٍّ منها، وتمثّلت أهداف الدراسة في  اإلسالميةبط الشرعية وإبراز الضوا ،التّسويقيالمزيج 
اعتماداً على علم  ،اإلسالميةفي المصارف  التّسويقيوضع تصور واضح آللية بناء المزيج محاولة 
المصرفي بشكل خاص، وبالتّالي الوصول إلى تحقيق أهداف  التّسويقو ،بشكل عام التّسويق
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وإشباع حاجات زبائنها واالرتقاء بها، أما أهم مقترحات الدراسة فكانت  اإلسالميةالمصارف 
تكون  ،اإلسالميةضرورة العمل على وضع سياسات واستراتيجيات تسويقية خاصة بالمصارف 

مستقلة استقالالً تاماً عما هو متبع في المصارف التّقليدية، واالعتماد على أكثر اآلراء الفقهية توافقاً 
، والعمل على توحيد هذه اآلراء بين اإلسالميوضع الضوابط الشرعية للتّسويق المصرفي عند 

في كافة  التّسويقفي العالم إن أمكن، وضرورة تفعيل دور إدارة  اإلسالميةمختلف المصارف 
 ليس عملية بيع لما هو متاح اإلسالميالمصرفي  التّسويقالتأكيد على أن و، اإلسالميةالمصارف 

تطوير هذه الخدمات  -أيضاً –، وإنما يشمل اإلسالميةمن خدمات ومنتجات في المصارف 
  .جديدة تتناسب ومتطلّبات عمالء المصرف مصرفيةوالمنتجات والعمل على إيجاد خدمات 

  
في البنوك  مصرفيةجودة الخدمات ال: بعنوان) 2008أبو زنيد والشريف، (دراسة  .5.4.2

  .التجارية العاملة في الضفة الغربية ومدى رضا العمالء عنها
  

عمالء البنوك  ،األولى: على شريحتين الدراسة، واشتمل مجتمع الوصفيالمنهج  اناستخدم الباحث
بنكاً عامالً في الضفة الغربية، وشملت  اثني عشرإدارات : والثانية، في جميع محافظات الضفة

 الدراسةوتمثّلت أهداف  وتم تصميم استبانتين لهذا الغرض،، مبحوثاً 1032العينة العشوائية للدراسة 
ة المتبعة في البنوك التجارية في الضفة الغربية التّسويقيقياس مدى رضا العمالء عن السياسات في 

من % 98.3أن ت لها توصلالتي  النّتائج، وكانت أهم المقدمة من قبلها مصرفيةوجودة الخدمات ال
، المبحوثين يرون أن الخدمات المقدمة من البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية مقبولة لديهم

ضرورة تفعيل دور سلطة النقد الفلسطينية من خالل متابعة تطبيق  فكانت الدراسةأما أهم مقترحات 
لقوانين الخاصة بعملها، وعقد دورات تدريبية للموظفين لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم، وضرورة البنوك ل

في البنوك بمتابعة رأي الجمهور حول الخدمات المقدمة، والعمل على تطوير  التّسويققيام دوائر 
  .مرافق البنك الداخلية والخارجية، وإدخال نظم الخدمات االلكترونية

  
 اإلسالميةقياس مستوى جودة خدمات المصارف : بعنوان) 2006 ،الخالدي(دراسة  .6.4.2

 .العاملة في فلسطين، من وجهة نظر العمالء

  
 هتة مستعيناً باالستبيان الذي صممميدانيال الدراسةوأسلوب  الوصفياستخدم الباحث المنهج 

Parasuraman رياتخوأنةاستبانة على  865توزيع  ، حيث تمة عيالمصارف  من عمالء عشوائي
، بنك الفلسطيني اإلسالمي، البنك اإلسالمي العربيالبنك : العاملة في فلسطين آنذاك وهي اإلسالمية
في قياس  الدراسةأهداف  أهم وتمثّلت، منها %72 تهنسبما استرجاع ، وتم اإلسالمياألقصى 
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وجهة نظر العمالء، باالعتماد  سطين منالعاملة في فل اإلسالميةمستوى جودة خدمات المصارف 
هو بعد  بإضافة بعد سادس على أبعاد الجودة، )Carter(على مدخل الفجوة من خالل مقياس 

 اإلسالمية الشّريعةوفق مبادئ  التّعاملب اإلسالميةعن مدى التزام البنوك  االمتثال الذي يعبر
 بين فجوة هناك أن الدراسة نتائج أظهرت قدمتكاملة، و إسالميةمنتجات وخدمات  وقدرتها على توفير

 إلى ترتقي ال ولكنها، ومرتفعة إيجابية الفعليةالخدمة  كانت حيث ،الفعلي واألداء ةوقّعتلما الخدمة
 الخدمات تحسين على المصارف تعمل بأن ،الدراسةأهم مقترحات  ة، وكانتوقّعتالم الخدمة جودة

 التّركيزب اإلسالمية المصارف إدارات تحرص أن العمالء وضرورةت اوقّعت للوصول إلى هاوتطوير
 المصارف إدارات على يجب كما العمالء، مع المتصلين مباشرة خاصةو ،ينموظّفتدريب ال على

  .اإلسالمية الشّريعة أحكام وفق اإلسالمية عمل المصارف مبدأ وترسيخ تعزيز العمل على اإلسالمية
  

في البنوك العاملة في  مصرفيةقياس جودة الخدمة ال: بعنوان) 2005أبو معمر، (دراسة  .7.4.2
  .قطاع غزة

  
عمالء البنوك التجارية العاملة على مجتمع  الدراسة، واشتمل مجتمع الوصفياستخدم الباحث المنهج 

 ةاستبانوتم تصميم ، مفردة 200وبلغ حجم العينة  ،وتم االعتماد على عينة حكمية ،في قطاع غزة
تتمثل بالتعرف على أفضل  الدراسةف اهدأ وكانتاستمارة،  166استرجع منها  لهذا الغرض،

التي تقدمها البنوك العاملة في قطاع غزة، ومعرفة  مصرفيةلقياس جودة الخدمات ال ؛المقاييس
تظهر أن  ت لهاتوصلالتي  النّتائجوأهم  ،مصرفيةاألهمية النسبية لألبعاد المختلفة لجودة الخدمة ال

المقدمة،  مصرفيةهناك عالقة ارتباط قوية ذات داللة إحصائية بين رضا العمالء وجودة الخدمة ال
وزيادة والئهم يعتمد بشكل أساسي على تقييمهم لجودة  ،وان استمرار العمالء في التعامل مع البنوك

االهتمام بزيادة الثقة بين البنك  فكانت الدراسةأما أهم مقترحات المقدمة إليهم،  مصرفيةالخدمة ال
، وسرعة االستجابة، وضرورة تركيز البنوك على والمقترحات تلقي الشكاوى من خالل ،وعمالئه

لضمان االهتمام بجوانب الخدمة سواء المتعلقة  ؛تدريب الموظفين المتصلين مباشرة مع العمالء
  .الزبونو مصرفيةل بين مقدم الخدمة الباألداء النهائي، أو المتعلقة بلحظات الصدق أثناء التفاع

 
حول  الزبائنتوقعات وتصورات : (Tahir and Bakar and Ismail, 2005)دراسة  .8.4.2
  .أدلة من ماليزيا: المصرفية اإلسالمية التعامالتالخدمة في  جودة

  
مصرفين  زبائن اإلحصائي التحليلي، واشتمل مجتمع الدراسة على المنهج الوصفي وناستخدم الباحث

باالعتماد على مدخل  ستبانةوزعت عليهم افرداً،  137، وبلغت عينة الدراسة إسالميين في ماليزيا
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االعتمادية، االستجابة، التّعاطف، : الذي يتضمن أبعاد الجودة، )Carter(الفجوة من خالل مقياس 
اإلسالمية في  المصارفقياس جودة الخدمة في وهدفت الدراسة إلى التّوكيد، الملموسية، االمتثال، 

وتحديد حجم الفجوة بين توقعات الزبائن وتصوراتهم نحو مستوى ، من وجهة نظر الزبائن ماليزيا
من وجهة  مستوى جودة الخدمة كان غير مرضيوكانت أهم نتائجها تشير إلى أن جودة الخدمة، 

أما ائن وتصوراتهم لمستوى جودة الخدمة، حيث تبين وجود فجوة بين توقعات الزب، نظر الزبائن
جراء هذا التحليل بشكل منتظم إ اإلسالمية المصارفيجب على أنه أهم مقترحات الدراسة فكانت 
ل يعمل على توسيع الفجوات ن الفشل في تحديد وتصحيح المشاك، ألوعمل تحسينات من وقت آلخر

  .اتساقاً أكثرالفشل في تلبية توقعات العمالء على نحو  وبالتالي
  

التي يقدمها بنك  مصرفيةقياس جودة الخدمات ال: بعنوان) 2004 ،شعشاعة(دراسة  .9.4.2
 .فلسطين المحدود في فلسطين من وجهة نظر العمالء

  
ين ، موزعمالء البنكعميع جعلى  الدراسةجتمع مواشتمل  ،الوصفيالمنهج  استخدم الباحث

أهم وتمثّلت  ،%83 منها استرد ،عشوائيةاستبانة بطريقة ) 1500(توزيع  وتم فرعاً، )15(على
لهم  المقدمة مصرفيةالتقييم عمالء البنك لمستوى جودة الخدمات  على أهداف الدراسة في التّعرف

المقدمة لهم  مصرفيةدمات الاتهم بخصوص ذلك أو إدراكهم لمستوى جودة الخوقّعتسواء من ناحية 
كان من قبل البنك  المقدمةمستوى جودة الخدمات  ، أنفعالً، وكانت أهم النّتائج التي توصلت لها

دوقّعه ال يرقى إلى مستوى تأنَّ إال من وجهة نظر العمالء، اجيراسة اتهم، أما أهم مقترحات الد
 البنك يموظّف تعريفو ،زوالتمي للمنافسة استراتيجيةك الخدمة جودة البنك إدارة ىتتبنّ أن فكانت
 تطوير على باستمرار البنك إدارة تعمل أن، وتطبيقه ةيفيكو ،الخدمة جودة بمفهوم تهموتوعي

 قياس أساليب باستخدام وذلك منتظمة، بصورة الخدمة جودة قياس على العملو المستخدمة، التّكنولوجيا
  .العمالء شكاوى عن المعلومات جمع خالل من عامةال العالقات دور تفعيل، ومختلفة

  
في المملكة  اإلسالمية مصرفيةقياس جودة الخدمات ال: بعنوان) 2003 ،الطالب(دراسة  .10.4.2

 .األردنية الهاشمية، دراسة تحليلية ميدانية

  
 اإلسالميةعلى مجتمع زبائن المصارف  الدراسة، واشتمل مجتمع الوصفياستخدم الباحث المنهج 

استمارة استبيان ) 400(توزيع تم  حيث، ةة الهاشمياألردنيوإربد في المملكة  عمانفي مدينتي 
 اإلسالمية مصرفيةالعلى جودة الخدمات  التّعرففي  الدراسةوتمثّلت أهداف  ،%77.5استرد منها 
من  اإلسالمية مصرفيةالمن العالقة بين جودة الخدمات  حقّقالتالهاشمية، و ةاألردنيفي المملكة 
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، وكانت التّعاطفو ،واألمانة ،واالستجابة ،االعتماديةو ،الملموسيةوجهة نظر العمالء بأبعاد الجودة 
في  اإلسالمية مصرفيةالاالنطباع اإليجابي عن جودة الخدمات ر توفّ ،ت لهاتوصلالتي  النّتائجأهم 

واألمان فلم تكن  االعتماديةأما في مجال  ،التّعاطفو ،واالستجابة ،الملموسة الماديةمجال الجوانب 
 اإلسالميةضرورة اهتمام البنوك فكانت  الدراسة، أما أهم مقترحات التي ترضي العمالء الدرجةب

بالجوانب  هاضرورة اهتمامو، ستخدمة في تقديم الخدمات للعمالءالم التّكنولوجياة في تطوير األردني
 التّدريبضرورة االهتمام ببرامج ، وأخيراً م المريحالملموسة للبنك كالمباني الحديثة والمكان المنظّ

  .المصرفيفي مجال العمل 
  

الخدمات في  جودةتحليل : (Al- Tamimi and Al- Amiri, 2003)دراسة  .11.4.2
  .في اإلمارات العربية المتحدة اإلسالمية المصارف

  
أبو  بنكدبي اإلسالمي و بنكزبائن المنهج الوصفي، واشتمل مجتمع الدراسة على  انالباحثاستخدم 

من ، )Servqual(بناء على مدخل  تم االعتماد على االستبانة كأداة بحث، حيث، ظبي اإلسالمي
استرد استمارة،  700عت وزوقد خالل أبعاد االعتمادية، االستجابة، التّعاطف، التّوكيد، الملموسية، 

تحليل ومقارنة جودة الخدمة بين بنك دبي هدفت الدراسة إلى قد ، واستمارة سليمة 311منها 
 لزبائنتحليل ردود العينة ، وكانت أهم نتائجها تشير إلى أن اإلسالمي وبنك أبو ظبي اإلسالمي

فكانت ، أما أهم مقترحات الدراسة عن جودة الخدمة اإلسالمية في اإلمارات أظهر رضاهمالبنوك 
جودة الخدمة لمقياس  يجب على البنوك اإلسالمية في اإلمارات أن تنتبه لكل أبعادأنه 

)Servqual( ولكسب  الزبونلخلق تصور فريد في عقل ، وتقييم مستوى جودة خدماتها باستمرار
: ثالثة عواملبناءاً على ، واألخذ بعين االعتبار تفضيالت ورغبات الزبائن في السوق تنافسية ميزة
  .مع المصرف الزبونوعدد السنوات التي أمضاها  ،وخلفيته الثقافية الزبون،عمر 

  
 في الزبائن خدمة جودة وقياس اعتماد: (Othman and Owen, 2001)دراسة  .12.4.2
  .الكويتي التمويل في بيت حالة دراسة: اإلسالمية البنوك

  
زبائن ومدراء المصارف ، واشتمل مجتمع الدراسة التحليلي المنهج الوصفي اناستخدم الباحث

هدفت الدراسة قد استبانة، و وزعت عليهمفرداً،  360وبلغت عينة الدراسة  اإلسالمية في الكويت،
اعتماد وقياس جودة خدمات الزبائن في المصارف اإلسالمية، كدراسة حالة عن بيت التمويل إلى 

مقياساً جديداً لجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية أطلقا وبناء على ذلك طور الباحثان ، الكويتي
عد ، وذلك بإضافة بServqual((باالستفادة من مدخل فقرة  34الذي يتضمن ، )Carter(عليه 



 83 

مدى التزام المصارف اإلسالمية بالتّعامل، وفق سادس إلى أبعاد الجودة هو االمتثال الذي يشير إلى 
، باإلضافة إلى قدرتها على توفير منتجات وخدمات إسالمية متكاملةمبادئ الشّريعة اإلسالمية و

هناك  وكانت أهم نتائجها تشير إلى أن أبعاد االعتمادية، االستجابة، التّعاطف، التّوكيد، الملموسية،
، أن أهم أبعاد الجودة من وجهة نظر الزبائن الخدمة ورضا الزبون مستوى جودةعالقة قوية بين 

أما أهم االستجابة، التوكيد، االمتثال،  ، واالعتمادية، والتعاطف، وأقلها أهميةالملموسيةكانت 
تقديم سيناريو خطة لبيت التمويل الكويتي لتبني جودة الخدمات، مع بيان مقترحات الدراسة فكانت 

، عند اعتماد جودة الخدمةأهمية التدريب لعمل ذلك، ووضع االختالفات الثقافية في المقدمة 
  .لجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية) Carter(باإلضافة إلى اعتماد مقياس 

  
  :دراسات السابقةتلخيص لل .13.4.2

  
  :الدراسات السابقة التي تم عرضها كما يأتي 6.2 يلخص الجدول

  
   .تلخيص لدراسات سابقة تم عرضها: أ- 6.2جدول 

  

حجم  األداة الھدف الدراسة الرقم
العامةالنتیجة  العینة  

1.4.2 (Abedniya and Zaeim, 
2011) 

تقييم أبعاد جودة الخدمة للنظام 
 96 استبانة المصرفي اإلسالمي في ماليزيا

فجوة بين 
 التوقعات واألداء

)2010الكركي، ( 2.4.2  
التعرف على جودة الخدمات 

 أداء منخفض 507 استبانة المصرفية في فلسطين

3.4.2 (Abdullrahim, 2010) 
تقييم شامل لرضا الزبائن تجاه 
جودة الخدمات في المصارف 
 اإلسالمية في المملكة المتحدة

 300 استبانة
فجوة بين 

 التوقعات واألداء

)2009خانجي، ( 4.4.2 وضع تصور واضح لبناء المزيج  
 - - - التّسويقي في المصارف اإلسالمية

)2008أبو زنيد والشريف، ( 5.4.2 عن جودة  قياس رضا العمالء 
 الخدمات المصرفية في الضفة

 أداء مقبول 1032 استبانة

)2006الخالدي، ( 6.4.2 قياس مستوى جودة خدمات  
 المصارف اإلسالمية في فلسطين

 865 استبانة
فجوة بين 

 التوقعات واألداء

)2005أبو معمر، ( 7.4.2 قياس جودة الخدمات المصرفية  
 التي تقدمها البنوك في غزة

 166 استبانة
فجوة بين 

 التوقعات واألداء
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   .تلخيص لدراسات سابقة تم عرضها: أ- 6.2جدول 
 

حجم  األداة الھدف الدراسة الرقم
 النتیجة العامة العینة

8.4.2 (Tahir and Bakar and 
Ismail, 2005) 

قياس جودة الخدمة في 
 137 استبانة المصارف اإلسالمية في ماليزيا

فجوة بين 
واألداء التوقعات  

)2004شعشاعة، ( 9.4.2  
التّعرف مستوى جودة الخدمات 
 1500 استبانة المصرفية لبنك فلسطين المحدود

فجوة بين 
 التوقعات واألداء

)2003الطالب، ( 10.4.2  
التّعرف على جودة الخدمات 
 310 استبانة المصرفية اإلسالمية في األردن

فجوة جزئية بين 
 التوقعات واألداء

11.4.2 (Al- Tamimi and Al- 
Amiri, 2003) 

تحليل ومقارنة جودة الخدمة بين 
ينبنكي دبي وأبو ظبي اإلسالمي  

 أداء مقبول 311 استبانة

12.4.2 (Othman and Owen 
2001) 

اعتماد وقياس جودة خدمات 
 الزبائن في بيت التمويل الكويتي

 360 استبانة
فجوة بين 

 التوقعات واألداء
  

  :السابقة الدراساتعن  الدراسةما يميز هذه  .14.4.2
 

 ُتراسةهذه  عدموضوع المزيج  التي عالجت -الباحث علمفي حدود  - هي األولى الد
ةللمصارف  التّسويقيةو ،اإلسالميمن خالل فحص تحديداً في البيئة الفلسطيني ،

 .لعناصر هذا المزيجاستجابات الزبائن 

  ةموضوع جودة الخدمات الالدراسات السابقة بحثتبمعزل عن ربطها  ،مصرفي
، وهو ما استدركته هذه الدراسة، من خالل ربط وتبويب التّسويقيباستراتيجيات المزيج 

     .التّسويقيمن عناصر المزيج  تنبثق عنهبما  أبعاد الجودة

 بينما معظمهافي فقرة  27-22نت أدوات قياس الجودة في الدراسات السابقة من تضم ،
فقرة، تغطي  42 نتتضمMIBSQ ((التي أطلق الباحث عليها  هذه الدراسةأداة 

  .بشكل متكامل التّسويقيعناصر المزيج 
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  لثثاالفصل ال
______________________________________________________ 

  الدراسةإجراءات 
  

  الدراسة منهج 1.3
  

البيانات وتم جمع  طبيعة الدراسة وإجراءاتها، لمالءمته ،التحليلي الوصفيالمنهج  اعتمدت الدراسة
األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة بشكل باإلضافة إلى ، بشكل رئيسي باالعتماد على االستبانة

  :تياآل 1.3 كما في الشكلأما إجراءات الدراسة فيمكن تلخيصها  مساند،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .الدراسةإجراءات  :1.3شكل 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 )جداول وأشكال(عرض البيانات 

 توزيع االستمارات وجمعها وفرزها

 تحليل إحصائي

 )وصفي( الدراسةمنهج 

 SPSS إدخال بيانات إلى

 جمع البيانات والمعلومات

 مراجعة األدبيات

 إطار نظري ودراسات سابقة

 )االستبانة(أداة الدراسة 

 فحص صدق وثبات

 تحليل وعرض البيانات

 النتائج ومناقشتها

 استنتاجات واقتراحات
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  الدراسة أداة 2.3
  

: وفق معادلةطورت حيث  ،)1.3ملحق ( استبانةاستمارة تصميم تم األولية جمع البيانات  ألغراض
نموذجي وذلك باالستفادة من  األداء، -  وقّعالت= الخدمات  جودة الصورة الذهنية عن مستوى

)Servqual(، و)Carter(،  ة في فلسطين بحيث تقيس تأثير المزيج التسويقيللمصارف اإلسالمي
اختصاراً ) MIBSQ( على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها، وقد أطلق الباحث على هذه األداة

اشتمل ، ثالثة أقسام وتتضمن ،)Marketing Mix Islamic Bank Services Quality(لـ 
ات وقّعاشتمل القسم الثاني على فحص ت بينماالخصائص الديموغرافية للمبحوثين،  القسم األول على

الحصول  يدونفي فلسطين التي ير اإلسالميةعن مستوى جودة الخدمات في المصارف الزبائن 
 المصرفيةلجودة الخدمات  محاور تمثل األبعاد الستة) 6( وقد تضمن هذا القسم على عليها،

 رعنصالسؤال عن أسئلة، يمثل كل منها ) 7(ويتضمن كل محور من هذه المحاور على ، اإلسالمية
التسعير، التوزيع، الترويج،  ،المنتج: (، وهي على الترتيبمن عناصر المزيج التسويقي المصرفي

أما القسم الثالث فقد اشتمل على فحص تصورات  ،)األفراد، الدليل المادي، عملية تقديم الخدمة
 ،في فلسطين التي يحصلون عليها فعلياً اإلسالميةن مستوى جودة الخدمات في المصارف الزبائن ع

، وبذلك يكون نفسه ترتيب القسم الثانيب، أيضاً أسئلة) 7(محاور، يتضمن كل منها ) 6(ويتكون من 
  :اآلتي الجدول ها كما فيحويمكن توضي فقرة،) 93(مجموع فقرات استبانة الدراسة هو 

  
  .أقسام أداة الدراسة: أ - 1.3جدول 

  
  مجموع ال  أرقام الفقرات  مالقس

  A1 - A9  9  الخصائص الديموغرافية  1

  B1 – B42   42  ات وقّعتالفحص   2

  B1 – B7   7  االعتماديةالمزيج التسويقي و  1.2

  B8 – B14   7  المزيج التسويقي واالستجابة  2.2

  B15 – B21   7  التّوكيدالمزيج التسويقي و  3.2

  B22 – B28   7  التّعاطفالمزيج التسويقي و  4.2

  B29 – B35   7  الملموسيةالمزيج التسويقي و  5.2

  B36 – B42   7  المزيج التسويقي واالمتثال  6.2
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  .أقسام أداة الدراسة: ب -1.3الجدول 
    

  المجموع   أرقام الفقرات  القسم

  C1 – C42   42  األداء الفعليفحص   3

  C1 – C7   7  االعتماديةالمزيج التسويقي و  1.3

  C8 – C14   7  المزيج التسويقي واالستجابة  2.3

  C15 – C21   7  التّوكيدالمزيج التسويقي و  3.3

  C22 – C28   7  التّعاطفالمزيج التسويقي و  4.3

  C29 – C35   7  الملموسيةالمزيج التسويقي و  5.3

  C36 – C42   7  المزيج التسويقي واالمتثال  6.3

  
  :صدق األداة. 1.2.3

  
المعامالت : أداة الدراسة للتحكيم على ثمانية أكاديميين ومتخصصيين في مجاالتتم عرض 

وقد ، )2.3ملحق (التسويق، والمصارف، وعلم النفس، ومناهج البحث العلمي اإلدارة، و، واإلسالمية
التي ساهمت بالوصول إلى مين، بناء على مالحظات المحكّ بعض التعديالت على األداة أجريت
كما تم حساب معامالت االرتباط بين كل مجال فرعي من مجاالت الخدمات ، تها النهائيةصور

مع الدرجة الكلية للمجال الذي ينتمي إليه،  المقدمة فعلياً المصرفيةة والخدمات وقّعالمت المصرفية
حيث يالحظ ارتفاع قيم مصفوفة معامالت االرتباط بين مجاالت الدراسة الفرعية والدرجة الكلية 

قيم  مصفوفتي انوضحي 3.3، والجدول 2.3 ، والجدولأداة الدراسة مما يدل على ارتفاع صدق، لها
  .المزيج التسويقي ، بحسب أبعاد الجودة، وعناصرمعامل االرتباط

  
 .بحسب أبعاد الجودةمصفوفة قيم معامل االرتباط، : أ - 2.3جدول 

  

  المجال
  األداء الفعلي  وقّعالت

الداللة  مستوى  معامل االرتباط
 اإلحصائية

 معامل االرتباط
الداللة  ستوىم

 اإلحصائية

 0.00 0.89 0.00 0.83  االعتمادية
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  .االرتباط، بحسب أبعاد الجودةمصفوفة قيم معامل : ب - 2.3جدول 
  

  المجال
  األداء الفعلي  وقّعالت

 معامل االرتباط
الداللة  مستوى

 اإلحصائية
 معامل االرتباط

الداللة  ستوىم
 اإلحصائية

 0.00 0.92 0.00 0.88  االستجابة

 0.00 0.92 0.00 0.87 التّوكيد

 0.00 0.92 0.00 0.89  التّعاطف

 0.00 0.92 0.00  0.85  الملموسية

 0.00 0.86 0.00 0.86  االمتثال

  
 .بحسب عناصر المزيج التسويقيمصفوفة قيم معامل االرتباط، : 3.3جدول 

  

  المجال
  األداء الفعلي  وقّعالت

  معامل االرتباط
الداللة  مستوى

 اإلحصائية
 معامل االرتباط

الداللة  ستوىم
 اإلحصائية

 0.00 0.94 0.00 0.93  المنتج

 0.00 0.94 0.00 0.93  التسعير

 0.00 0.94 0.00 0.91  التوزيع

 0.00 0.94 0.00 0.93  الترويج

 0.00 0.93 0.00 0.91  )مقدمو الخدمات(األفراد 

 0.00 0.93 0.00 0.90  الدليل المادي

 0.00 0.94 0.00 0.94  عملية تقديم الخدمة

  
مصفوفة 3.3، والجدول الجودةمصفوفة قيم معامل االرتباط، بحسب أبعاد  2.3ول ويالحظ من الجد

وبالتالي  ،انخفاض مستويات الداللة جميعها عناصر المزيج التسويقي،قيم معامل االرتباط، بحسب 
يشير إلىما  ،ل ذلك على ارتفاع معامالت االرتباط بين هذه المجاالت الفرعية والدرجة الكلية لهايد 

  .ألهداف التي وضعت من أجلهاارتفاع صدق األداة المستخدمة بشكل كبير في تحقيق ا
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ومن ناحية أخرى تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل قسم من أقسام األداة 
مع الدرجة الكلية للقسم أو المجال الكلي الذي ) ات واألداء الفعليوقّعالتمجالي (المتمثلة بكل من 

ط بين كل فقرة مع الدرجات الكلية لهذا يحتويها، حيث يالحظ ارتفاع قيم مصفوفة معامالت االرتبا
 ان مصفوفتييوضح 4.3و 3.3الملحقان ، وأداة الدراسة مما يدل على ارتفاع صدق، المجال الكلي

  .قيم معامل االرتباط
  

وبالتالي ارتفاع معامالت  ،انخفاض مستويات الداللة جميعها ،أيضا 4.3و 3.3 ينالملحقويالحظ من 
ارتفـاع صـدق هـذه األداة     إلى يشيرمما  ،لكل منهماوالدرجة الكلية  قسمفقرات كل االرتباط بين 

المستخدمة بشكل كبير في تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها فيما يتعلـق بمجـال الخـدمات    
  . فعلياًفيها فيما يتعلق بمجال الخدمات المقدمة ، ومن قبل الزبائن اإلسالميةة للمصارف وقّعالمت
  

  :األداةثبات . 2.2.3
  

، )10(من خالل اختيار عينة مصغرة من المبحوثين وعددهم من ثبات أداة الدراسة تم التحقق 
، وبعد أسبوع تقريباً أعيدت إليهم لإلجابة عليها مرة نهالإلجابة ع استمارات االستبانةوزعت عليهم 

، ةوقّعالمت المصرفية الخدمات(تم استخدام ثبات االتساق الداخلي لمجاالت أداة الدراسة حيث أخرى، 
خدام معادلة الثبات ومجاالتها الفرعية التي قسمت لها باست ،)المقدمة فعلياً المصرفيةالخدمات 

  :اآلتيعلى النحو بالنسبة ألبعاد الجودة وكانت النتائج ، كرونباخ ألفا

  
 .، بحسب أبعاد الجودةألفا قيم معامالت الثبات كرونباخ: أ - 4.3جدول 

  

  المجال
  األداء الفعلي  وقّعالت

  عدد الفقرات
معامل الثبات 

  عدد الفقرات  ألفا كرونباخ
معامل الثبات 

  ألفا كرونباخ
  0.88  7  0.83  7  االعتمادية

  0.92  7  0.86  7  االستجابة

  0.90  7  0.88  7  التّوكيد

  0.91  7  0.88  7  التّعاطف

  0.88  7  0.84  7  الملموسية
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 .كرونباخ ألفا، بحسب أبعاد الجودة قيم معامالت الثبات: ب - 4.3جدول 

  

  المجال
  األداء الفعلي  وقّعالت

  عدد الفقرات
معامل الثبات 

  ألفا كرونباخ
  عدد الفقرات

معامل الثبات 
  ألفا كرونباخ

  0.93  7  0.93  7  االمتثال

  0.98  42  0.97  42 الدرجة الكلية

  
ة من وقّعالمت المصرفيةبلغت قيمة معامل الثبات الكلية بالنسبة للخدمات  4.3 من الجدول تَّضحكما ي

 المقدمة فعلياً المصرفيةوبالنسبة للخدمات  ،)0.97(قبل الزبائن قبل التعامل مع المصرف اإلسالمي 
أن أداة الدراسة  يشير إلىمما ، )0.98(من قبل المصرف اإلسالمي حسب تصور الزبائن بلغت 

واستخدامها مرة  ،إعادة القياس تفيما لو تم ،من النتائج الحالية% 97ة على إنتاج الحالية قادر
كما تراوحت قيم معامالت ، بالنسبة لألداء الفعلي% 98و ،اتوقّعبالنسبة للت هانفس الظروفبأخرى 

وتراوحت قيم معامالت  ،)0.93-0.83(ات الزبائن بين وقّعالثبات للمجاالت الفرعية الخاصة بت
مرتفعة ومناسبة  تعدوهذه القيم ، )0.93-0.88(الثبات للمجاالت الفرعية الخاصة باألداء الفعلي بين 

  .ألغراض الدراسة واألهداف التي وضعت هذه المجاالت وفقراتها من أجلها
  

  :اآلتيعلى النحو بالنسبة لعناصر المزيج التسويقي فكانت النتائج أما 
  

 .، بحسب عناصر المزيج التسويقيألفا قيم معامالت الثبات كرونباخ: أ - 5.3جدول 

  

  المجال
  األداء الفعلي  وقّعالت

  عدد الفقرات
معامل الثبات 

  عدد الفقرات  ألفا كرونباخ
معامل الثبات 

  ألفا كرونباخ
  0.87  6  0.81  6  المنتج

  0.86  6  0.81  6  التسعير

  0.81  6  0.73  6  التوزيع

  0.87  6  0.82  6  الترويج

  0.88  6  0.82  6  )لخدماتامقدمو (األفراد 
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 .قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا، بحسب عناصر المزيج التسويقي: ب - 5.3جدول 

  

  المجال
  األداء الفعلي  وقّعالت

  عدد الفقرات
معامل الثبات 

  ألفا كرونباخ
  عدد الفقرات

معامل الثبات 
  ألفا كرونباخ

  0.89  6  0.81  6  الدليل المادي

  0.86  6  0.81  6  عملية تقديم الخدمة

  0.98  42  0.97  42 الدرجة الكلية

  
 المصرفيةقيمة معامل الثبات الكلية بالنسبة للخدمات  أنأعاله  5.3من الجدول  -أيضاً – تَّضحي

و بالنسبة للخدمات  ،)0.97( بلغت ة من قبل الزبائن قبل التعامل مع المصرف اإلسالميوقّعالمت
 يشيرمما ، )0.98(من قبل المصرف اإلسالمي حسب تصور الزبائن بلغت  المقدمة فعلياً المصرفية

فيما لو تم إعادة القياس  ،من النتائج الحالية% 97أن أداة الدراسة الحالية قادرة على إنتاج  إلى
كما ، ليبالنسبة لألداء الفع% 98ات و وقّعبالنسبة للتنفسها الظروف بواستخدامها مرة أخرى 

 ،)0.73-0.81(ات الزبائن بين وقّعتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت الفرعية الخاصة بت
وهذه ، )0.89-0.81(وتراوحت قيم معامالت الثبات  للمجاالت الفرعية الخاصة باألداء الفعلي بين 

هذه المجاالت وفقراتها من  مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة واألهداف التي وضعت القيم تعد
  .أجلها

  
  المعالجة اإلحصائية 3.3

  
  6.3ألغراض التحليل اإلحصائي أعطيت األوزان لمقاييس أداة الدراسة كما في الجدول 

 :اآلتي

  
 .أوزان مقاييس أداة الدراسة: 6.3جدول 

 

  المقياس
  بدرجة 
  بدرجة ضعيفة  محايد  بدرجة كبيرة  كبيرة جداً

  بدرجة 
  ضعيفة جداً

  1  2  3  4  5  الوزن
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نحو  )الزبائن(أنه كلما زادت الدرجة زادت اتجاهات المبحوثين من الجدول أعاله، ويالحظ 
  . في فلسطين اإلسالميةة أو الفعلية المقدمة في المصارف وقّعدرجة الخدمات المت

 للبيانـات باسـتخراج األعـداد والنسـب المئويـة      استخدام التحليـل اإلحصـائي    وقد تم
تـم فحـص فرضـيات الدراسـة      ، كمـا والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة 

للعينـات المرتبطـة أو المسـتقلة،     )ت(، عن طريـق اختبـار   )α ≤ 0.05(عند المستوى 
ومعادلـة الثبـات كرونبـاخ     والـس،  -اختبار تحليل التباين األحادي واختبار كروسـكال و

الحاسـوب باسـتخدام برنـامج     مـن خـالل  وذلـك   االرتباط بيرسـون،  ومعامالت ،ألفا
 .SPSS للعلوم االجتماعية الرزم اإلحصائية

 ًتقسيم مقيـاس  ، 5-1التجاهاتهم من  تمثل أوزاناً بعد إعطاء اتجاهات أفراد العينة أرقاما تم
إلى وحدات أصـغر، سـيتم اعتمادهـا فـي      ليكرت بحسب المتوسطات الحسابية لإلجابات

  :اآلتي 7.3الجدول ج، كما هو موضح في عرض وتحليل وتفسير النتائ
  

  .تقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين: 7.3جدول 
  

4.5-5.00  
 كبيرة جداً

2مستوى  مرتفعةدرجة    
 
 
 

4-4.49 1مستوى    

3.5-3.99  
 كبيرة

2مستوى   

3.01-3.49 1مستوى    

 درجة متوسطة  محايد 3
2.5-2.99  

 ضعيفة
1مستوى    

 
 

منخفضةدرجة   

2.00-2.49 2مستوى    

1.5-1.99  
 ضعيفة جداً

1مستوى   

1.00 -1.49 2مستوى    

  
  حدود الدراسة 4.3

  
 ةمنيم حتى مارس 2010 تشرين أولالفترة من خالل جريت هذه الدراسة : الحدود الز

 .م19/12/2011 -20/11الدراسة خالل الفترة  تم توزيع استبانةم، و2012

 ةةمقرات المصارف : الحدود المكانية وفروعها اإلسالميفة الغربيالواقعة في الض. 

 ةةزبائن المصارف : الحدود البشريةمن أصحاب الحسابات  اإلسالميالفاعلة المصرفي. 
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 ةالحدود الموضوعي: 
 

o ر المستقّلللمصارف : المتغي ةالمزيج التّسويقين اإلسالميفي فلسطين، و يتضم 
 :العناصر اآلتية

 
 المنتج. 

 التّسعير. 

 التّوزيع. 

 التّرويج. 

 مي الخدماتاألفراد مقد. 

 الدليل المادي. 

 ة تقديم الخدمةعملي. 
 

o ر الوسيطر وسيط: المتغية كمتغيلتحديد تأثيرها في  ؛تم اعتماد الخصائص الديموغرافي
 :الخصائص ما يأتيهذه تعديل العالقة بين المتغير المستقّل والتّابع، وشملت 

 
 مصرف التعامل. 

 الجنس. 

 العمر. 

 المستوى التعليمي. 

 كنمنطقة الس. 

 المهنة. 

 خلمستوى الد. 

 سنوات التّعامل مع المصرف. 

 ات التعامل مع المصرف خالل الشهرعدد مر. 
 
o ر التّابعمها المصارف : المتغيورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة الخدمات التي تقدالص

 :في فلسطين، من خالل أبعاد جودة الخدمة اآلتية اإلسالمية
 

 التّعاطف 

 ةالملموسي. 

 االمتثال. 

 ةاالعتمادي. 

 االستجابة. 

 التّوكيد. 
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  محددات الدراسة 5.3
  

  ةالحصول على أعداد الحسابات الصعوبة التي واكبتتم  حيث، للزبائنالفاعلة  المصرفي
الحسابات الفاعلة للبنك اإلسالمي الفلسطيني من مدير دائرة الرقابة على أعداد الحصول 

فتم الحصول لبنك اإلسالمي العربي أما حسابات ا المصرفية في البنك، السيد جهاد عفانة،
  .بسبب رفض إدارته التعاون بهذا الشأن ،من سلطة النقدعليها 

 ةداخل فروع المصارف  ستبانات بشكل مباشر على الزبائناال الباحث توزيعفي  اإلسالمي
في رام اهللا،  البنك اإلسالمي الفلسطيني فرعي رفض إال في حالتين، حيث، الضفة الغربية

، زيعها على الزبائن في محيط الفرعين المشار إليهما، ما اضطر الباحث إلى توالعيزرية
ى توزيع االستبانات في عل للبنك اإلسالمي الفلسطينيالعليا  على الرغم من موافقة اإلدارة

استمارات من  7استمارة من محيط فرع رام اهللا، و 13، حيث تم استرداد كافة فروعها
  .من إجمالي االستمارات السليمةفقط % 3.8وتشكل بمجموعها  محيط فرع العيزرية،

  
  الدراسةوعينة جتمع م 6.3

  
 الفاعلة لدى البنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني المصرفيةاب الحسابات مثّل أصح

تم سحب وم، 2011وذلك حتى كانون ثاني مجتمع هذه الدراسة،  زبوناً )252592( والبالغ عددهم
 ،مبحوثاً )384(، حيث جاءت بواقع 5ومدى ثقة % 95لتكون ممثلة عند مستوى ثقة  ؛عينة الدراسة

وألن المعرفة بمحتمع الدراسة تقتصر  ؛يوضح ذلك 5.3وملحق  ،)survesystem, 2011(بحسب 
وتم التعامل ، فقد تم اختيار العينة لتكون حصصية، الفرعمنطقة و مصرف التعامل خاصتي على
  :وفق الخطوات اآلتية ،معها

  
 الفرعمنطقة و ،مصرف التعامل استناداً إلى خاصتي ،ع إلى طبقاتتقسيم المجتم. 

  الطبقةاستناداً إلى نسبتها من حجم  ،من كل طبقةتحديد حجم العينة. 

 اختيار صدفي لمفردات العينات من الطبقات. 

  
استمارة سليمة  525، أمكن استرداد  استمارة 663وللحصول على أعلى نسبة استرداد تم توزيع 

عن حجم العينة تقريباً % 37وبزيادة  ،من عدد االستمارات الموزعة% 79  ما نسبته تمثل
، بحسب المدينة التي يوجد بها الفرع طبقات مجتمع وعينة الدراسةيوضح  6.3والملحق  المطلوب،

  :كاآلتيبحسب المنطقة،  طبقات مجتمع وعينة الدراسةيوضح ف 8.3الجدول أما 



 95 

271
52%

254
48% البنك اإلسالمي العربي

البنك اإلسالمي الفلسطیني

  .طبقات مجتمع وعينة الدراسة: 8.3جدول 
  

  منطقة
  الفرع

  البنك اإلسالمي الفلسطيني  البنك اإلسالمي العربي

علة
الفا

ت 
سابا

الح
  

بة 
نس

ال
%  

ينة
الع

  

عة
وز

ت م
ارا

ستم
ا

يمة  
سل

ت 
ارا

ستم
ا

علة  
الفا

ت 
سابا

الح
  

بة 
نس

ال
%  

ينة
الع

  

عة
وز

ت م
ارا

ستم
ا

يمة  
سل

ت 
ارا

ستم
ا

  

 61 75 42 21.72 34286 164 191 108 58.1 71067  شمال الضفة

 60 111 68 33.45 43576  45  63  38  20.5  25040  وسط الضفة

 133 148 88 44.83 58361 62 75 40 21.4 26253  جنوب الضفة

  254 334 198  100  130232  271 329 186  100  122360  المجموع

  
  خصائص عينة المبحوثين 8.3

  
من المبحوثين كانوا من زبائن البنك % 52 أن فيما يتعلق بمتغير مصرف التعامل، أوضحت النتائج

، بينما بلغت نسبة زبائن البنك اإلسالمي أصحاب الحسابات المصرفية الفاعلة اإلسالمي العربي
    .من أصحاب الحسابات المصرفية الفاعلة %48الفلسطيني 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .تكرارات المبحوثين من حيث مصرف التعامل :2.3شكل 
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352
67%

254
33%

ذكر

أنثى

65
12%

90
17%

77
15%

116
22%

73
14%

56
11%

48
9%

٢٦أقل من 

٣٠ - ٢٦من 

٣٥-٣١من 

٤٠-٣٦من

٤٥-٤١من

٥٠-٤٦من

٥٠أكثر من 

   .فقط من اإلناث% 33، وأن %67غالبية المبحوثين هم من الذكور  كانت، لمتغير الجنسبالنسبة 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .تكرارات المبحوثين من حيث الجنس :3.3شكل 

  
عاماً جاءت أوالً بنسبة  40-36الفئة العمرية من  لمتغير العمر، فقد أظهرت النتائج أنأما بالنسبة 

22%والنتائج بالتفصيل كما يأتي%9عاماً جاءت أخيراً بنسبة  50الفئة العمرية أكثر من  ، وأن ،:  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  .تكرارات المبحوثين من حيث العمر :4.3شكل 

 26-30من   

26 

  50من   أكثر 

 46-50من   

 41-45من   

 36-40من   

 31-35من   
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33
6.3%

98
18.7

102
19.4

232
44.2

60
11.4

أقل من توجیھي

توجیھي

دبلوم متوسط

بكالوریوس

دراسات علیا

225
43%

106
20%

194
37%

شمال الضفة الغربیة

وسط الضفة الغربیة

جنوب الضفة الغربیة

، تليها فئة %44.2فيما يخص المستوى التعليمي للمبحوثين، كانت الغالبية لفئة البكالوريوس بنسبة 
   :  كما في الشكل ل، والتفصي%6.3، بينما جاءت أخيراً فئة أقل من توجيهي %11.4الدراسات العليا 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  .المستوى التعليميتكرارات المبحوثين من حيث  :5.3شكل 
  

ين، تليها من المبحوث% 43فئة شمال الضفة كانت  بالنسبة لمتغير منطقة السكن، أوضحت النتائج أن
  :، موضحة كما في الشكل اآلتي%20خيراً فئة وسط الضفة ، وأ%37فئة جنوب الضفة 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

    
  

  .تكرارات المبحوثين من حيث منطقة السكن :6.3شكل 
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333
63%25

5%

105
20%

19
4%

28
5%

15
3%

موظف

عامل

تاجر

طالب

بال

غیر ذلك

122
23%

269
51%

72
14%

41
8%

21
4%

شیكل ٢٠٠٠أقل من 

شیكل ٤٠٠٠- ٢٠٠١من 

شیكل ٦٠٠٠- ٤٠٠١من 

شیكل ١٠٠٠٠- ٦٠٠١من 

شیكل ١٠٠٠٠أكثر من 

تليها %63غالبية المبحوثين كانت من فئة الموظفين  فيما يتعلق بمتغير المهنة، أظهرت النتائج أن ،
  : الشكل اآلتي يوضحها بالتفصيلو، %5، تليها فئة العمال %20فئة التجار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .تكرارات المبحوثين من حيث المهنة :7.3شكل 
  

شيكل، تليها فئة  4000-2001من فئة دخل % 51مستوى الدخل، فغالبية المبحوثين بخصوص أما 
  : شيكل، والنتائج موضحة كما يأتي 10000-6001شيكل، تليها فئة دخل  2000دخل أقل من 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .تكرارات المبحوثين من حيث مستوى الدخل :8.3شكل 

 شیكل 2000أقل من 

 شیكل 10000من  أكثر

 شیكل 4000 – 2001من 
 شیكل 6000 – 4001من 

 شیكل 10000 – 6001من 
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58
11%

138
26.3%

158
30.1%

76
14.5%

95
18.1%

أقل من سنة

سنوات٣-من سنة

سنوات٦-سنوات٤من

سنوات٩-سنوات٧من

سنوات فأكثر١٠من

219
42%

123
23%

73
14%

110
21%

مرة واحدة

مرتین

أربع مرات

شبھ یومي

فئة سنوات، تليها  6-4من فئة % 30.1وبالنسبة لمتغير عدد سنوات التعامل مع المصرف، كانت 
   :سنوات فأكثر، والنتائج بالتفصيل يوضحها الشكل اآلتي 10، تليها فئة %26.3سنوات  3-سنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .تكرارات المبحوثين من حيث سنوات التعامل مع المصرف :9.3شكل 
  

بمتغير عدد مرات  المتعلقةالنتائج  10.3يوضح الشكل فيما يتعلق بخصائص المبحوثين،  ،أخيراً
   :    آلتيكا شهرياً مع المصرف، التعامل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .تكرارات المبحوثين من حيث عدد مرات التعامل مع المصرف شهرياً :10.3شكل 

 سنةأقل من 

 سنوات 3 – سنةمن 

 سنوات 6–سنوات 4من 

 سنوات 9–سنوات 7من 

 سنوات فأكثر 10من 
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الصورة  مستوى  
جودة الذهنية عن 

المصرفية الخدمات

المزيج العالقة بين عناصر  
الصورة  وبينالتسويقي 

عن جودة الخدماتالذهنية 

ص ـر خصائـتأثي
على  المبحوثين

تهماابـإج

  
  
  
  
  
  
  

  رابعالفصل ال
______________________________________________________________  

  نتائج الدراسة 
  

، من خالل باالستناد إلى أداة الدراسة باحثال إليها لعرضاً للنتائج التي توصيتناول هذا الفصل 
بما بما يعين على فهمها، ووصفها، ومقارنتها  والمعلومات، وعرض البيانات ،وتصنيف ،حصر

الشكل و، ةالموضوعي ق بحدودهاتتعلّ مدلوالت عن مجتمع الدراسةب، والخروج ساتاسبقها من در
   : محاور الدراسة كما يأتي وضحي 1.4

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .محاور الدراسة :1.4شكل 



 101 

لإلجابة عنها،  ؛الباحث ثالث فرضيات رئيسةاستخدم ثالثة أسئلة، وأساساً فقد طرحت الدراسة 
بع فرضيات فرضيات فرعية، أما الفرضية الثانية فاشتملت على س ستنت الفرضية األولى تضم

وسيتم عرض نتائج هذه المحاور تباعاً ، رضية الثالثة لتسع فرضياتعت الففرعية، وأخيراً تفر
   :كاآلتي

  
  في فلسطين سالميةالخدمات في المصارف اإلجودة الصورة الذهنية عن مستوى  1.4

  
هــل يوجــد فــروق واضـحة بــين درجــة الخــدمات   ،يعـالج هــذا المحــور السـؤال األول  

ــارف اإل  ــدمها المص ــي تق ــة الت ةالفعليــالمي ــين  س ــطين وب ــي فلس ــف ــائن، توقّع ات الزب
ــودة ــاد الج ــى أبع ــتناداً إل ــة: اس ــتجابة، االعتمادي ــد، االس ــاطف، التّوكي ــية، التّع ، الملموس

  االمتثال؟
  

  :ات الزبائنتوقّع. 1.1.4
  

ات توقّعتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة التي تقيس مدى 
 مصرفيةت في فلسطين من أجل الحصول على خدما سالميةالزبائن قبل التعامل مع المصارف اإل

  :ذلك وضحذات جودة عالية، والجدول اآلتي ي إسالمية
  

قبـل التعامـل مـع     توقّـع الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات  : أ -1.4جدول 
ذات جـودة   إسالمية مصرفيةمن أجل الحصول على خدمات  سالميةرف اإلاالمص
 .عالية

  

 توقّعفقرات ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B17 1  أن يحافظ المصرف على خصوصية المعامالت توقّعأ  4.35 0.82 

B33 2 أن يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن توقّعأ  4.28 0.74 

B15 3 أن تكون الخدمات المقدمة موثوقة توقّعأ  4.26 0.74 

B3 4 أن يكون موقع المصرف قريباً يسهل الوصول إليه توقّعأ  4.18 0.88 

B4 5 أن يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به توقّعأ  4.17 0.89 

B35 6 أن يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة توقّعأ  4.16 0.90 
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قبل التعامل  ،ات الزبائنتوقّعواالنحرافات المعيارية لفقرات  ،المتوسطات الحسابية: ب -1.4جدول 
ذات  إسالمية مصرفيةمن أجل الحصول على خدمات  سالميةمع المصارف اإل

  .جودة عالية
 

 توقّعفقرات ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B5 7  أن يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية توقّعأ  4.15 0.87 

B40 8 أن يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالمي توقّعأ  4.14 0.98 

B36 9 أن تكون الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربا توقّعأ  4.13 1.15 

B42 10 أن يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالى توقّعأ  4.13 1.02 

B18 11 حأن ي توقّعأةالمصرف مميزات الخدمات ال وضةاإل مصرفيسالمي  4.12 0.95 

B12 12 أن يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريح توقّعأ  4.11 0.87 

B27 13 قائمة على الود واالحترام(أن يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية  توقّعأ(  4.11 0.85 

B6 14 متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(أن يتوفر لدى المصرف تجهيزات  توقّعأ  4.10 0.88 

B16 15 أن تكون أسعار الخدمات المقدمة واضحة توقّعأ  4.10 0.92 

B30 16 حأن يوفر المصرف كشوفات دقيقة ت توقّعأتكاليف الخدمات المقدمة وض  4.09 0.88 

B31 17 ةأن يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات ال توقّعأمصرفي  4.08 0.90 

B34 18 أن تكون تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن توقّعأ  4.08 0.84 

B38 19 أن ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعي توقّعأ  4.08 1.12 

B39 20 ةأن يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت ال توقّعأةاإل مصرفيسالمي  4.08 1.00 

B9 21 ةال أن تساعد الخدمات توقّعأالمقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن مصرفي  4.05 0.90 

B1 22 ةأن يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات ال توقّعأمصرفي  4.04 0.85 

B7 23 أن يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاء توقّعأ  4.04 0.88 

B13 24 أن يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة توقّعأ  4.04 0.83 

B22 25 رة عن حاجات حقيقية للمجتمع توقّعأأن تكون الخدمات التي يقدمها المصرف معب  4.02 0.85 

B41 26 أن يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي له توقّعأ  4.02 1.01 

B8 27 بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتأن يقوم المصرف  توقّعأ  4.00 0.90 

B19 28 ةأن يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات ال توقّعأةاإل مصرفيسالمي  4.00 1.01 

B29 29 ةأن تلبي الخدمات ال توقّعأةالمقدمة االحتياجات من التعامالت ال مصرفيمصرفي  4.00 0.84 

B20 30 تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائنأن توفر  توقّعأ  3.99 0.89 

B26 31 أن يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهم توقّعأ  3.98 0.96 

B10 32 ةأن تكون الخدمات ال توقّعأفي متناول الزبائن بالسرعة المناسبة مصرفي  3.97 0.95 

B28 33 الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرفأن يلقى  توقّعأ  3.96 0.98 
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ات الزبائن قبل التعامل توقّعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : ج - 1.4جدول 
ذات  إسالمية مصرفيةمن أجل الحصول على خدمات  سالميةمع المصارف اإل

  .جودة عالية
 

 توقّعفقرات ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B2 34 أن تكون أسعار الخدمات المقدمة عادلة توقّعأ  3.94 0.95 

B14 35 أن تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع توقّعأ  3.94 1.04 

B21 36 أن ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثمارية توقّعأ  3.87 0.99 

B37 37 ل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالى توقّعأأن يحو  3.84 1.14 

B25 38 أن ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدمات توقّعأ  3.83 0.98 

B11 39 أن تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر توقّعأ  3.79 0.93 

B32 40 أن يقدم المصرف جوائز تشجيعية توقّعأ  3.77 1.11 

B23 41 أن يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة مالية توقّعأ  3.64 1.13 

B24 42 ةأن يتاح الحصول على خدمات  توقّعأطارئة خارج أوقات دوام المصرف مصرفي  3.44 1.15 

 0.62 4.03 الكليةالدرجة 

  
الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة  وضحي

قبل التعامل مع المصرف اإلسالمي من أجل الحصول  ،ات الزبائنتوقّعالدراسة التي تقيس مدى 
حسب األهمية، وتشير الدرجة  ،اا تنازليبة ترتيبذات جودة عالية مرتّ إسالمية مصرفيةعلى خدمات 

المستوى األول، حيث من  اتجاهات المبحوثين كانت بدرجة كبيرة جداً الواردة في الجدول أن الكلية
مع انحراف معياري مقداره ) 4.03(إلجابات المبحوثين  الكليةبلغ المتوسط الحسابي للدرجة 

إلى زيادة  كذلك يشير و، متهاءما يدل على انخفاض التشتت في إجابات المبحوثين ومال) 0.62(
  .وتقارب اآلراء بينهم بشكل مناسب

  
أن يحافظ المصرف على خصوصية  توقّعأ: (أنه جاء في مقدمة الفقرات 1.4يالحظ من الجدول  

في حين  كانت ، المستوى األولمن  بدرجة كبيرة جداًو) 4.35(بمتوسط حسابي مقداره ) المعامالت
) طارئة خارج أوقات دوام المصرف مصرفيةأن يتاح الحصول على خدمات  توقّعأ: (أدنى الفقرات

وقد تم احتساب المتوسطات ، المستوى األولمن بدرجة كبيرة و)  3.44( بمتوسط حسابي مقداره 
 سالميةرف اإلاقبل التعامل مع المص ،ات الزبائنتوقّعواالنحرافات المعيارية لفقرات  ،الحسابية

 إسالمية مصرفيةن أبعاد الجودة بشكل مستقل من أجل الحصول على خدمات المتعلقة بكل بعد م
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، الملموسية، التّعاطف، التّوكيد، االستجابة، االعتمادية: وهي على الترتيب، ذات جودة عالية
، أما على التوالي ذلك وضحت 12.4، 11.4، 10.4، 9.4، 8.4، 7.4 :االمتثال، والمالحق
 الكليةة توقّعواالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي ألبعاد جودة الخدمات الم، المتوسطات الحسابية

  : ها الجدول اآلتيوضحفي
  

أبعاد جودة ات توقّعواالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي ل، المتوسطات الحسابية :2.4جدول 
  .الكليةالخدمات 

  

  الترتيب   سالميةاإل مصرفيةأبعاد جودة الخدمات ال  الرقم
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 النسبي

 %81.8 0.62 4.09 الثاني االعتمادية  1

 %79.6 0.68 3.98 الخامس االستجابة 2

 %82.0 0.69 4.10 األول  التّوكيد 3

 %77.0 0.76 3.85 السادس  التّعاطف 4

 %81.4 0.64 4.07 الثالث الملموسية 5

 %81.2 0.90 4.06 الرابع االمتثال 6

 %80.6 0.62 4.03 الكليةالدرجة 

  
 وترتيب كّل ،سالميةالمصارف اإل فيالزبائن ألبعاد جودة الخدمات  اتتوقّعالسابق  الجدول وضحي

ات الزبائن توقّعهو أكثر األبعاد أهمية بالنسبة ل التّوكيدعد ضح أن بحيث يتّ ،منها حسب األهمية
 كبيرةودرجة التقييم % 82بوزن نسبي مقداره  سالميةالمقدمة من المصارف اإللجودة الخدمات 

ودرجة التقييم % 81.8بوزن نسبي مقداره  االعتماديةيليه في األهمية بعد ، من المستوى األول جداً
 كبيرةودرجة التقييم % 81.4بوزن نسبي مقداره  الملموسيةعد ثم ب، من المستوى األول جداً كبيرة
من  جداً كبيرةودرجة التقييم % 81.2عد االمتثال بوزن نسبي مقداره يليه ب، من المستوى األول جداً

من المستوى  كبيرةودرجة التقييم % 79.6عد االستجابة بوزن نسبي مقداره ثم ب، المستوى األول
  .مستوى الثانيمن ال كبيرةودرجة التقييم % 77بوزن نسبي مقداره  التّعاطفعد ب وأخيراً، الثاني

  
في  -الذي يتضمن القدرة على استلهام الثقة واألمان-  التّوكيدعد ات الزبائن لبتوقّعوقد يفسر جعل 
، كانعكاس للظروف السياسية حالياً ، بحالة عدم اليقين السائدة في الواقع الفلسطينيالمرتبة األولى
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أما والتعبير عن حاجات حقيقية لدى الزبائن في هذا الجانب، واالقتصادية الصعبة تحت االحتالل، 
ةاإل المصارفمدى التزام عد االمتثال الذي جاء أخيراً ويتضمن ببالتّعامل وفق مبادئ  سالمي

، فيمكن تفسير ذلك متكاملة إسالميةوقدرتها على توفير منتجات وخدمات  سالميةالشّريعة اإل
  .مصرفيةالشرعية للمعامالت المالية وال بضعف ثقافة الزبائن بالضوابط

  
  :األداء الفعلي .2.1.4

  
الزبائن  تقييمواالنحرافات المعيارية لفقرات األداة التي تقيس مدى  ،تم حساب المتوسطات الحسابية

التي  مصرفيةالخدمات الالفعلي داء األلمستوى في فلسطين  سالميةالتعامل مع المصارف اإل بعد
  :ذلك وضحوالجدول اآلتي ي، تقدمها

  
التعامل مع  بعد األداء الفعليواالنحرافات المعيارية لفقرات  ،المتوسطات الحسابية: أ -3.4جدول 

  .التي تقدمها مصرفيةخدمات الللالفعلي داء األلمستوى  سالميةرف اإلاالمص
  

 فقرات األداء الفعلي الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C33 1   ً0.96 3.93  يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن فعليا 

C17 2  ً0.96 3.79  يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتفعليا 

C15 3  ً0.96 3.77  الخدمات المقدمة موثوقةفعليا 

C3 4  ً1.06 3.76  موقع المصرف قريب يسهل الوصول إليهفعليا 

C27 5  ً1.06 3.65  )قائمة على الود واالحترام(المصرف بيئة داخلية اجتماعية يتوفر لدى فعليا 

C34 6 1.06 3.63  فعلياً تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن 

C35 7  ً1.13  3.63  يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة فعليا 

C5 8  1.01 3.61  عاليةفعلياً يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة 

C12 9  ً1.04 3.60  يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحفعليا 

C4 10  ً0.96 3.58  يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به فعليا 

C6 11  1.03 3.58  متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(فعلياً يتوفر لدى المصرف تجهيزات 

C16 12  1.01 3.56  فعلياً أسعار الخدمات المقدمة واضحة 

C28 13  ً1.11 3.55  يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرففعليا 

C29 14  ًةتلبي الخدمات الفعلياةالمقدمة االحتياجات من التعامالت ال مصرفي0.99 3.54  مصرفي 
C7 15 0.98 3.53  بشكل صحيح بدون أخطاء فعلياً يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة 

C9 16  ًةتساعد الخدمات الفعليا0.99 3.53المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن    مصرفي 
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واالنحرافات المعيارية لفقرات تقييم الزبائن بعد التعامل مع  ،المتوسطات الحسابية: ب - 3.4جدول 
 .التي تقدمها مصرفيةللخدمات اللمستوى األداء الفعلي  سالميةالمصارف اإل

  

 فقرات األداء الفعلي الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C1 17 ةفعلياً يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات ال1.05 3.52   مصرفي 

C31 18 ةفعلياً يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات ال1.00 3.52  مصرفي 

C30 19  ًحيوفر المصرف كشوفات دقيقة تفعليا1.03 3.51  تكاليف الخدمات المقدمة وض 

C13 20 1.08 3.49  فعلياً يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة 

C20 21  ً1.03 3.48  توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن فعليا 

C26 22  ً1.08 3.46  يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهم فعليا 

C40 23  ً1.07 3.46  يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالميفعليا 

C18 24  ًحيفعلياةالمصرف مميزات الخدمات ال وضةاإل مصرفي1.09 3.41   سالمي 

C41 25  ً1.11 3.39  اإلسالمي لهيظهر تصميم المصرف الطابع فعليا 

C42 26  ً1.06  3.38  يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىفعليا 
C19 27 ةفعلياً يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات الةاإل مصرفي1.10 3.35 سالمي 

C39 28  ًةيساهم المصرف في التعريف بالمعامالت الفعلياةاإل مصرفي1.10 3.35  سالمي 

C10 29  ًةتكون الخدمات الفعليا1.11 3.34  في متناول الزبائن بالسرعة المناسبة مصرفي 

C22 30  ًرة عن حاجات حقيقية للمجتمعفعليا1.02 3.34  الخدمات التي يقدمها المصرف معب 

C8 31  ً1.07 3.33  يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتفعليا 

C36 32  ً1.14 3.31  الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربافعليا 

C2 33  ً1.07 3.29  أسعار الخدمات المقدمة عادلة فعليا 

C38 34  ً1.08 3.28  ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعيفعليا 

C21 35  ً1.09 3.26  عن أنشطته االستثماريةينشر المصرف تقارير واضحة فعليا 

C11 36  ً1.10 3.22  تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر فعليا 

C32 37 1.16 3.20  فعلياً يقدم المصرف جوائز تشجيعية 

C14 38  ً1.12 3.19  تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع فعليا 

C37 39  ًل جزء واضحفعليا1.06 3.18 من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالى يحو 

C25 40  ً1.15 3.17  ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتفعليا 

C23 41  ً1.18 3.02  يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةفعليا 

C24 42  ًةيتاح الحصول على خدمات فعليا1.22 2.87  طارئة خارج أوقات دوام المصرف  مصرفي 

 0.77 3.44 الكليةالدرجة 
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تنازلياً حسب األداء الفعلي  فقرات بعد ترتيب - السابق الواردة في الجدول الكليةتشير الدرجة 
اتجاهات المبحوثين كانت بدرجة كبيرة وبالمستوى األول، حيث بلغ المتوسط  أنإلى  -األهمية

ما يدل ) 0.77(مع انحراف معياري مقداره ) 3.44(إلجابات المبحوثين  الكليةالحسابي للدرجة 
نهم ما يشير إلى زيادة وتقارب اآلراء بي، متهاءومال على انخفاض التشتت في إجابات المبحوثين

  .بشكل مناسب
  
فعلياً يلتزم موظفو المصرف بالمظهر ( : أنه قد جاء في مقدمة الفقرات 4.4يالحظ من الجدول  

في حين  كانت أدنى ، بالمستوى الثانيبدرجة كبيرة ) 3.93(بمتوسط حسابي مقداره ) الحسن
بمتوسط ) طارئة خارج أوقات دوام المصرف مصرفيةفعلياً يتاح الحصول على خدمات (: الفقرات

  .بالمستوى األولبدرجة ضعيفة ) 2.87(حسابي مقداره 
  

الزبائن بعد التعامل مع  تقييموقد تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
مات لمستوى أدء الخدالمتعلقة بكل بعد من أبعاد الجودة بشكل مستقل  سالميةرف اإلاالمص

، التّعاطف، التّوكيد، االستجابة، االعتمادية: وهي على الترتيب، التي تقدمهاالفعلية  مصرفيةال
ذلك على  وضحت 26.4، 25.4، 24.4، 23.4، 22.4، 21.4: ، االمتثال، والمالحقالملموسية

واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي ألبعاد جودة الخدمات ، التوالي، أما المتوسطات الحسابية
  : ها الجدول اآلتيوضحفي الكليةة توقّعالم
  

 األداء مستوى  تقييمواالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي ل، المتوسطات الحسابية :4.4جدول 
  .الكليةاألداء بعاد جودة الفعلي أل

  

المتوسطات   الترتيب   سالميةاإل مصرفيةأبعاد جودة الخدمات ال  الرقم
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 النسبي

 %71.0 0.78 3.55 الثاني االعتمادية  1

 %67.6 0.87 3.38 الرابع االستجابة 2

 %70.4 0.82 3.52 الثالث التّوكيد 3

 %66.0 0.90 3.30 السادس التّعاطف 4

 %71.4 0.80 3.57 األول الملموسية 5

 %66.8 0.92 3.34 الخامس االمتثال 6

 %68.8 0.77 3.44  الكليةالدرجة 
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ألبعاد جودة الخدمات المقدمة في المصارف  األداء الفعلي السابق تقييم الزبائن الجدول وضحي
هو أكثر األبعاد أهمية  الملموسيةعد ضح أن بحيث يتَّ ،منها حسب األهمية وترتيب كلٍّ ،سالميةاإل

 ،من المستوى الثانيودرجة التقييم كبيرة  ،%71.4بالنسبة لتقييمات الزبائن بوزن نسبي مقداره 
بوزن نسبي مقداره  االعتماديةعد يليه في األهمية ب، )2010الكركي، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

) 2010الكركي، (واختلفت نتيجة هذا البعد مع ، من المستوى الثانيكبيرة ودرجة التقييم  ،71%
من كبيرة ودرجة التقييم  ،%70.4بوزن نسبي مقداره  التّوكيدعد ثم بحيث حّل خامسا وأخيرا، 

عد االستجابة بوزن نسبي يليه ب الذي جاء ثانيا،) 2010الكركي، (مختلفًا عن ، المستوى الثاني
) 2010الكركي، (بينما حّل في دراسة ، من المستوى األولكبيرة جة التقييم ودر ،%67.6مقداره 

من المستوى كبيرة ودرجة التقييم  ،%66.8ثم بعد االمتثال بوزن نسبي مقداره الذي جاء ثالثًا، 
، من المستوى األولكبيرة ودرجة التقييم  ،%66بوزن نسبي مقداره  التّعاطفا بعد وأخير،  األول

  ).2010الكركي، (رابعا في دراسة بينما جاء 
  

بوضعه في المرتبة األولى كذلك، باستجابة  الملموسيةويمكن تفسير تقييم الزبائن األداء الفعلي لبعد 
، مصرفيةفي فلسطين الحتياجات الزبائن للثقة واألمان في تعامالتهم المالية وال سالميةالمصارف اإل

خاصة في ظل المتابعة واإلشراف من قبل سلطة النقد الفلسطينية في الفترة األخيرة، أما بعد 
تلبية ل في فلسطين سالميةلمصارف اإلا تقدمه بعدم كفاية ماالذي جاء أخيراً، فقد يفسر  التّعاطف

بطرق إنسانية  اهم، والعمل على إيجاد حلول لهإبداء العناية واالهتمام بمشاكلنحو  حاجات الزبائن
  .وراقية

  
  :وفحص الفرضية الرئيسة األولى ات واألداءتوقّعالفرق بين ال. 3.1.4

  
في  سالميةات الزبائن وتقييمهم لألداء الفعلي للخدمات المقدمة في المصارف اإلتوقّعبعد فحص 

ات الزبائن وبين تقييمهم لألداء الفعلي، توقّعاستخراج الفرق بين إلى  هنا يصل البحثفلسطين، 
، وقد لىوص الفرضية الرئيسة األحوذلك من خالل ف رونها،كما يتصوللوقوف على مستوى الجودة 

لفقرات الفعلي  ألداءالمتوسطات الحسابية لات وتوقّعلالمتوسطات الحسابية لالفرق بين تم احتساب 
للمساعدة في فحص الفرضية  ،33.4الملحق ه وضحي كما أداة الدراسة في القسمين الثاني والثالث

   :هاالتي كان نصالرئيسة األولى 
  

في الصورة الذهنية لدى الزبائن ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
  .اتهمتوقّعفي فلسطين وبين  سالميةبين درجة الخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإل
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 )ت(لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 
  :الجدول اآلتي فيالمرتبطة، وذلك كما هو واضح  للعينات

  
، للفروق التي تقيس )ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار : 5.4جدول 

في  سالميةالخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإلإجابات المبحوثين نحو درجة 
  .اتهمتوقّعفلسطين وبين 

  

  
 ≤ α(  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةمعنوية وجود فروق  السابق يتضح من الجدول

بين درجة الخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإلسالمية في فلسطين وبين توقعات  )0.05
وجود فروق   مما يدل على، )0.05(مستوى أقل من مستوى الداللة إلى  حيث انخفض، الزبائن

 حيث كان مقدار الفرق بين، الصفريةالفرضية  رفضذات داللة إحصائية مما يعني معنوية 
توقعات  من أقل جاءت الفعلية الخدمةدرجة  أن عنييو ،)0.58(المتوسط المتوقع والمتوسط الفعلي 

رضية وبالتالي يتم رفض الف، المتوقعمما يدل على أن جودة الخدمة أقل من ، الزبائن للخدمة
 قبل من المقدمة الخدمات المصرفية جودة مستوى ليمثّ الفرق هذا فإن الفجوة مدخلوحسب  ،الصفرية

 .المصارف اإلسالمية

  
كاآلتي كذلك، نت هذه الفرضية ست فرضيات فرعية، تم إخضاعها للفحصوقد تضم:  

  
  :الفرضية الفرعية األولىفحص  .1.3.1.4

  
 في الصورة الذهنية لدى الزبائن) α ≤ 0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 .اتهمتوقّعفي فلسطين وبين  سالميةللخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإل االعتماديةبين درجة 

  
 )ت(تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار لفحص هذه الفرضية 

  :اآلتيالجدول  فيالمرتبطة، وذلك كما هو واضح  للعينات

درجة الصورة الذهنية عن 
  جودة الخدمات

المتوسطات 
  الحسابية

فرق 
 درجات الحرية قيمة ت  المتوسطات

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 4.03  متوسط الخدمات المتوقعة
0.58 15.35 524 0.00 

 3.44  الفعليةمتوسط الخدمات 
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، للفروق التي تقيس )ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار : 6.4جدول 
الصورة الذهنية عن جودة الخدمات  في االعتماديةدرجة إجابات المبحوثين نحو 
  .في فلسطين سالميةالمقدمة في المصارف اإل

  

  
 ≥ α(ضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يتَّ

في الصورة الذهنية لدى الزبائن في الخدمات الفعلية المقدمة في  االعتماديةبين درجة  )0.05
حيث انخفض مستوى الداللة إلى مستوى ، اتهمتوقّعالعاملة في فلسطين وبين  سالميةالمصارف اإل

ما يدل على وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية، وبالتالي رفض الفرضية ، )0.05(أقل من 
 االعتماديةلدرجة  متوسط األداء الفعليو متوسط التوقعحيث كان مقدار الفرق بين ، الصفرية

ما ، ةتوقّعالم الخدمة جودةصورة  من أقل ءتجا الفعلية الخدمة جودةصورة  أن والتي تعني) 0.54(
  .بالتالي رفض الفرضية الصفريةو، توقّعيدل على أن الصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من الم

  
لتلبية حاجات الزبائن  في فلسطين سالميةمه المصارف اإلكفاية ما تقد مإلى عدوتشير النتيجة أعاله 

  .عليه، من حيث الوقت وطريقة اإلنجازأداء الخدمة بشكل دقيق يعتمد نحو 
  
يمكن الوقوف عليها ، االعتماديةعد بل لفعلياداء األفقرات ات وتوقّعال فقرات الفروق بين توضيحول 

   :الجدول اآلتي من خالل
  
  .االعتماديةعد لب لفعلياات واألداء توقّعللالمتوسطات الحسابية بين الفروق  :أ -7.4جدول  
  

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعلا االعتماديةفقرات بعد  ءألداا   فرق ال 

B3 1 0.42 3.76 4.18 موقع المصرف قريب يسهل الوصول إليه 

B7 2 0.51 3.53 4.04 يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاء 
B6 3  0.52 3.58 4.1 متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(يتوفر لدى المصرف تجهيزات 

  

المتوسطات   االعتماديةدرجة 
  الحسابية

فرق 
 درجات الحرية قيمة ت  المتوسطات

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 4.09  متوسط التوقع
0.54 14.10 524 0.00 

 3.55  متوسط األداء الفعلي
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  .االعتماديةعد لب لفعلياات واألداء توقّعللالمتوسطات الحسابية الفروق بين  :ب - 7.4جدول 
 

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعلا االعتماديةفقرات بعد  ءألداا   فرق ال 

B1 4 ةيقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات ال0.52 3.52 4.04 مصرفي 

B5 5 0.54 3.61 4.15 كفاءة عالية يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو 

B4 6 0.59 3.58 4.17 يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به 

B2 7 0.65 3.29 3.94 أسعار الخدمات المقدمة عادلة 

الكليةالدرجة   4.09 3.55 0.54 

  
ـ أن جودة الخدمـة الم ضح من الجدول السابق ويتَّ فـي   األداء الفعلـي ة كانـت أكبـر مـن    توقّع

الصورة الذهنية عـن جـودة الخدمـة أقـل مـن       كانتوبناء عليه  ،االعتماديةكافة الفقرات لبعد 
   .توقّعالمالمستوى 

  
  :الفرضية الفرعية الثانية فحص .2.3.1.4

  
فـي الصـورة الذهنيـة    ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق معنوية عند مسـتوى الداللـة اإلحصـائية    

فـي   سـالمية االستجابة للخـدمات الفعليـة المقدمـة فـي المصـارف اإل     بين درجة  لدى الزبائن
  .اتهمتوقّعفلسطين وبين 

  
 )ت(لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

  :الجدول اآلتي فيالمرتبطة، وذلك كما هو واضح  للعينات
  

، للفروق التي تقيس )ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار : 8.4جدول 
إجابات المبحوثين نحو درجة االستجابة في الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة 

  .في فلسطين سالميةفي المصارف اإل
  

المتوسطات   درجة االستجابة
  الحسابية

فرق 
 حريةدرجات ال قيمة ت  المتوسطات

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 3.98  عوقُّمتوسط التّ
0.60 13.59 524 0.00 

 3.38  متوسط األداء الفعلي
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 ≥ α(ضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يتَّ

في الصورة الذهنية لدى الزبائن في الخدمات الفعلية المقدمة في  االستجابةبين درجة  )0.05
حيث انخفض مستوى الداللة إلى مستوى ، اتهمتوقّعالعاملة في فلسطين وبين  سالميةالمصارف اإل

ما يدل على  وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية، وبالتالي رفض الفرضية ، )0.05(أقل من 
لدرجة االستجابة  متوسط األداء الفعليو متوسط التّوقُّعلفرق بين حيث كان مقدار ا، الصفرية

ما ، ةتوقّعالم الخدمة صورة جودة من أقل جاءت الفعلية الخدمة صورة جودة أن والتي تعني) 0.60(
  .وبالتالي رفض الفرضية الصفرية، توقّعيدل على أن الصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من الم

  
فـي فلسـطين لتلبيـة     سـالمية اله إلى عدم كفايـة مـا تقدمـه المصـارف اإل    وتشير النتيجة أع

فـي مسـاعدة الزبـائن     سـالمية مـن قبـل المصـارف اإل   الرغبة والقدرة حاجات الزبائن نحو 
  . وتقديم خدمة فورية لهم

  
، يمكن الوقوف عليها عد االستجابةلفعلي لبات وفقرات األداء اتوقّعفقرات ال ولتوضيح الفروق بين

  :  من خالل الجدول اآلتي
  

  .االستجابة لبعد لفعليات واألداء اتوقّعللالمتوسطات الحسابية الفروق بين  :9.4جدول 
  

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعلا فقرات بعد االستجابة ءألداا   فرق ال 

B15 1 0.51 3.6 4.11 يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريح 

B20 2 ةتساعد الخدمات ال0.52 3.53 4.05 المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن مصرفي 
B16 3 0.55 3.49 4.04  يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة 
B17 4 0.57 3.22 3.79 تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر 
B21 5 ةالخدمات ال0.63 3.34 3.97 في متناول الزبائن بالسرعة المناسبة مصرفي 
B19 6 0.67 3.33 4.00 يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطورات 
B18 7 0.75 3.19 3.94 تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع 

الكليةالدرجة   3.98 3.38 0.60 

  
ة كانت أكبر من األداء الفعلي في كافة الفقرات توقّعالخدمة المأن جودة ضح من الجدول السابق ويتَّ

  .توقّعالم المستوى لبعد االستجابة، وبناء عليه كانت الصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من
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  :الفرضية الفرعية الثالثة فحص .3.3.1.4
  

في الصورة الذهنية لدى الزبائن ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
  .اتهمتوقّعفي فلسطين وبين  سالميةللخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإل التّوكيدبين درجة 

  
) ت(لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

  :الجدول اآلتي فيالمرتبطة، وذلك كما هو واضح  للعينات
  

، للفروق التي تقيس )ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار : 10.4جدول 
في الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة  التّوكيدإجابات المبحوثين نحو درجة 

  .في فلسطين سالميةفي المصارف اإل
  

  
 ≥ α(ضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يتَّ

في الصورة الذهنية لدى الزبائن في الخدمات الفعلية المقدمة في  التّوكيدبين درجة  )0.05
حيث انخفض مستوى الداللة إلى مستوى ، اتهمتوقّعالعاملة في فلسطين وبين  سالميةالمصارف اإل

ما يدل على  وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية، وبالتالي رفض الفرضية ، )0.05(أقل من 
 ،)0.58( التّوكيدلدرجة  متوسط األداء الفعليو متوسط التّوقُّعلفرق بين حيث كان مقدار ا، الصفرية

ما يدل على ، ةتوقّعالم الخدمة صورة جودة من أقل جاءت الفعلية الخدمة صورة جودة أن والتي تعني
  .وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية، توقّعأن الصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من الم

  
في فلسطين لتلبية حاجات الزبائن  سالميةالنتيجة أعاله إلى عدم كفاية ما تقدمه المصارف اإلوتشير 

  . معلومات وكياسة القائمين على تقديم الخدمة وقدرتهم على استلهام الثقة واالئتماننحو 
  

عليها من ، يمكن الوقوف التّوكيدلفعلي لبعد ات وفقرات األداء اتوقّعفقرات ال ولتوضيح الفروق بين
  :  خالل الجدول اآلتي

المتوسطات   التّوكيددرجة 
  الحسابية

فرق 
 درجات الحرية قيمة ت  المتوسطات

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 4.10  متوسط التّوقُّع
0.58 13.72 524 0.00 

 3.52  متوسط األداء الفعلي
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  .التّوكيدلفعلي لبعد اات واألداء توقّعالمتوسطات الحسابية للالفروق بين  :11.4جدول 
  

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعلا التّوكيدفقرات بعد  ءألداا   فرق ال 

B15 1 0.49 3.77 4.26 الخدمات المقدمة موثوقة 

B20 2  0.51 3.48 3.99 توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن 

B16 3  0.54 3.56 4.1 أسعار الخدمات المقدمة واضحة 

B17 4 0.56 3.79 4.35 يحافظ المصرف على خصوصية المعامالت 

B21 5 0.61 3.26 3.87 ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثمارية 
B19 6 ةيمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات اإل0.65 3.35 4 سالمي 
B18 7 حيةالمصرف مميزات الخدمات ال وضةاإل مصرفي0.71 3.41 4.12  سالمي 

الكليةالدرجة   4.1 3.52 0.58 

  
ة كانت أكبر من األداء الفعلي في كافة الفقرات توقّعأن جودة الخدمة المضح من الجدول السابق ويتَّ

  .توقّع، وبناء عليه كانت الصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من المستوى المالتّوكيدلبعد 
  

  :الفرضية الفرعية الرابعة فحص .4.3.1.4
  

في الصورة الذهنية لدى الزبائن ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
 . اتهمتوقّعفي فلسطين وبين  سالميةللخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإل التّعاطفبين درجة 

  
 )ت(فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ل

  :الجدول اآلتي فيالمرتبطة، وذلك كما هو واضح  للعينات
  

، للفروق التي تقيس )ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار : 12.4جدول 
في الصورة الذهنية عن جودة الخدمات  التّعاطفإجابات المبحوثين نحو درجة 

  .في فلسطين سالميةالمقدمة في المصارف اإل
  

المتوسطات   التّعاطفدرجة 
  الحسابية

فرق 
 درجات الحرية قيمة ت  المتوسطات

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 3.85  متوسط التّوقُّع
0.55 11.99 524 0.00 

 3.30  متوسط األداء الفعلي
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 ≥ α(يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

في الصورة الذهنية لدى الزبائن في الخدمات الفعلية المقدمة في  التّعاطفبين درجة  )0.05
حيث انخفض مستوى الداللة إلى مستوى ، اتهمتوقّعالعاملة في فلسطين وبين  سالميةالمصارف اإل

ما يدل على  وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية، وبالتالي رفض الفرضية ، )0.05(أقل من 
) 0.56( التّعاطفلدرجة  متوسط األداء الفعليو متوسط التّوقُّعلفرق بين حيث كان مقدار ا، الصفرية

ما يدل على ، ةتوقّعالم الخدمة صورة جودة من أقل جاءت الفعلية الخدمة صورة جودة أن والتي تعني
  .وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية، توقّعأن الصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من الم

  
فـي فلسـطين لتلبيـة     سـالمية أعاله إلى عدم كفايـة مـا تقدمـه المصـارف اإل     وتشير النتيجة

 والعمـل علـى إيجـاد حلـول لهـا      ،لزبـون إبداء العناية واالهتمام بمشاكل احاجات الزبائن نحو 
  . بطرق إنسانية وراقية

  
، يمكن الوقوف عليها التّعاطفلفعلي لبعد اات وفقرات األداء توقّعفقرات ال ولتوضيح الفروق بين

  :  من خالل الجدول اآلتي
  

  .التّعاطفلفعلي لبعد اات واألداء توقّعالمتوسطات الحسابية للالفروق بين  :13.4جدول 
  

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعلا التّعاطففقرات بعد  ءألداا   فرق ال 

B28 1 0.41 3.55 3.96 يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرف 

B27 2  0.46 3.65 4.11 )قائمة على الود واالحترام(يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية 
B26 3  0.52 3.46 3.98 يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهم 
B24 4  ةيتاح الحصول على خدمات0.57 2.87 3.44 طارئة خارج أوقات دوام المصرف  مصرفي 
B23 5 0.62 3.02 3.64 يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة مالية 
B25 6 0.66 3.17 3.83 ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدمات 
B22 7 رة عن حاجات حقيقية للمجتمع3.68 0.34 4.02 الخدمات التي يقدمها المصرف معب 

الكليةالدرجة   3.85 3.3 0.55 

  
ـ أن جودة الخدمـة الم ضح من الجدول السابق ويتَّ ة كانـت أكبـر مـن األداء الفعلـي فـي      توقّع

، وبناء عليه كانت الصورة الذهنيـة عـن جـودة الخدمـة أقـل مـن       التّعاطفكافة الفقرات لبعد 
  .توقّعالمستوى الم
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  :الفرضية الفرعية الخامسة فحص .5.3.1.4
 

في الصورة الذهنية لدى الزبائن ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
   .اتهمتوقّعفي فلسطين وبين  سالميةللخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإل الملموسيةبين درجة 

  
 )ت(ونتائج اختبار  ،واالنحرافات المعيارية ،لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية

  :الجدول اآلتي فيالمرتبطة، وذلك كما هو واضح  للعينات
  

، للفروق التي تقيس )ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار : 14.4جدول 
في الصورة الذهنية عن جودة الخدمات  الملموسيةإجابات المبحوثين نحو درجة 

  .في فلسطين سالميةالمقدمة في المصارف اإل
  

  
 ≥ α(ضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يتَّ

في الصورة الذهنية لدى الزبائن في الخدمات الفعلية المقدمة في  الملموسيةبين درجة  )0.05
حيث انخفض مستوى الداللة إلى مستوى ، اتهمتوقّعالعاملة في فلسطين وبين  سالميةالمصارف اإل

ما يدل على  وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية، وبالتالي رفض الفرضية ، )0.05(من أقل 
 الملموسيةلدرجة  متوسط األداء الفعليو متوسط التّوقُّعحيث كان مقدار الفرق بين ، الصفرية

ما ، ةتوقّعالم الخدمة صورة جودة من أقل جاءت الفعلية الخدمة صورة جودة أن والتي تعني) 0.56(
وبالتالي يتم رفض الفرضية ، توقّعيدل على أن الصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من الم

  .الصفرية
  

في فلسطين لتلبية حاجات الزبائن  سالميةوتشير النتيجة أعاله إلى عدم كفاية ما تقدمه المصارف اإل
والتّسهيالت  ،الحديثة المستخدمة فيهمباني والتّقنيات المثل  ،قة بالخدمةالجوانب الملموسة المتعلّنحو 

فقرات  ولتوضيح الفروق بين، الداخلية لألبنية والتّجهيزات الالزمة لتقديم الخدمة ومظهر الموظّفين
  :  ، يمكن الوقوف عليها من خالل الجدول اآلتيالملموسيةلفعلي لبعد اات وفقرات األداء توقّعال

المتوسطات   الملموسيةدرجة 
  الحسابية

فرق 
  المتوسطات

 درجات الحرية قيمة ت
مستوى الداللة 

  اإلحصائية
 4.07  متوسط التّوقُّع

0.50 12.40 524 0.00 
 3.57  متوسط األداء الفعلي
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  .الملموسية لفعلي لبعداات واألداء توقّعالحسابية للالمتوسطات الفروق بين  :15.4جدول 
  

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعلا الملموسيةفقرات بعد  ءألداا   فرق ال 

B33 1  0.35 3.93 4.28 يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن 

B34 2 0.45 3.63 4.08 تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن 

B29 3 ةتلبي الخدمات الةالمقدمة االحتياجات من التعامالت ال مصرفي0.46 3.54 4 مصرفي 
B35 4 0.53 3.63 4.16  يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة 
B31 5 ةيتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات ال0.56 3.52 4.08 مصرفي 

B32 6  0.57 3.2 3.77 تشجيعيةيقدم المصرف جوائز 

B30 7 حيوفر المصرف كشوفات دقيقة ت0.58 3.51 4.09 تكاليف الخدمات المقدمة وض 

الكليةالدرجة   4.07 3.57 0.5 

  
ة كانت أكبر من األداء الفعلي في كافة الفقرات توقّعأن جودة الخدمة المضح من الجدول السابق ويتَّ

  .توقّعالصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من المستوى الم، وبناء عليه كانت الملموسيةلبعد 
  

  :الفرضية الفرعية السادسة فحص .6.4.2.4
  

في الصورة الذهنية لدى الزبائن ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
 .اتهمتوقّعفي فلسطين وبين  سالميةبين درجة االمتثال للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإل

  
 )ت(لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

  :الجدول اآلتي فيالمرتبطة، وذلك كما هو واضح  للعينات
  

تقيس ، للفروق التي )ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار : 16.4جدول 
إجابات المبحوثين نحو درجة االمتثال في الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة 

  .في فلسطين سالميةفي المصارف اإل
  

المتوسطات   درجة االمتثال
  الحسابية

فرق 
 درجات الحرية قيمة ت  المتوسطات

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 4.06  متوسط التّوقُّع
0.72 15.69 524 0.00 

 3.34  األداء الفعليمتوسط 
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 ≥ α(ضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يتَّ

بين درجة االمتثال في الصورة الذهنية لدى الزبائن في الخدمات الفعلية المقدمة في  )0.05
حيث انخفض مستوى الداللة إلى مستوى ، اتهمتوقّعالعاملة في فلسطين وبين  سالميةالمصارف اإل

ما يدل على  وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية، وبالتالي رفض الفرضية ، )0.05(أقل من 
) 0.72(لدرجة االمتثال  متوسط األداء الفعليو متوسط التّوقُّعحيث كان مقدار الفرق بين ، الصفرية

ما يدل على أن ، ةتوقّعالم الخدمة ورة جودةص نم أقل جاءت الفعلية الخدمة صورة جودة أن تعنيو
  .وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية، توقّعالصورة الذهنية عن جودة الخدمة أقل من الم

  
في فلسطين لتلبية حاجات الزبائن  سالميةوتشير النتيجة أعاله إلى عدم كفاية ما تقدمه المصارف اإل

وقدرتها على توفير  سالميةالتّعامل وفق مبادئ الشّريعة اإلب سالميةالتزام المصارف اإلنحو 
  . متكاملة إسالميةمنتجات وخدمات 

  
لفعلي لبعد االمتثال، يمكن الوقوف عليها من اات وفقرات األداء توقّعفقرات ال ولتوضيح الفروق بين

  :خالل الجدول اآلتي
    

  .االمتثاللفعلي لبعد اات واألداء توقّعالمتوسطات الحسابية للالفروق بين  :17.4جدول 
  

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعلا فقرات بعد االمتثال ءألداا   فرق ال 

B40 1 0.68 3.46 4.14 يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالمي 

B41 2 0.63 3.39 4.02 يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي له 

B37 3  ل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء0.66 3.18 3.84 األجر من اهللا تعالىيحو 

B39 4 ةيساهم المصرف في التعريف بالمعامالت الةاإل مصرفي0.73 3.35 4.08 سالمي 

B42 5 0.75 3.38 4.13 يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالى 

B38 6 0.8 3.28 4.08 شرعي ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير 

B36 7 0.82 3.31 4.13 الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربا 

الكليةالدرجة   4.06 3.34 0.72 

  
ة كانت أكبر من األداء الفعلي في كافة الفقرات توقّعأن جودة الخدمة المضح من الجدول السابق ويتَّ

  .توقّعالذهنية عن جودة الخدمة أقل من المستوى الم، وبناء عليه كانت الصورة متثاللبعد اال
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  :في فلسطين سالميةترتيب أبعاد جودة الخدمات في المصارف اإل .7.4.2.4
  
في فلسطين، وذلك بعد  سالميةترتيب أبعاد جودة الخدمات في المصارف اإل 18.4الجدول  وضحي

   :، وذلك كما يأتيلفعلياات واألداء توقّعالمتوسطات الحسابية بين ال احتساب الفرق
  

  .سالميةترتيب أبعاد جودة الخدمات في المصارف اإل :18.4جدول 

   

اتتوقّعلا سالميةاإل مصرفيةأبعاد جودة الخدمات ال الترتيب ءألداا   فرق ال 

 0.50 3.57 4.07 الملموسية 1

 0.54 3.55 4.09 االعتمادية 2

 0.55 3.3 3.85 التّعاطف 3

 0.58 3.52 4.1 التّوكيد 4

 0.60 3.38 3.98 االستجابة 5

 0.72 3.34 4.06 االمتثال 6

الكليةالدرجة   4.03 3.44 0.59 

  
  عدةبالطالب، ( فيتيجة مع ما جاء نجاء في المرتبة األولى، واتفقت هذه ال :الملموسي

، )2005أبو معمر، (بينما اختلفت مع ، )Othman and Owen, 2001(و، )2003
) Tahir and Bakar and Ismail, 2005(، و)Abedniya and Zaeim, 2011(و

شعشاعة، (، و)Al- Tamimi and Al- Amiri, 2003(وحيث جاء في المرتبة الثالثة، 
 .أخيراًسادسا والذي جاء ) 2006الخالدي، (و الذي جاء أخيراً في المرتبة الخامسة،) 2004

  عدةبواتفقت هذه النتيجة معفقد جاء المرتبة الثانية،  :االعتمادي )Othman and Owen, 

جاء في  ، بينما)2006الخالدي، (و) Tahir and Bakar and Ismail, 2005(و  )2001
 -Al- Tamimi and Al(و، )2004شعشاعة، (و )2005أبو معمر، (المرتبة األولى في 

Amiri, 2003 ( ،ابينما جاء الذي جاء ثالثًافي  رابع) ،(، و)2003الطالبAbedniya 

and Zaeim, 2011 (اا وأخيرالذي جاء سادس. 

  عدمع ما جاء لدى  متفقًاكما في الجدول السابق في المرتبة الثالثة،  :التّعاطفب)Othman 

and Owen, 2001( ،و) ،( واختلفت هذه النتيجة مع ،)2003الطالبAbedniya and 

Zaeim, 2011( ا، و الذي جاءدراسات ثاني)Al- Tamimi and Al- Amiri, 2003( ،
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 )2006الخالدي، (و ،)2004شعشاعة، (و ،)Tahir and Bakar and Ismail, 2005(و
 . حيث جاء خامسا )2005أبو معمر، (دراسة ، والذي كان رابعاً

  عدواختلفت هذه النتيجة مع جاء في المرتبة الرابعة، :التّوكيدب )Al- Tamimi and Al- 

Amiri, 2003( دراسة الذي جاء أوالً، و) ،ودراسات ،الذي كان ثالثًا) 2004شعشاعة 
)Othman and Owen, 2001(، و) ،2003الطالب، (، ودراسة )2005أبو معمر(، 
 Abedniya and(، و)2006الخالدي، (و، )Tahir and Bakar and Ismail, 2005(و

Zaeim, 2011( االذي جاء خامس. 

  عددراسة  فقد كانت نتيجة في المرتبة الخامسة، وتختلف هذه النتيجة مع :االستجابةب
الذي جاء في المرتبة  )Tahir and Bakar and Ismail, 2005(، و)2006الخالدي، (

 ،)Al- Tamimi and Al- Amiri, 2003(، و)2003الطالب، ( ودراسات ،األولى
أبو (، و)Othman and Owen, 2001(ودراسات  ،الذي كان ثانيا) 2004شعشاعة، (و

 .الذي جاء رابعا )Abedniya and Zaeim, 2011(، و)2005معمر، 

 عد االمتثالمتفقًا مع ما جاء لدى جاء في المرتبة السادسة واألخيرة،  :ب)Othman and 

Owen, 2001(و ،)Tahir and Bakar and Ismail, 2005( ،هذه النتيجة مع  ختلفوت
 )2006الخالدي، (و الذي جاء أوالً، )Abedniya and Zaeim, 2011( ما جاء في دراسة

   .حيث جاء ثالثًا
  

ـ وتجدر اإلشارة إلى أن الباحث قام باحتسـاب الفـروق بـين المتوسـطات الحسـابية لل      ات توقّع
كونـه لـم يقـم باإلشـارة إليهـا بشـكل       ) 2006الخالـدي،  (واألداء ألبعاد الجودة في دراسـة  

 اعتمـد ترتيـب أبعـاد الجـودة بنـاء علـى األداء الفعلـي       ) 2006الخالدي، ( نإمستقل، حيث 
 )Carter( واألداء الفعلي، على الـرغم مـن أنـه اعتمـد نمـوذج      توقّعوليس الفرق بين ال ،فقط

    .ة بحثهافي منهجيته وفي أد
   

ح الباحث فيها صراحة مدخل قياس الجودة الذي لم يوض) 2010الكركي، (كذلك فإن دراسة 
، الذي يقيس األداء الفعلي دون المقارنة مع )Servperf(اعتمده، لكن كما يظهر فقد استخدم نموذج 

توقعات الزبائن لمستوى الجودة المطلوب من قبلهم، على الرغم من أنه من خالل عرضه للدراسات 
 ، وبعضها اآلخر استخدم نموذج)Servperf( ستخدم نموذجا هاالسابقة، فقد ذكر أن بعض

)Servqual( ، الجودة، بينمامن هنا فال يمكن المقارنة مع نتائج دراسته الختالف مدخل قياس 
تائج األداء الفعلي لهذه الدراسة، باإلضافة إلى مالحظات أخرى يمكن جرى ذلك عند عرض ن

  .ة من حيث نوعها وطريقة سحبهاتتعلق بعينة الدراس) 2010الكركي، (تسجيلها على دراسة 
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 أخيرا في هذا المحور، فإن النتيجة العامة التي توصلت لها الدراسة هنا تتفق مع دراسات
)Othman and Owen, 2001(و ،) ،(، و)2004شعشاعةTahir and Bakar and Ismail, 

 Abedniya(، و)Abdullrahim, 2010(، و)2006الخالدي، (، و)2005أبو معمر، (، و)2005

and Zaeim, 2011( دراستيمجتمع ، مع مالحظة أن ) ،2005أبو معمر، (و ،)2004شعشاعة( 
، )2003الطالب، ( مع دراستي تتفق الدراسة جزئيا، بينما )التجارية(هو زبائن المصارف التقليدية 

التقليدية هو زبائن المصارف ) 2010الكركي، (مع مالحظة أن مجتمع دراسة ، )2010الكركي، (و
  ).التجارية(
  

، )Al- Tamimi and Al- Amiri, 2003(مع دراستي وقد اختلفت النتيجة العامة للدراسة هنا 
هو  )2008أبو زنيد والشريف، (أن مجتمع دراسة مع مالحظة  ،)2008أبو زنيد والشريف، (و

  ).التجارية(زبائن المصارف التقليدية 
  

 ,Al- Tamimi and Al- Amiri(ويمكن تفسير أسباب االختالف في النتيجة العامة مع دراسة 

، بأن الحدود المكانية لها هي دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومن المعلوم أن تجربة )2003
المصارف اإلسالمية فيها كانت من التجارب األولى للصناعة المصرفية اإلسالمية، إضافة إلى حالة 

 واستقطاب خبراء ومتخصصينالتي تعيشها السوق اإلماراتية في تلك الفترة، االزدهار االقتصادي 
باإلضافة إلى البيئة المحافظة عموما للمجتمعات الخليجية، ما يمكن أن يشكل حافزا كبيرا عالميين، 

أبو زنيد والشريف، (للمصارف اإلسالمية نحو تأكيد جودة خدماتها، أما االختالف مع دراسة 
           .  مة، فيمكن تفسيره باختالف مجتمعي الدراسة، إضافة إال اختالف المنهجية المستخد)2008

    
 العالقة بين عناصر المزيج التسويقي وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة الخدمات 2.4

  وفحص الفرضية الرئيسة الثانية

  
عناصر المزيج التسويقي األداء الفعلي لهل توجد عالقة بين : يعالج هذا المحور السؤال الثاني

المنتج، التّسعير، التّوزيع، التّرويج، األفراد، البيئة المادية، عملية : في فلسطين سالميةللمصارف اإل
  تقديم الخدمة، وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها؟

  
ال توجد عالقة : نصهاعن هذا السؤال، حيث كان الفرضية الرئيسة الثانية لإلجابة  غةاصيتم وقد 

ة عند مستوى الدةمعنوياللة اإلحصائي )α ≤ 0.05 ( األداء الفعلي لبين عناصر المزيج التّسويقي
  .في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها سالميةللمصارف اإل
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  :اآلتيالجدول في ولفحص هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد، وذلك كما  
  

تحليل االنحدار المتعدد لفحص العالقة بين عناصر المزيج التّسويقي في نتائج : 19.4جدول 
في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  سالميةالمصارف اإل

  .خدماتها

  

  
بين ) α ≤ 0.05(أنه توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  19.4ضح من الجدول يتَّ

في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى  سالميةعناصر المزيج التسويقي الفعلية في المصارف اإل
المحسوبة الخاصة باألداء الفعلي أكبر من ) ف(ضح أن قيمة حيث اتَّ، الزبائن عن جودة خدماتها

تم رفض الفرضية وبالتالي ، )0.05(أقل من ) 0.00(قيمتها الجدولية كما أن مستوى الداللة 
 الكليةضح بأن قيمة معامل االرتباط كما يتَّ، داء الفعلي لعناصر المزيج التسويقياألالصفرية عند 

بين عناصر المزيج التسويقي الفعلية وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات 
، على وجود عالقة إحصائياومرتفع  ودال  وهو جيد جداً) 0.73(كان مقداره  سالميةالمصارف اإل

من الصورة الذهنية لدى % 53ي مجتمعة ما نسبته عناصر المزيج التسويقاألداء الفعلي لفسر كما ي
ضح كما يتَّ )VIF( معامالت التضخمقيم كما أن ، سالميةجودة خدمات المصارف اإلالزبائن عن 

بين المتغيرات  اتيالذَّعلى عدم وجود مشكلة الترابط مما يدل  10أقل من كانت من الجدول السابق 
وقد اشتملت الفرضية د المستخدم، نموذج االنحدار المتعدة قوو) Multicollinearity(المستقلة 

باستخدام أسلوب تحليل االنحدار الرئيسة الثانية على سبع فرضيات فرعية، تم إخضاعها للفحص 
  :، كما يأتيالبسيط

  
  :الفرضية الفرعية األولىفحص . 1.2.4

  
لمنتج عنصر ال األداء الفعلي بين) α ≤ 0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

لدى الزبائن عن جودة خدماتها،  في فلسطين وبين الصورة الذهنية سالميةفي المصارف اإل
  :الجدول اآلتيفي ، وذلك كما بسيطلفحص هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الو

 )F( فقيمة   المنتج
  المحسوبة

 )F(قيمة ف 
  الجدولية

مستوى 
 الداللة

معامل 
  االرتباط

)R(  

معامل 
  التحديد

)R2( 

 معامل تضخم
  التباين الكلي

VIF 

نتيجة 
الفرضية 
  الصفرية

 رفض  6.66 0.53 0.73 0.00 2.12 82.26  األداء الفعلي
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لمنتج في عنصر ل األداء الفعلي نتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين: 20.4جدول 
في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  سالميةالمصارف اإل

  .خدماتها

  

  
بين ) α ≤ 0.05(أنه توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  20.4ضح من الجدول يتَّ

في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى  سالميةفي المصارف اإل بين األداء الفعلي لعنصر المنتج
المحسوبة الخاصة باألداء ) ت(المطلقة لقيمة  ضح أن القيمةحيث اتَّ، الزبائن عن جودة خدماتها

، )0.05(أقل من ) 0.00(أكبر من قيمتها الجدولية كما أن مستوى الداللة  لعنصر المنتج الفعلي
ضح بأن قيمة معامل االرتباط كما يتَّ، األداء الفعلي للمنتجوبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية عند 

 سالميةصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف اإلبين الوبين األداء الفعلي للمنتج 
األداء كما يفسر ، على وجود عالقة بينهما إحصائياومرتفع ودال  وهو جيد جداً) 0.70(كان مقداره 

الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف من % 49المنتج ما نسبته الفعلي لعنصر 
 األداء الفعلي لعنصرالمحسوبة بأن العالقة بين ) ت(ضح من اإلشارة السالبة لقيمة كما يتَّ ،سالميةاإل

 ،هي عالقة عكسية سالميةالمنتج وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف اإل
داء ات واألتوقّعالفرق بين الدرجة  ارتفعت لمنتجعنصر ااألداء الفعلي لدرجة  انخفضتبحيث كلما 

  .والعكس صحيحي مستوى الصورة الذهنية عن جودة خدماتها، وبالتالي تدنّ، الفعلي
  

  :اآلتيكات واألداء الفعلي لعنصر المنتج، توقّعويمكن المقارنة بين المتوسطات الحسابية لل
  

فقرات ل ق بينهماووالفر لفعلياات واألداء توقّعللالمتوسطات الحسابية  مقارنة بين :أ - 21.4جدول 
  .المنتج عنصر

   

اتتوقّعال  فقرات عنصر المنتج الفقرة  الفرق  األداء 

B29 ةتلبي الخدمات الةالمقدمة االحتياجات من التعامالت ال مصرفي0.46 3.54 4.00 مصرفي 

B15 0.49 3.77 4.26 الخدمات المقدمة موثوقة 

  عنصر 
  المنتج

 )T( تقيمة 
  المحسوبة

 )T( ت قيمة 
 مستوى الداللة  الجدولية

  معامل االرتباط
)R(  

  معامل التحديد
)R2( 

نتيجة الفرضية 
  الصفرية

 رفض 0.49 0.70 0.00 1.96 22.22-  األداء الفعلي
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الفعلي والفروق بينهما لفقرات مقارنة بين المتوسطات الحسابية للتوقّعات واألداء  :ب -21.4جدول 
  .عنصر المنتج

 

اتتوقّعال  فقرات عنصر المنتج الفقرة  الفرق  األداء 

B1 ةيقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات ال0.52 3.52 4.04  مصرفي 

B8 0.67 3.33 4.00 يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطورات 

B22  رة عن حاجات حقيقية للمجتمعالخدمات التي يقدمها المصرف0.68 3.34 4.02 معب 

B36 0.82 3.31 4.13 الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربا 

الكليةالدرجة   4.07 3.47 0.6 

  
  :الفرضية الفرعية الثانيةفحص . 2.2.4

 
الفعلي لعنصر األداء بين ) α ≤ 0.05( ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية

  .في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها سالميةتسعير في المصارف اإلال
  

  :تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط، وذلك كما في الجدول اآلتي ،لفحص هذه الفرضية
  

التسعير في  الفعلي لعنصراألداء  لفحص العالقة بين ؛نتائج تحليل االنحدار البسيط: 22.4جدول 
وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  ،في فلسطين سالميةالمصارف اإل

  .خدماتها

  

  
بين ) α ≤ 0.05(أنه توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  22.4ضح من الجدول يتَّ

وبين الصورة الذهنية لدى  ،في فلسطين سالميةتسعير في المصارف اإلال األداء الفعلي لعنصر
المحسوبة الخاصة باألداء ) ت(لقيمة ضح أن القيمة المطلقة حيث اتَّ، الزبائن عن جودة خدماتها

، )0.05(أقل من ) 0.00(أكبر من قيمتها الجدولية كما أن مستوى الداللة  لعنصر التسعير الفعلي
قيمة معامل  ضح أنكما يتَّ، تسعيرال األداء الفعلي لعنصروبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية عند 

عنصر 
  التسعير

 )T( تقيمة 
  المحسوبة

) T( ت قيمة 
 مستوى الداللة  الجدولية

  معامل االرتباط
)R(  

  معامل التحديد
)R2( 

نتيجة الفرضية 
  الصفرية

 رفض 0.46 0.68 0.00 1.96 21.28-  األداء الفعلي
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بين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة و ،تسعيرال األداء الفعلي لعنصر عنصراالرتباط بين 
على وجود  إحصائياومرتفع  ودال  وهو جيد جداً) 0.68(كان مقداره  سالميةخدمات المصارف اإل

الصورة الذهنية لدى من % 46ما نسبته  ،تسعيرال األداء الفعلي لعنصركما يفسر ، عالقة بينهما
المحسوبة ) ت(ضح من اإلشارة السالبة لقيمة كما يتَّ، سالميةالزبائن عن جودة خدمات المصارف اإل

وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات  ،التسعير األداء الفعلي لعنصرالعالقة بين  أن
 لتسعيراألداء الفعلي لعنصر ابحيث كلما انخفضت درجة هي عالقة عكسية،  ،سالميةالمصارف اإل

واألداء الفعلي، وبالتالي تدنّي مستوى الصورة الذهنية عن  ،اتتوقّعارتفعت درجة الفرق بين ال
  .جودة خدماتها، والعكس صحيح

  
واألداء الفعلي لعنصر التسعير، من خالل  ،اتتوقّعويمكن المقارنة بين المتوسطات الحسابية لل

  :الجدول اآلتي
  

فقرات ق بينهما لووالفر ،لفعلياواألداء  ،اتتوقّعالحسابية للمقارنة بين المتوسطات  :23.4جدول 
  .عنصر التسعير

  

اتتوقّعال  فقرات عنصر التسعير الفقرة  الفرق  األداء 

B9 ةتساعد الخدمات ال0.52 3.53 4.05 المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن    مصرفي 

B16  0.54 3.56 4.1 أسعار الخدمات المقدمة واضحة 

B30 حيوفر المصرف كشوفات دقيقة ت0.58 3.51 4.09 تكاليف الخدمات المقدمة وض 
B23 0.62 3.02 3.64 يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة مالية 

B2  0.65 3.29 3.94 أسعار الخدمات المقدمة عادلة 

B37 ل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالى0.66 3.18 3.84 يحو 

الكليةالدرجة   3.94 3.35 0.59 

  
  :الفرضية الفرعية الثالثةفحص . 3.2.4

 
 األداء الفعلي لعنصربين ) α ≤ 0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  ،في فلسطين سالميةتوزيع في المصارف اإلال
  .خدماتها
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تـم اسـتخدام أسـلوب تحليـل االنحـدار البسـيط، وذلـك كمـا فـي           ،لفحص هذه الفرضـية 
  :الجدول اآلتي

  
التوزيع في  األداء الفعلي لعنصر نتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين: 24.4جدول 

وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  ،في فلسطين سالميةالمصارف اإل
  .خدماتها

  

  
ـ  24.4ضح مـن الجـدول   يتَّ ه توجـد عالقـة معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية        أنَّ
)α ≤ 0.05 ( ــين ــرب ــي لعنص ــارف اإل  األداء الفعل ــي المص ــع ف ــالميةالتوزي ــي  س ف

ضــح أن حيـث اتَّ ، فلسـطين وبـين الصــورة الذهنيـة لــدى الزبـائن عــن جـودة خــدماتها     
أكبــر  التوزيــع األداء الفعلــي لعنصــربــالمحســوبة الخاصــة ) ت(القيمــة المطلقــة لقيمــة 
ــة ــا الجدولي ــن قيمته ــا أن ،م ــة  كم ــتوى الدالل ــن ) 0.00(مس ــل م ــالي ، )0.05(أق وبالت

 ضــح أنكمــا يتَّ، التوزيــع األداء الفعلــي لعنصــريــتم رفــض الفرضــية الصــفرية عنــد 
ــين  ــاط ب ــي لعنصــرقيمــة معامــل االرتب ــعال األداء الفعل ــة و ،توزي ــورة الذهني ــين الص ب

ــائن عــن جــودة خــ ــدى الزب ــداره  ســالميةدمات المصــارف اإلل وهــو ) 0.67(كــان مق
ــع  ودال  ــداً ومرتف ــد ج ــائياجي ــا  إحص ــة بينهم ــود عالق ــى وج ــر ، عل ــا يفس األداء كم

ــائن عــن مــن % 45التوزيــع مــا نســبته  الفعلــي لعنصــر ــدى الزب ــة ل ــورة الذهني الص
ــا يتَّســالميةجــودة خــدمات المصــارف اإل ) ت(ضــح مــن اإلشــارة الســالبة لقيمــة ، كم

ــوبة أن ــين  المحس ــة ب ــرالعالق ــي لعنص ــع ال األداء الفعل ــة  توزي ــورة الذهني ــين الص وب
بحيــث هــي عالقــة عكســية،  ســالميةلــدى الزبــائن عــن جــودة خــدمات المصــارف اإل

ــة  ــا انخفضــت درج ــي لعنصــر كلم ــعاألداء الفعل ــين  التوزي ــرق ب ــة الف ــت درج ارتفع
ــال ــتوى ال توقّع ــدنّي مس ــالي ت ــي، وبالت ــودة  ات واألداء الفعل ــن ج ــة ع ــورة الذهني ص

  .خدماتها، والعكس صحيح
  

، من خالل التوزيعواألداء الفعلي لعنصر  ،اتتوقّعويمكن المقارنة بين المتوسطات الحسابية لل
  :الجدول اآلتي

عنصر 
  التوزيع

 )T( تقيمة 
  المحسوبة

) T( ت قيمة 
 مستوى الداللة  الجدولية

  معامل االرتباط
)R(  

  معامل التحديد
)R2( 

نتيجة الفرضية 
  الصفرية

 رفض 0.45 0.67 0.00 1.96 20.60-  األداء الفعلي
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فقرات ق بينهما لووالفر ،لفعلياواألداء  ،اتتوقّعمقارنة بين المتوسطات الحسابية لل :25.4جدول 
  .التوزيععنصر 

  

اتتوقّعال  فقرات عنصر التوزيع الفقرة  الفرق  األداء 

B3  0.42 3.76 4.18 موقع المصرف قريب يسهل الوصول إليه 

B17 0.56 3.79 4.35 يحافظ المصرف على خصوصية المعامالت 
B31 ةيتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات ال0.56 3.52 4.08 مصرفي 
B24  ةيتاح الحصول على خدمات0.57 2.87 3.44 طارئة خارج أوقات دوام المصرف  مصرفي 
B10 ةالخدمات ال0.63 3.34 3.97 في متناول الزبائن بالسرعة المناسبة مصرفي 
B38 0.8 3.28 4.08 ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعي 

الكليةالدرجة   4.02 3.43 0.59 

  
  :الفرضية الفرعية الرابعةفحص . 4.2.4

 
 األداء الفعلي لعنصربين ) α ≤ 0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  ،في فلسطين سالميةترويج في المصارف اإلال
  .خدماتها

  
  :االنحدار البسيط، وذلك كما في الجدول اآلتي لفحص هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل

  
الترويج في  األداء الفعلي لعنصرنتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين : 26.4جدول 

في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  سالميةالمصارف اإل
  .خدماتها

  

  
أنـه توجـد عالقـة معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية          26.4ضح مـن الجـدول   يتَّ
)α ≤ 0.05 ( ــين ــرب ــي لعنص ــي  األداء الفعل ــرويج ف ــارف اإلالت ــالميةالمص ــي  س ف

عنصر 
  الترويج

 )T( تقيمة 
  المحسوبة

 )T( ت قيمة 
 مستوى الداللة  الجدولية

  معامل االرتباط
)R(  

  معامل التحديد
)R2( 

نتيجة الفرضية 
  الصفرية

 رفض 0.46 0.67 0.00 1.96 20.46-  األداء الفعلي
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 ضـح أن حيـث اتَّ ، وبـين الصـورة الذهنيـة لـدى الزبـائن عـن جـودة خـدماتها         ،فلسطين
مــن  األداء الفعلــي لعنصــر التــرويجبــالمحســوبة الخاصــة ) ت(القيمــة المطلقــة لقيمــة 

ــة   ــتوى الدالل ــا أن مس ــة كم ــا الجدولي ــن ) 0.00(قيمته ــل م ــتم ، )0.05(أق ــالي ي وبالت
قيمــة  ضــح أنكمــا يتَّ، تــرويجال األداء الفعلــي لعنصــررفــض الفرضــية الصــفرية عنــد 

ــين  ــاط ب ــل االرتب ــي لعنصــرمعام ــرويج وال األداء الفعل ــدى ت ــة ل ــورة الذهني ــين الص ب
ــائن عــن جــودة خــدمات المصــارف اإل ــداره  الميةســالزب ــان مق ــد ) 0.67(ك وهــو جي

ـ  ، علـى وجـود عالقـة بينهمـا     إحصـائيا ومرتفـع ودال   جداً تـرويج  العنصـر  ر كمـا يفس
ــبته  ــا نس ــي م ــن % 46الفعل ــدمات  م ــودة خ ــن ج ــائن ع ــدى الزب ــة ل ــورة الذهني الص

ــارف اإل ــالميةالمص ــا يتَّ ،س ــة  كم ــالبة لقيم ــارة الس ــن اإلش ــح م ــوبة أن ) ت(ض المحس
ــين  ــة ب ــي لعنصــرعنصــر العالق ــرويجال األداء الفعل ــدى  ،ت ــة ل ــين الصــورة الذهني وب

بحيــث كلمــا هــي عالقــة عكســية،  ســالميةالزبــائن عــن جــودة خــدمات المصــارف اإل
ــة   ــت درج ــر  انخفض ــي لعنص ــرويجاألداء الفعل ــين    الت ــرق ب ــة الف ــت درج ارتفع

ــال ــودة   توقّع ــن ج ــة ع ــورة الذهني ــتوى الص ــدنّي مس ــالي ت ــي، وبالت  ات واألداء الفعل
  .خدماتها، والعكس صحيح

  
، من خالل الترويجواألداء الفعلي لعنصر  ،اتتوقّعويمكن المقارنة بين المتوسطات الحسابية لل

  :الجدول اآلتي
  

فقرات ق بينهما لووالفر ،لفعلياواألداء  ،اتتوقّعمقارنة بين المتوسطات الحسابية لل :27.4جدول 
  .الترويجعنصر 

  

يب الفقرة
ترت

ال
 

اتتوقّعال  الترويج فقرات عنصر  الفرق  األداء 

B11 1  0.57 3.22 3.79 تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر 

B32 2 0.57 3.2 3.77 يقدم المصرف جوائز تشجيعية 

B4 3  0.59 3.58 4.17 يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به 

B25 4  0.66 3.17 3.83 بين ما يحتاجه من خدماتينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز 
B18 5 حيةالمصرف مميزات الخدمات ال وضةاإل مصرفي0.71 3.41 4.12  سالمي 
B39 6 ةيساهم المصرف في التعريف بالمعامالت الةاإل مصرفي0.73 3.35 4.08 سالمي 

الكليةالدرجة   3.96 3.32 0.64 
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  :الفرضية الفرعية الخامسةفحص . 5.2.4
 

األفراد  األداء الفعلي لعنصر بين) α ≤ 0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن  ،في فلسطين سالميةفي المصارف اإل )مقدمي الخدمات(

  .جودة خدماتها
  

  :تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط، وذلك كما في الجدول اآلتي ،لفحص هذه الفرضية
  

مقدمي (األفراد  األداء الفعلي لعنصرنتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين : 28.4جدول 
وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن  ،في فلسطين سالميةفي المصارف اإل )الخدمات

  .عن جودة خدماتها

  

  
ه توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية أنَّ 28.4ضح من الجدول من ناحية أخرى يتَّ

)α ≤ 0.05 ( األفراد  األداء الفعلي لعنصربين)ةفي المصارف اإل )مقدمي الخدماتفي  سالمي
القيمة المطلقة لقيمة  ضح أنحيث اتَّ، فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

أكبر من قيمتها الجدولية  )مقدمي الخدمات(لعنصر األفراد  الفعلي المحسوبة الخاصة باألداء) ت(
األداء وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية عند ، )0.05(أقل من ) 0.00(كما أن مستوى الداللة 

األداء الفعلي قيمة معامل االرتباط بين  ضح أنكما يتَّ، )مقدمي الخدمات(األفراد  الفعلي لعنصر
بين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف و ،)مقدمي الخدمات(األفراد  لعنصر

كما ، على وجود عالقة بينهما إحصائياومرتفع  ودال  وهو جيد جداً) 0.67(كان مقداره  سالميةاإل
ورة الذهنية لدى من % 45ما نسبته  )مقدمي الخدمات(األفراد  األداء الفعلي لعنصرر يفسالص

المحسوبة ) ت(ضح من اإلشارة السالبة لقيمة كما يتَّ، سالميةعن جودة خدمات المصارف اإلالزبائن 
وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن  ،)مقدمي الخدمات(األفراد  األداء الفعلي لعنصرالعالقة بين  أن

األداء الفعلي بحيث كلما انخفضت درجة هي عالقة عكسية،  سالميةعن جودة خدمات المصارف اإل
واألداء الفعلي، وبالتالي  ،اتتوقّعارتفعت درجة الفرق بين ال ،)مقدمي الخدمات(األفراد لعنصر 

  .تدنّي مستوى الصورة الذهنية عن جودة خدماتها، والعكس صحيح

عنصر األفراد 
  )الخدمات مقدمي(

 )T( تقيمة 
  المحسوبة

) T( ت قيمة 
  الجدولية

 مستوى الداللة
  معامل االرتباط

)R(  
  معامل التحديد

)R2( 

نتيجة الفرضية 
  الصفرية

 رفض 0.45 0.67 0.00 1.96 20.83-  األداء الفعلي
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مقدمي (واألداء الفعلي لعنصر األفراد  ،اتتوقّعويمكن المقارنة بين المتوسطات الحسابية لل
  :ن خالل الجدول اآلتي، م)الخدمات

  
فقرات ق بينهما لووالفر ،لفعلياواألداء  ،اتتوقّعمقارنة بين المتوسطات الحسابية لل :29.4جدول 

  .)مقدمي الخدمات(عنصر األفراد 
  

اتتوقّعال  )الخدمات مقدمي(فقرات عنصر األفراد  الفقرة  الفرق  األداء 

B33  0.35 3.93 4.28 يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن 

B12  0.51 3.6 4.11 يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريح 

B26  0.52 3.46 3.98 يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهم 

B5 0.54 3.61 4.15 يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية 

B19  ةمتكاملة عن الخدمات اليمتلك موظفو المصرف معلوماتةاإل مصرفي0.65 3.35 4 سالمي 

B40 0.68 3.46 4.14 يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالمي 

الكليةالدرجة   4.11 3.57 0.54 

  
  

  :الفرضية الفرعية السادسةفحص  . 6.2.4
 

الدليل األداء الفعلي لعنصر بين ) α ≤ 0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
نية لدى الزبائن عن جودة خدماتها، وبين الصورة الذه ،في فلسطين سالميةفي المصارف اإل المادي

  :تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط، وذلك كما في الجدول اآلتي ،لفحص هذه الفرضيةو
  

 األداء الفعلي لعنصر الدليل الماديلفحص العالقة بين  ؛نتائج تحليل االنحدار البسيط: 30.4جدول 
وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  ،في فلسطين سالميةفي المصارف اإل

  .خدماتها

  
عنصر الدليل 

  المادي
 )T( تقيمة 

  المحسوبة
) T( ت قيمة 

 مستوى الداللة  الجدولية
  معامل االرتباط

)R(  
  معامل التحديد

)R2( 

الفرضية نتيجة 
  الصفرية

 رفض 0.46 0.68 0.00 1.96 21.20-  األداء الفعلي
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 ≥ α(ه توجد عالقـة معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية       أنَّ 30.4ضح من الجدول يتَّ

 ،فـي فلسـطين   سـالمية فـي المصـارف اإل   األداء الفعلي لعنصر الـدليل المـادي  بين ) 0.05
القيمـة المطلقـة لقيمـة     ضـح أن حيـث اتَّ ، وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة كمـا       األداء الفعلي لعنصر الدليل المـادي بالمحسوبة الخاصة ) ت(
وبالتـالي يـتم رفـض الفرضـية الصـفرية عنـد       ، )0.05(أقل مـن  ) 0.00(مستوى الداللة  أن

األداء الفعلـي  ضح بأن قيمـة معامـل االرتبـاط بـين     كما يتَّ، الفعلي لعنصر الدليل المادياألداء 
بين الصورة الذهنيـة لـدى الزبـائن عـن جـودة خـدمات المصـارف        و لعنصر الدليل المادي

علـى وجـود عالقـة     إحصـائيا ا ومرتفـع  ودال  وهو جيد جـد  ،)0.68(كان مقداره  سالميةاإل
الصـورة الذهنيـة   مـن  % 46مـا نسـبته    داء الفعلي لعنصر الدليل المـادي األ ركما يفس، بينهما

ضـح مـن اإلشـارة السـالبة لقيمـة      كما يتَّ، سالميةلدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف اإل
وبـين الصـورة الذهنيـة    األداء الفعلي لعنصـر الـدليل المـادي    المحسوبة بأن العالقة بين ) ت(

بحيـث كلمـا   هـي عالقـة عكسـية،     سـالمية المصـارف اإل لدى الزبائن عن جودة خـدمات  
ـ ارتفعـت درجـة الفـرق بـين ال     األداء الفعلي لعنصر الـدليل المـادي  انخفضت درجة  ات توقّع

واألداء الفعلي، وبالتـالي تـدنّي مسـتوى الصـورة الذهنيـة عـن جـودة خـدماتها، والعكـس          
 .صحيح

  
ألداء الفعلي لعنصر الدليل المادي، من خالل ات واتوقّعويمكن المقارنة بين المتوسطات الحسابية لل

  :الجدول اآلتي
  

فقرات ق بينهما لولفعلي والفراات واألداء توقّعمقارنة بين المتوسطات الحسابية لل :31.4جدول 
  .عنصر الدليل المادي

  

اتتوقّعال  فقرات عنصر الدليل المادي الفقرة  الفرق  األداء 

B34 0.45 3.63 4.08 للزبائن تجهيزات المصرف الداخلية مريحة 
B27  0.46 3.65 4.11 )قائمة على الود واالحترام(يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية 
B20  0.51 3.48 3.99 توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن 
B6  0.52 3.58 4.1 متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(يتوفر لدى المصرف تجهيزات 
B13 0.55 3.49 4.04 يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة 

B41 0.63 3.39 4.02 أن يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي له توقّعأ 

الكليةالدرجة   4.06 3.54 0.52 
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  :الفرضية الفرعية السابعةفحص . 7.2.4
 

عملية  األداء الفعلي لعنصربين ) α ≤ 0.05( اإلحصائيةال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة 
وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة  ،في فلسطين سالميةتقديم الخدمات في المصارف اإل

 .خدماتها

  
  :لفحص هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط، وذلك كما في الجدول اآلتي

  
عملية تقديم  األداء الفعلي لعنصرلفحص العالقة بين  ؛تحليل االنحدار البسيطنتائج : 32.4جدول 

وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن  ،في فلسطين سالميةفي المصارف اإل الخدمات
  .عن جودة خدماتها

  

  
بين ) α ≤ 0.05(أنه توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 32.4(ضح من الجدول يتَّ

وبين الصورة  ،في فلسطين سالميةلي في المصارف اإلعملية تقديم الخدمات  األداء الفعلي لعنصر
المحسوبة الخاصة ) ت(القيمة المطلقة لقيمة  ضح أنحيث اتَّ، الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

) 0.00(أكبر من قيمتها الجدولية كما أن مستوى الداللة  عملية تقديم الخدمات األداء الفعلي لعنصرب
عملية تقديم  األداء الفعلي لعنصررضية الصفرية عند وبالتالي يتم رفض الف، )0.05(أقل من 
بين و عملية تقديم الخدمات األداء الفعلي لعنصرضح بأن قيمة معامل االرتباط بين كما يتَّ، الخدمات

وهو  ،)0.67(كان مقداره  ،سالميةالصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف اإل
عملية  األداء الفعلي لعنصرر كما يفس، على وجود عالقة بينهما إحصائياومرتفع  ودال  جيد جداً

الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف من % 45ما نسبته  تقديم الخدمات
األداء الفعلي بأن العالقة بين  ،المحسوبة) ت(ضح من اإلشارة السالبة لقيمة كما يتَّ، سالميةاإل

وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدمات المصارف ديم الخدمات عملية تق لعنصر
األداء الفعلي لعنصر عملية تقديم بحيث كلما انخفضت درجة هي عالقة عكسية،  ،سالميةاإل

واألداء الفعلي، وبالتالي تدنّي مستوى الصورة الذهنية  ،اتتوقّعارتفعت درجة الفرق بين ال الخدمات
 .عن جودة خدماتها، والعكس صحيح

عنصر عملية 
  تقديم الخدمة

 )T( تقيمة 
  المحسوبة

) T( ت قيمة 
  الجدولية

 مستوى الداللة
  االرتباطمعامل 
)R(  

  معامل التحديد
)R2( 

نتيجة الفرضية 
  الصفرية

 رفض 0.45 0.67 0.00 1.96 20.79-  األداء الفعلي
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  :عملية تقديم الخدمات واألداء الفعلي لعنصرات توقّعالمقارنة بين المتوسطات الحسابية للفيما يأتي و
  

فقرات بينهما لق ولفعلي والفراات واألداء توقّعمقارنة بين المتوسطات الحسابية لل :33.4جدول 
  .عملية تقديم الخدمات لعنصرعنصر 

  

اتتوقّعلا  فقرات عنصر عملية تقديم الخدمة الفقرة ءألداا   فرق ال 

B28 0.41 3.55 3.96 يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرف 

B7 0.51 3.53 4.04 يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاء 
B35  0.53 3.63 4.16 يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة 
B21 0.61 3.26 3.87 ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثمارية 
B42 0.75 3.38 4.13 يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالى 

B14  0.75 3.19 3.94 تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع 

الكليةالدرجة   4.02 3.43 0.59 

  
  :في فلسطين سالميةترتيب عناصر المزيج التسويقي للمصارف اإل. 8.2.4

  
ترتيب عناصر المزيج التسويقي ، 34.4و 34.4و 20.4 إلى المالحق ستنادالبا 34.4 يظهر الجدول
  :وذلك كاآلتي ، واألداء الفعلي، والفروق بينها،توقّع، من حيث السالميةللمصارف اإل

  
 ،والفرق بينها ،لفعلياواألداء  ،اتتوقّعالترتيب المتوسطات الحسابية بين  مقارنة :34.4جدول 

  .لعناصر المزيج التسويقي مجتمعة
  

  سالميةعناصر المزيج التسويقي في المصارف اإل  الرقم
  الترتيب

اتتوقّعلا ءألداا   فرق ال 

 6 3 2  لمنتجا 1

 3 6 7 التسعير 2

 4 4 4 التوزيع 3

 7 7 6 الترويج 4

 2 1 1 )مقدمو الخدمات(األفراد  5

 1 2 3 الدليل المادي 6

 5 5 5  عملية تقديم الخدمة 7
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  :السابق، يمكن قراءة اآلتي 34.4من خالل معطيات الجدول
  

 ات الزبائن، وفي المرتبة الثالثة لألداء توقّعجاء في المرتبة الثانية ضمن : عنصر المنتج
ما يؤشر على عدم كفاية الفعلي، وعند احتساب الفرق يتراجع للمرتبة السادسة قبل األخيرة، 

 .في فلسطين في عنصر المنتج بالمقارنة مع حاجات الزبائن سالميةما تقدمه المصارف اإل

 إدراك  ات الزبائن للمرتبة السابعة األخيرة، وقد يؤشر ذلكتوقّعتأخّر في : لتسعيرعنصر ا
ةالمصارف اإل الزبائن إلى أنفي فلسطين تغلّب جانب العوائد المادية المتحققة من  سالمي

أن  توقّعأ( :خدماتها، بشكل أكبر من العوائد غير المادية، خاصة عندما نالحظ أن الفقرات
أن يحول جزء واضح من عوائد المصرف  توقّعأ(، و)تكون أسعار الخدمات المقدمة عادلة

أن يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال  توقّعأ(و، )ابتغاء األجر من اهللا تعالى
، قد جاءت في أدنى الترتيب بين فقرات عنصر التسعير كما في )تعرضهم لضائقة مالية

كذلك جاء غير بعيد ات الزبائن في هذا االتجاه، توقّعلى تواضع ما يؤشر ع، 14.4 الملحق
يصعد حيث كان سادساً، وعند احتساب الفرق  ،عن هذا ترتيب التسعير في األداء الفعلي

 .للمرتبة الثالثة

 وذلك في المرتبة ، واألداء الفعلي، والفرق بينهما، توقّعتطابق ترتيبه في ال: عنصر التوزيع
، كما  )0.59(مقابل األداء الفعلي يبلغ  توقّعمالحظة وجود فرق لصالح المع الرابعة، 

  . 25.4يظهر في الجدول 

 ات الزبائن متواضعة بحيث جاءت توقّعكانت  ،على غرار عنصر التسعير :عنصر الترويج
في المرتبة السادسة، لكن بعكس التسعير فقد انخفض المرتبة السابعة واألخيرة األداء 

ينشر المصرف معلومات تساعد : (حيث جاءت الفقراتلفرق بينهما كذلك، الفعلي، وا
المصرف مميزات الخدمات  وضحي(، و)الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدمات

 )سالميةاإل مصرفيةيساهم المصرف في التعريف بالمعامالت ال(، )سالميةاإل مصرفيةال
 .27.4أخيراً كما في الجدول 

  ات، واألداء توقّعاحتل هذا العنصر المرتبة األولى في ال): مقدمي الخدمات(عنصر األفراد
كما في  )0.54(على األداء الفعلي يبلغ  توقّعالفعلي، مع مالحظة وجود فرق لصالح ال

، لكنه جاء في المرتبة الثانية بعد احتساب الفرق، ويمكن فهم ذلك في سياق 29.4الجدول 
وأساساً فإن مقدم الخدمة ، )مقدمي الخدمات(إدراك واضح من قبل الزبائن ألهمية األفراد 

  .جزء من الخدمة ذاتها

 م مرتبة ليكونتوقّعجاء في المرتبة الثالثة في  :عنصر الدليل الماديثانياً  ات الزبائن، وتقد
أن هذا ليحتل المرتبة األولى عند احتساب الفرق، ما يؤشر على  ؛داء الفعليفي األ
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مقابل األداء  توقّعات الزبائن، مع مالحظة وجود فرق لصالح التوقّعالعنصرأقرب ما يكون ل
 .31.4كما في الجدول ) 0.52(الفعلي يبلغ 

 واألداء توقّععلى غرار عنصر التوزيع تطابق ترتيبه في ال :عنصر عملية تقديم الخدمات ،
 توقّع، مع مالحظة وجود فرق لصالح الخامسةالفعلي، والفرق بينهما، لكن في المرتبة ال

 .  33.4، كما  يظهر في الجدول )0.59(مقابل األداء الفعلي يبلغ 

  
  وفحص الفرضية الرئيسة الثالثة تأثير خصائص المبحوثين على إجاباتهم 3.4

  
مـا مـدى تـأثير الخصـائص الديموغرافيـة      : يعالج هـذا المحـور األخيـر السـؤال الثالـث     

ــويقي     ــزيج التس ــر الم ــأثير عناص ــق بت ــا يتعلّ ــوثين فيم ــائن المبح ــات الزب ــى إجاب عل
 في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها؟ سالميةللمصارف اإل

  
ـ      الثالثـة ئيسـة  الفرضـية الر وقد صـيغت   ال توجـد  : هالإلجابـة علـى هـذا السـؤال، ونص

ــائية   ــة اإلحص ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــروق معنوي ــطات  ) α ≤ 0.05( ف ــي المتوس ف
ــاتهم    ــى إجاب ــة عل ــائص الديموغرافي ــأثير الخص ــو ت ــوثين نح ــات المبح ــابية إلجاب الحس

ــويقي للمصــارف اإل  ــزيج التس ــأثير عناصــر الم ــق بت ــا يتعلّ ــالميةفيم ــطين  س ــي فلس ف
  .على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها

  
عت الفرضية الرئيسة الثالثة لتسع فرضيات فرعية، تم إخضاعها للفحص كما يأتيوقد تفر:  

 
  :الفرضية الفرعية األولى فحص. 1.3.4

  
فـي المتوسـطات   ) α ≤ 0.05( ال توجد فـروق معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية      

الحسابية إلجابات المبحوثين نحو تأثير مصـرف التعامـل علـى إجابـاتهم فيمـا يتعلّـق بتـأثير        
فـي فلسـطين علـى الصـورة الذهنيـة عـن        سـالمية عناصر المزيج التسويقي للمصـارف اإل 

  .جودة خدماتها
  

واالنحرافــات  ،تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية    ،لفحــص هــذه الفرضــية  
المسـتقلة، وذلـك كمـا هـو واضـح مـن الجـدول         للعينـات  )ت(، ونتـائج اختبـار  المعيارية

  :اآلتي
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للفروق التي تقيس  )ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار : 35.4جدول 
جودة الخدمات المقدمة في الصورة الذهنية عن إجابات المبحوثين نحو مستوى 

  .في فلسطين تعزى إلى متغير مصرف التعامل سالميةالمصارف اإل
  

  
في  )α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،السابقضح من الجدول يتَّ

جودة الخدمات المقدمة الصورة الذهنية عن نحو مستوى  ،المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين
حيث كان الفرق لصالح ، في فلسطين تعزى إلى متغير مصرف التعامل سالميةفي المصارف اإل

بمتوسط حسابي  ،مقابل البنك اإلسالمي الفلسطيني ،)0.46(البنك اإلسالمي العربي بمتوسط حسابي 
مما يدل على وجود فروق ذات ) 0.05(، حيث انخفض مستوى الداللة إلى مستوى أقل من )0.72(

المتوسطات الحسابية  وضحي اآلتيالفرضية الصفرية، والجدول  ية مما يعني رفضداللة إحصائ
  :واألداء حسب متغير مصرف التعامل توقّعلل
  

  .حسب متغير مصرف التعامل ،واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :36.4جدول 
  

  
ات زبائن البنك اإلسالمي العربي كانت بدرجة كبيرة من توقّع الجدول السابق أن فيويظهر 

ات زبائن البنك اإلسالمي الفلسطيني التي جاءت بدرجة كبيرة توقّعالمستوى الثاني، وهي أقل من 
جداً من المستوى األول، في حين جاء تقييم األداء الفعلي للبنك اإلسالمي العربي بدرجة كبيرة من 

كبيرة المستوى األول، وهو أعلى من تقييم األداء الفعلي للبنك اإلسالمي الفلسطيني الذي كان بدرجة 
  .أيضاً من المستوى األول

المتوسطات   التكرار  مصرف التعامل
  الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

درجات   قيمة ت
 الحرية

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 0.83 0.45 271  البنك اإلسالمي العربي
-3.58 523 0.00 

 0.90 0.72 254  البنك اإلسالمي الفلسطيني

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  مصرف التعامل

 0.46 3.48 3.94  البنك اإلسالمي العربي

 0.72 3.40 4.12  اإلسالمي الفلسطيني البنك

 0.59 3.44 4.03  الكلية الدرجة
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فإن مستوى من وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصالح البنك اإلسالمي العربي، وعلى الرغم 
لكل  ات الزبائنتوقّعأقل من  هي نِال المصرفيالتي يقدمها ك الصورة الذهنية عن جودة الخدمات

  .منهما
  

  :الفرضية الفرعية الثانية فحص. 2.3.4
 

في المتوسطات الحسابية ) α ≤ 0.05( الداللة اإلحصائيةال توجد فروق معنوية عند مستوى 
إلجابات المبحوثين نحو تأثير الجنس على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي 

  .في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها سالميةللمصارف اإل
  

 )ت(واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  ولفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية
  :المستقلة، وذلك كما هو واضح من الجدول اآلتي للعينات

  
للفروق التي تقيس  )ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار : 37.4جدول 

إجابات المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في 
  .في فلسطين تعزى إلى متغير الجنس سالميةالمصارف اإل

  

  
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  الســابقالجــدول  فــيضــح يتَّ

ــة  ــتوى   ) α ≤ 0.05(الدالل ــو مس ــوثين نح ــات المبح ــابية إلجاب ــطات الحس ــي المتوس ف
فــي فلســطين تعــزى إلــى متغيــر  ســالميةجــودة الخــدمات المقدمــة فــي المصــارف اإل

ــابي     ــط حس ــذكور بمتوس ــواء لل ــنس، س ــابي   ،)0.56(الج ــط حس ــاث بمتوس أو لإلن
ــن  )0.61( ــر م ــتوى أكب ــى مس ــة إل ــتوى الدالل ــع مس ــث ارتف ــدل  ،)0.05(، حي ــا ي مم

، علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية، مــا يعنــي قبــول الفرضــية الصــفرية
ــدول  ــيوالج ــحي اآلت ــطات الحســ  وض ــعابية للالمتوس ــر   ،واألداء ،توقّ ــب متغي حس

  :الجنس

المتوسطات   التكرار  الجنس
  الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

درجات   قيمة ت
 الحرية

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 0.89 0.57 352  ذكر
-0.48 523 0.63 

 0.82 0.61 173  أنثى
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  .الجنسحسب متغير  ،واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :38.4جدول 
  

  
بوجود مساواة في المعاملة بين الجنسين، أو عدم ) بشكل كبير المتقاربة(ويمكن تفسير هذه النتيجة 

وجود معاملة تفضيلية قائمة على أساس الجنس، وقد يكون هذا إيجابياً من جهة، لكن من جهة 
بعملية تقديم خدمة مالئمة لإلناث، حيث البحث هنا  ه سلبي، خاصة فيما يتعلققد ينظر له أنَّ ،أخرى

   .إسالميةعن مصارف 
  
  :الفرضية الفرعية الثالثة فحص. 3.3.4 
 

في المتوسطات الحسابية ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية
إلجابات المبحوثين نحو تأثير العمر على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي 

  .في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها سالميةللمصارف اإل
  

ئج اختبار ونتا ،واالنحرافات المعيارية ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،لفحص هذه الفرضية
  :، وذلك كما هو واضح من الجدول اآلتيتحليل التباين األحادي

  
نحو  ،جابات المبحوثيننتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إ: 39.4جدول 

في  سالميةمستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل
  .فلسطين تعزى إلى متغير العمر

  

الفعلي األداء توقّعال  الجنس   الفرق 

 0.56 3.46 4.02  ذكر

 0.61 3.40 4.01  أنثى

 0.59 3.44 4.03  الكلية الدرجة

مجموع   مصدر التباين
متوسط   درجات الحرية  المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 4.03 6 24.18  بين المجموعات
5.59 

 
0.00 

 0.72 518 373.38  داخل المجموعات 

  524 397.57  المجموع
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في  )α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السابقالجدول  فيضح يتَّ
المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة 

المحسوبة  )ف(في فلسطين تعزى إلى متغير العمر حيث بلغت قيمة  سالميةفي المصارف اإل
  .، ما يعني رفض الفرضية الصفرية)0.05(، وهي أقل من )0.00(ومستوى الداللة ) 5.59(
  

والجدول ، للمقارنات البعدية) Scheffe( تم استخدام اختبار شيفيه ،ولفحص الفروق في األوساط
   :ذلك وضحي اآلتي

  
  .للمقارنات البعدية حسب الفئات العمرية) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  :أ -40.4جدول 

  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية العمر

  26 من أقل

  7350. 0.26095-  26 - 30 من

 0220. 0.55207-) *( 31-35 من

 0730. 0.44835- 36-40من

 0880. 0.48204-  41-45من

  0080. 0.65241-) *( 50-46من

 0010. 0.76664-) *( 50 من أكثر

 26 - 30 من

 7350.  260950. 26 من أقل

 5600. 0.29112- 31-35 من

 8710. 0.18741- 36-40من

 8410. 0.22109- 41-45من

 2930. 0.39146- 50-46من

 0870. 0.50569- 50 من أكثر

 31-35 من

 0220.  552070.) *( 26 من أقل

 5600. 291120. 26 - 30 من

 9950. 103710. 36-40من

 1.000 070030. 41-45من

 9980. 0.10034- 50-46من

  9290. 0.21457- 50 من أكثر
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  .للمقارنات البعدية حسب الفئات العمرية) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : ب -40.4جدول 
 

  اإلحصائيةمستوى الداللة   الفروق في األوساط الحسابية العمر

 36-40من

 0730. 448350. 26 من أقل

 8710. 187410. 26 - 30 من

 9950. 0.10371- 31-35 من

 1.000 0.03368- 41-45من

 9020. 0.20405- 50-46من

 5740. 0.31828- 50 من أكثر

 41-45من

 0880.  482040. 26 من أقل

 8410. 221090. 26 - 30 من

 1.000 0.07003- 31-35 من

 1.000  033680. 36-40من

 9730. 0.17037- 50-46من

 7760. 0.28460- 50 من أكثر

 50-46من

 0080.  652410.) *( 26 من أقل

 2930. 391460. 26 - 30 من

 9980. 100340. 31-35 من

 9020. 204050. 36-40من

 9730. 0.17037 41-45من

 9980. 0.11423- 50 من أكثر

 50 من أكثر

 0010.  766640.) *( 26 من أقل

 0870. 0.50569 26 - 30 من

 9290.  214570. 31-35 من

 5740. 318280. 36-40من

 7760. 284600. 41-45من

 9980. 114230.  50-46من

  ).0.05(دالة عند مستوى داللة إحصائية * 
  
مقابل الفئة ) سنة 26أقل من (الفروق كانت لصالح الفئة العمرية  من الجدول السابق بأنضح يتَّ

والفرق بين الوسطين الحسابيين  ،)0.022(بمستوى داللة إحصائية مقداره  ،)35-31من(العمرية 
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مقابل الفئة العمرية  ،)سنة 26أقل من (كما أن الفروق كانت لصالح الفئة العمرية ، )-0.55(مقداره 
والفرق بين الوسطين الحسابيين مقداره ) 0.008(داللة إحصائية مقداره بمستوى  ،)50-46من(
أكثر ( مقابل الفئة العمرية) سنة 26أقل من (كذلك الفروق كانت لصالح الفئة العمرية ، )- 0.65(

، والفرق بين الوسطين الحسابيين مقداره )0.001(بمستوى داللة إحصائية مقداره  ،)50من 
وبين باقي ) سنة 26أقل من (بين الفئة العمرية  إحصائياوجود فروق دالة  ضحبحيث لم يتَّ، )0.77(

  : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمبحوثين كاآلتي وضحالفئات، والجدول اآلتي ي
  

التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية التي تقيس إجابات : 41.4جدول 
مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف المبحوثين نحو 

  .في فلسطين تعزى إلى متغير العمر سالميةاإل
  

  
  :حسب متغير العمر ،الفعلي واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل وضحي اآلتيوالجدول 

  
  .العمرحسب متغير  ،الفعليواألداء  ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :أ -42.4جدول 

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار  العمر

 0.65 0.15 65  26أقل من 

 0.81 0.41 90  30 - 26من 

 0.76 0.70 77  35-31من 

 0.89 0.60 116  40-36من

 0.76 0.63 73  45-41من

 0.99 0.80  56  50-46من

 1.11 0.92 48 50أكثر من 

 0.87 0.58 525  المجموع

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  العمر

26أقل من   3.90 3.74 0.16 

30 - 26من   3.88 3.47 0.41 

35-31من   4.06 3.35 0.71 
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  .العمرحسب متغير الفعلي، واألداء  توقّع،المتوسطات الحسابية لل :أ -42.4جدول 
 

  
ــة  ــذه النتيج ــير ه ــن تفس ــة ويمك ــة با الخاص ــة العمري ــن (لفئ ــل م ــنة 26أق الً أو، )س

ــرفي   ــل المص ــي التعام ــا ف ــي تمتلكه ــة الت ــرة والتجرب ــة الخب ــى  ؛بمحدودي ــا عل كونه
ـ    الً، وبالتـالي مـن األقـل تعـامالً، مـع األخـذ بعـين االعتبـار أن         األغلب مـن األقـل دخ

مـن إجمـالي حجـم    % 12ال تشـكل سـوى مـا نسـبته     ) سـنة  26أقـل مـن   (الفئة العمرية 
  .3.3عينة المبحوثين كما في الشكل 

  
ــدمها   ــي تق ــودة الخــدمات الت ــة عــن ج وتجــدر المالحظــة أن مســتوى الصــورة الذهني

ات الزبــائن لكــل الفئــات توقّعــل بالنســبةهــي أقــل  فــي فلســطين ســالميةالمصــارف اإل
  .أعاله

  
  :الفرضية الفرعية الرابعة فحص. 4.3.4

  
ــائية     ــة اإلحص ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــروق معنوي ــد ف ــي ) α ≤ 0.05( ال توج ف

ــى      ــي عل ــتوى التعليم ــأثير المس ــو ت ــوثين نح ــات المبح ــابية إلجاب ــطات الحس المتوس
ــأثير  ــق بت ــا يتعلّ ــاتهم فيم ــويقي للمصــارف اإلإجاب ــزيج التس ــي  ســالميةعناصــر الم ف

  .فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها
  

واالنحرافــات  ،تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية    ،لفحــص هــذه الفرضــية  
ــة ــن   ،المعياري ــا هــو واضــح م ــك كم ــاين األحــادي ، وذل ــل التب ــار تحلي ــائج اختب ونت

  :الجدول اآلتي

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  العمر

40-36من  3.96 3.36 0.60 

45-41من  4.13 3.49 0.64 

50-46من  4.16 3.35 0.81 

50أكثر من   4.26 3.34 0.92 

 0.59 3.44 4.03  الدرجة الكلية
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو مستوى  :43.4جدول 
في فلسطين  سالميةجودة الخدمات المقدمة في المصارف اإلالصورة الذهنية عن 

  .المستوى التعليميتعزى إلى متغير 
  

  
في  )α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،السابقضح من الجدول يتَّ

نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة  ،المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين
 )ف(حيث بلغت قيمة  المستوى التعليميفي فلسطين تعزى إلى متغير  سالميةفي المصارف اإل

، مما يعني رفض الفرضية )0.05(وهي أقل من ) 0.001(ومستوى الداللة ) 4.68(المحسوبة 
  .الصفرية

  
والجدول ، للمقارنات البعدية) Scheffe(اختبار شيفيه  تم استخدام ،ولفحص الفروق في األوساط

  :ذلك وضحاآلتي ي
  

المسـتوى  فئـات  للمقارنـات البعديـة حسـب    ) Scheffe(نتائج اختبار شـيفيه   :أ -44.4جدول 
  .التعليمي

  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية  المستوى التعليمي

  أقل من توجيهي

 9920. 0.08903- توجيهي

 3200. 0.37340- متوسط دبلوم

 7020. 0.23630- بكالوريوس

 0310. 0.60862-) *( دراسات عليا

 توجيهي
 9920.  089030. توجيهي من أقل

 2430. 0.28437- متوسط دبلوم

مجموع   مصدر التباين
متوسط   درجات الحرية  المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 3.46 4 13.82  بين المجموعات
4.68 

 
0.001 

 0.74 520 383.74  داخل المجموعات 

  524 397.57  المجموع
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ــدول  ــيفيه  :ب -44.4ج ــار ش ــائج اختب ــب) Scheffe(نت ــة حس ــات البعدي ــات للمقارن  فئ
  .المستوى التعليمي

  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية  المستوى التعليمي

 توجيهي
 7310. 0.14727- بكالوريوس

 0090. 0.51959-) *( دراسات عليا

 دبلوم متوسط

 3200. 0.37340 توجيهي من أقل

 2430.  284370. توجيهي

 7720. 0.13709 بكالوريوس

 5870. 0.23522- دراسات عليا

 بكالوريوس

 7020.  236300. توجيهي من أقل

 7310. 147270. توجيهي

 7720. 0.13709- متوسط دبلوم

 0640. 0.37232- دراسات عليا

 دراسات عليا

 0310.  608620.) *( توجيهي من أقل

 0090. 519590.) *( توجيهي

 5870. 235220. متوسط دبلوم

 0640. 372320. بكالوريوس

 ).0.05(مستوى داللة إحصائية  دالة عند* 

  
مقابـل   ،)أقل من توجيهي( المستوى التعليميالفروق كانت لصالح فئة  ضح أنمن الجدول السابق يتَّ

، والفـرق بـين   )0.031(بمستوى داللة إحصـائية مقـداره   ) دراسات عليا( المستوى التعليميفئة 
) توجيهي( المستوى التعليمينت لصالح فئة الفروق كا كما أن، )-0.61(الوسطين الحسابيين مقداره 

والفرق بـين  ) 0.009(بمستوى داللة إحصائية مقداره ) دراسات عليا( المستوى التعليميمقابل فئة 
بين ما تبقى مـن   إحصائيابحيث لم يتضح وجود فروق دالة ، )-0.52(الوسطين الحسابيين مقداره 

المتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة     وضح، والجدول اآلتي يالمستوى التعليميفئات 
  : للمبحوثين كاآلتي
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التي تقيس إجابات  ،واالنحرافات المعيارية ،التكرارات، والمتوسطات الحسابية: 45.4جدول 
جودة الخدمات المقدمة في المصارف الصورة الذهنية عن المبحوثين نحو مستوى 

 .وى التعليميالمستفي فلسطين تعزى إلى متغير  سالميةاإل

  

  
  :المستوى التعليميحسب متغير  ،واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل وضحوالجدول اآلتي ي

  
  .المستوى التعليميحسب متغير  ،الفعلي واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :46.4جدول 

  

  
كذلك فإن هذه النتيجة يمكن تفسيرها بفرق الخبرة والمعرفة والتجربة لدى فئة المستوى التعليمي 

، مع األخذ بعين االعتبار أن فئة المستوى التعليمي )دراسات عليا(، في مقابل فئة )أقل من توجيهي(
عينة المبحوثين، بينما كانت نسبة فئة فقط من حجم % 6.3تشكل ما نسبته ) أقل من توجيهي(
  .4.3، كما في الشكل %19.2) دراسات عليا(، ونسبة فئة %44.2) بكالوريوس(

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار  المستوى التعليمي

 0.73 0.32 33  أقل من توجيهي

 0.86 0.41 98  توجيهي

 0.98 0.69 102  دبلوم متوسط

 0.76 0.56 232  بكالوريوس

 1.05 0.93 60  دراسات عليا

 0.87 0.58 525  المجموع

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  المستوى التعليمي

 0.32 3.92 4.24  أقل من توجيهي

 0.40 3.55 3.95  توجيهي

 0.69 3.32 4.01  متوسطدبلوم 

 0.56 3.42 3.98  بكالوريوس

 0.93 3.30 4.23  دراسات عليا

 0.59 3.44 4.03  الكليةالدرجة 
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 سالميةمستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات التي تقدمها المصارف اإل أن ،وتجدر المالحظة
  .ات الزبائن لكل الفئات أعالهتوقّعفي فلسطين هي أقل بالنسبة ل

  
  :الفرضية الفرعية الخامسة فحص. 5.3.4

 
في المتوسطات الحسابية ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية

إلجابات المبحوثين نحو تأثير منطقة السكن على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي 
  .في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها سالميةللمصارف اإل

  
ونتائج اختبار  ،واالنحرافات المعيارية ،لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية

  :ين األحادي، وذلك كما هو واضح من الجدول اآلتيتحليل التبا
  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو مستوى  :47.4جدول 
في فلسطين  سالميةالصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل

  .منطقة السكنتعزى إلى 
  

  
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة         ،يتضح مـن الجـدول السـابق   

)α ≤ 0.05(   ــو مســتوى الصــورة ــات المبحــوثين نح ــابية إلجاب ــي المتوســطات الحس ف
تعـزى   ،فـي فلسـطين   سـالمية الذهنية عـن جـودة الخـدمات المقدمـة فـي المصـارف اإل      

ــة   ــت قيم ــث بلغ ــكن حي ــة الس ــى منطق ــوبة  )ف(إل ــة ) 17.80(المحس ــتوى الدالل ومس
  .، مما يعني رفض الفرضية الصفرية)0.05(وهي أقل من ) 0.00(
  

والجدول ، للمقارنات البعدية) Scheffe(ص الفروق في األوساط تم استخدام اختبار شيفيه ولفح
  :ذلك وضحاآلتي ي

مجموع   مصدر التباين
متوسط   درجات الحرية  المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 12.69 2 25.38  بين المجموعات
17.80 

 
0.00 

 0.71 522 372.18  داخل المجموعات 

  524 397.57  المجموع
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  .للمقارنات البعدية حسب فئات منطقة السكن) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  :48.4جدول 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية  منطقة السكن

  شمال الضفة
0.52959- الضفة وسط )* (  0.000 

)*( 0.37530- الضفة جنوب  0.000 

 وسط الضفة
)*( 0.52959 الضفة شمال   0.000 

 0.319 0.15429 الضفة جنوب

 جنوب الضفة
)*( 0.37530 الضفة شمال  0.000 

 0.319 0.15429- الضفة وسط

 ).0.05(دالة عند مستوى داللة إحصائية * 

  
) شـمال الضـفة  (الفـروق كانـت لصـالح منطقـة السـكن       يتضـح أن من الجـدول السـابق   

بمســتوى ) جنـوب الضـفة  (ومنطقـة السـكن   ) وسـط الضــفة (مقابـل منطقـة فئـة السـكن     
ــداره    ــائية مق ــة إحص ــداره    )0.000(دالل ــابيين مق ــطين الحس ــين الوس ــرق ب ، والف

ــوالي ) -0.38،  -0.53( ــى الت ــي ي عل ــدول اآلت ــح، والج ــابية،   وض ــطات الحس المتوس
  :االنحرافات المعيارية للمبحوثين كاآلتيو
  

التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات : 49.4جدول 
في  سالميةالمبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل

 .منطقة السكنفلسطين تعزى إلى متغير 

    

  
  :منطقة السكنحسب متغير  ،واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل وضحوالجدول اآلتي ي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار  منطقة السكن

 0.68 0.34 225  شمال الضفة الغربية

 0.96 0.87 106  وسط الضفة الغربية

 0.95 0.71 194  جنوب الضفة الغربية

 0.87 0.58 525  المجموع
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  .منطقة السكنحسب متغير  ،الفعليواألداء  ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :50.4جدول 
  

  
كل من  زبائنبحجم  ا، من خالل مقابلته)شمال الضفة الغربية(تفسير هذه النتيجة الخاصة بفئة يمكن 

، حيـث يبلـغ   ي منطقة شمال الضفة الغربيةوالبنك اإلسالمي الفلسطيني ف ،البنك اإلسالمي العربي
زبائن البنك اإلسالمي  ، وهو أكثر من ضعف عددفيها )71067(العربي اإلسالمي البنك  عدد زبائن
ثبت من خالل فحـص الفرضـية الفرعيـة     حيث، 8.3كما في الجدول  ،فيها )34286(الفلسطيني 

فرق لصالح البنـك اإلسـالمي العربـي مقابـل البنـك      األولى من الفرضية الرئيسة الثالثة، وجود 
لبنك اإلسالمي العربـي  ، وبالتالي فإن العدد المضاعف من الزبائن الذي يمتلكه ااإلسالمي الفلسطيني

، مـع  )شمال الضفة الغربية(النتيجة الخاصة بفئة  علىفي منطقة شمال الضفة الغربية كان له تأثيره 
تـأثير   اله تكان التيهي ) شمال الضفة الغربية(عدم إغفال أن يكون السبب العكس، بأن تكون فئة 

خذ بعين االعتبار أن فئة منطقة السكن مل مع البنك اإلسالمي العربي، مع األعلى فئة مصرف التعا
من حجم عينة المبحوثين، كما فـي الشـكل   % 43استحوذت على ما نسبته ) شمال الضفة الغربية(

6.3.   
  

 سالميةوتجدر المالحظة أن مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات التي تقدمها المصارف اإل
  .الفئات أعاله ات الزبائن لكلتوقّعفي فلسطين هي أقل بالنسبة ل

  
  :الفرضية الفرعية السادسة فحص. 6.3.4

 
فـي المتوسـطات   ) α ≤ 0.05( ال توجد فـروق معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية      

نحو تأثير المهنـة علـى إجابـاتهم فيمـا يتعلّـق بتـأثير عناصـر         ،الحسابية إلجابات المبحوثين
فـي فلسـطين علـى الصـورة الذهنيـة عـن جـودة         سـالمية المزيج التسويقي للمصـارف اإل 

  .خدماتها

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  منطقة السكن

 0.33 3.57 3.90  شمال الضفة الغربية

 0.87 3.38 4.25  وسط الضفة الغربية

 0.71 3.33 4.04  جنوب الضفة الغربية

 0.59 3.44 4.03  الكليةالدرجة 
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ونتائج اختبار  ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لفحص هذه الفرضية
  :تحليل التباين األحادي ، وذلك كما هو واضح من الجدول اآلتي

  
نحو  ،إجابات المبحوثيننتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس  :51.4جدول 

في  سالميةمستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل
  .تعزى إلى المهنة ،فلسطين

  

  
في  )α ≤ 0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين نحو مستوى جودة الخدمات المقدمة في المصارف 
ومستوى الداللة ) 3.12(المحسوبة  )ف(حيث بلغت قيمة  ،في فلسطين تعزى إلى المهنة سالميةاإل
  .، ما يعني رفض الفرضية الصفرية)0.05(وهي أكبر من  ،)0.01(
  

والجدول ، للمقارنات البعدية) Scheffe(تم استخدام اختبار شيفيه  ،ولفحص الفروق في األوساط
  :ذلك وضحاآلتي ي

  
  .المهنةللمقارنات البعدية حسب فئات ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  :أ -52.4جدول 

  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية المهنة

  موظف

 857. 0.24908 عامل

 862. 0.13318- تاجر

 150. 0.58086 طالب

 814. 0.25429 بال

 996. 0.13575 ذلك غير

مجموع   مصدر التباين
متوسط   درجات الحرية  المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 2.32 5 11.62  بين المجموعات
3.12 

 
0.01 

 0.74 519 385.95  داخل المجموعات 

  524 397.57  المجموع
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  .البعدية حسب فئات المهنة للمقارنات) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  :ب -52.4جدول 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية  المهنة

 عامل

 0.857 0.24908- موظف

 0.555 0.38227- تاجر

 0.901 0.33178 طالب

 1.000 0.00520 بال

 0.999 0.11333- ذلك غير

 تاجر

 0.862 0.13318 موظف

 0.555 0.38227 عامل

 0.052 0.71405 طالب

 0.486 0.38747 بال

 0.937 0.26893 ذلك غير

 طالب

 0.150 0.58086- موظف

 0.901 0.33178- عامل

 0.052 0.71405- تاجر

 0.898 0.32658- بال

 0.816 0.44511- ذلك غير

 بال

 0.814 0.25429- موظف

 1.000 0.00520- عامل

 0.486 0.38747- تاجر

 0.898 0.32658 طالب

 0.999 0.11854- ذلك غير

 غير ذلك

 0.996 0.13575- موظف

 0.999 0.11333 عامل

 0.937 0.26893- تاجر

 0.816 0.44511 طالب

 0.999 0.11854 بال

  
ويرجع ذلك إلى عدم تجانس التباينات بين فئات ، لم يتضح من الجدول السابق وجود أي فروق

ستتم االستعانة باختبار و، لحسابية واالنحرافات المعياريةاألوساط اة في جدول وضحالمهنة والم
  :كما يأتي) Kruskal-Wallis Test(والس  -آخر لفحص الفروق، وهو اختبار كروسكال
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والس للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو مستوى  -نتائج اختبار كروسكال: 53.4جدول 
في فلسطين  سالميةالمقدمة في المصارف اإلالصورة الذهنية عن جودة الخدمات 

 .تعزى متغير المهنة

  

  
وقيمة ، )0.05(وهي أقل من ) 0.002(يتضح من الجدول السابق اتضح أن قيمة مستوى الداللة 

،  حسب متغير المهنة على وجود فروق أو اختالفات إحصائياوهي دالة )  19.023=  تربيعكاي (
األوساط الرتبية اآلتي بأن أقل  )39.4(حيث يتضح من جدول ، ما يعني رفض الفرضية الصفرية

  .الفروق لصالحهم وبالتالي فإن ،يرجع إلى فئة الطالب ،وسط رتبي
  

التي تقيس إجابات المبحوثين نحو  ،والس - الملحقة باختبار كروسكالاألوساط الرتبية : 54.4جدول 
في  سالميةمستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل

  .فلسطين تعزى إلى متغير المهنة
  

  
ــيس       ــي تق ــة، الت ــات المعياري ــابية، واالنحراف ــطات الحس ــرارات، والمتوس ــا التك أم
إجابات المبحـوثين نحـو مسـتوى الصـورة الذهنيـة عـن جـودة الخـدمات المقدمـة فـي           

ــارف اإل ــالميةالمص ــة، في   س ــر المهن ــى متغي ــزى إل ــي تع ــطين الت ــي فلس ــحف ها وض
  :الجدول اآلتي

الصورة الذهنية عن 
  مستوى جودة الخدمة

  مستوى الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  قيمة كاي تربيع

19.023 5 0.002 

  األوساط الرتبية  المهنة

 271.74  موظف

  224.58  عامل

 283.91  تاجر

 157.89  طالب

 200.68  بال

 236.17 ذلكغير 

 271.74  المجموع
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التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات : 55.4جدول 
المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف 

 .في فلسطين تعزى إلى متغير المهنة سالميةاإل

  

  
  :حسب متغير المهنة ،واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل وضحوالجدول اآلتي ي

  
  .المهنةحسب متغير  ،الفعلي واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :56.4جدول 

  

  
أقل من (ضمن متغير العمر، وفئة  ،)سنة 26أقل من (بفئة  على غرار ما تم تفسيره فيما يتعلق

ضمن متغير ) طالب(ضمن متغير المستوى التعليمي، يمكن تفسير النتيجة الخاصة بفئة ) توجيهي
المهنة هنا، حيث التعامالت المحدودة لهذه الفئة ال تمكنهم من إعطاء تقييم أوسع لمجمل الخدمات 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار  المهنة

 0.84 0.61 333  موظف

 0.78 0.36 25  عامل

 1.00 0.74 105  تاجر

 0.36 0.03 19  طالب

 0.83 0.35 28  بال

 0.79 0.47 15 غير ذلك

 0.87 0.58 525  المجموع

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  المهنة

 0.60 3.39 3.99  موظف

 0.36 3.68 4.04  عامل

 0.74 3.32 4.06  تاجر

 0.03 3.87 3.90  طالب

 0.35 3.86 4.21  بال

 0.47 3.80 4.27 غير ذلك

 0.59 3.44 4.03  الكليةالدرجة 
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ال ) طالب(فئة المهنة  في فلسطين، مع األخذ بعين االعتبار أن ةسالميمها المصارف اإلالتي تقد
، كما %20، وفئة تاجر %63) موظف(من حجم عينة المبحوثين، بينما كانت فئة % 4تمثّل سوى 
  .7.3في الشكل 

  
 سالميةوتجدر المالحظة أن مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات التي تقدمها المصارف اإل

  .ات الزبائن لكل الفئات أعالهتوقّعي أقل بالنسبة لفي فلسطين ه
  

  :الفرضية الفرعية السابعة فحص. 7.3.4
  

في المتوسطات الحسابية ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية
المزيج إلجابات المبحوثين نحو تأثير مستوى الدخل على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر 

  .في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها سالميةالتسويقي للمصارف اإل
  

ونتائج اختبار  ،واالنحرافات المعيارية ،لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية
  :تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واضح من الجدول اآلتي

  
التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو مستوى نتائج اختبار تحليل  :57.4جدول 

في فلسطين تعزى إلى متغير  سالميةالصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل
  .مستوى الدخل

  

  
في المتوسطات الحسابية  )α ≤ 0.05(ضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يتَّ

نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف  ،إلجابات المبحوثين
، )4.66(المحسوبة  )ف(في فلسطين تعزى إلى مستوى الدخل الشهري، حيث بلغت قيمة  سالميةاإل

  .ما يعني رفض الفرضية الصفريةم، )0.05(، وهي أقل من )0.00(ومستوى الداللة 

مجموع   مصدر التباين
متوسط   درجات الحرية  المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 3.44 4 13.76  بين المجموعات
4.66 

 
0.00 

 0.74 520 383.81  داخل المجموعات 

  524 397.57  المجموع
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والجدول ، للمقارنات البعدية) Scheffe(اختبار شيفيه ولفحص الفروق في األوساط تم استخدام 
  :ذلك وضحاآلتي ي

  
  .للمقارنات البعدية حسب فئات مستوى الدخل) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  :58.4جدول 

  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية الشهري مستوى الدخل

 2000  من أقل

4000-2001 -0.27067 .0820 

6000-4001 -0.35451 .1050 

10000-6001 -0.45489 .0730 

  0330. 0.65889-) *( 10000 من أكثر

4000-2001 

 0820.  270670. 2000  من أقل

6000-4001 -0.08385 .9690 

10000-6001 -0.18422 .8020 

 4100. 0.38822- 10000  من أكثر

6000-4001 

 1050.  354510. 2000  من أقل

4000-2001 .083850 .9690 

10000-6001 -0.10038 .9860 

 7280.  0.30437- 10000  من أكثر

10000-6001 

 0730.  454890. 2000  من أقل

4000-2001 .184220 .8020 

6000-4001 .100380 .9860 

 9410. 0.20400- 10000  من أكثر

 10000  من أكثر

 0330.  658890.) *( 2000  من أقل

4000-2001 .388220 .4100 

6000-4001 .304370 .7280 

10000-6001 .204000 .9410 

  ).0.05(دالة عند مستوى داللة إحصائية * 
  

كانــت لصــالح فئــة مســتوى الــدخل الشــهري  الفــروقَ يتضــح مــن الجــدول الســابق أن
ــن  ( ــل م ــهري    ) 2000أق ــدخل الش ــتوى ال ــة مس ــل فئ ــن  (مقاب ــر م ، )10000أكث

ــداره    ــائية مق ــة إحص ــتوى دالل ــابيين   ) 0.033(بمس ــطين الحس ــين الوس ــرق ب والف
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بـين مـا تبقـى مـن      إحصـائيا بحيـث لـم يتضـح وجـود فـروق دالـة       ، )-0.66(مقداره 
ــهري،  ف ــدخل الش ــتوى ال ــات مس ــي يئ ــدول اآلت ــحوالج ــابية،  وض ــطات الحس المتوس

  :واالنحرافات المعيارية للمبحوثين كاآلتي
  

التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات : 59.4جدول 
المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف 

 .في فلسطين تعزى إلى متغير مستوى الدخل الشهري سالميةاإل

  

  
حســب مســتوى الــدخل  ،واألداء ،توقّــعالمتوســطات الحســابية لل وضــحوالجــدول اآلتــي ي

  :الشهري
  

  .الشهري مستوى الدخلحسب متغير  ،الفعلي واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :60.4جدول 
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار  مستوى الدخل الشهري

 0.68 0.33 122  2000أقل من 

 0.89 0.60 269  4000 - 2001من 

 0.84 0.69 72  6000 - 4001من 

 0.96 0.79 41  10000 - 6001من 

 1.23 0.99 21  10000أكثر من 

 0.87 0.58 525  المجموع

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  مستوى الدخل الشهري

 0.34 3.57 3.91  2000أقل من 

 0.61 3.43 4.04  4000 - 2001من 

 0.69 3.42 4.11  6000 - 4001من 

 0.79 3.26 4.05  10000 - 6001من 

 0.99 3.25 4.24  10000أكثر من 

 0.59 3.44 4.03  المجموع
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، يمكن )10000أكثر من (في مقابل فئة ) شيكل 2000أقل من (وتفسير هذه النتيجة الخاصة بفئة 
تختلف بشكل واضح بين الفئتين، فمن المنطقي أن تكون  وطبيعتها، حجم التعامالت ده إلى أنر

أكثر من (متواضعة مع غيرها، وعلى وجه الخصوص مع فئة ) شيكل 2000أقل من (فئة ات توقّع
تشكل ما نسبته ) شيكل 2000أقل من (فئة مستوى الدخل  أن ،األخذ بعين االعتبار، مع )10000

  .عينة المبحوثينفقط من حجم % 23

  
 سالميةوتجدر المالحظة أن مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات التي تقدمها المصارف اإل

  .ات الزبائن لكل الفئات أعالهتوقّعهي أقل بالنسبة ل ،في فلسطين
  

  :الفرضية الفرعية الثامنةفحص . 8.3.4
 

في المتوسطات الحسابية ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية
إلجابات المبحوثين نحو تأثير سنوات التعامل مع المصرف على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر 

  .في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها سالميةالمزيج التسويقي للمصارف اإل
  

نحرافات المعيارية ونتائج اختبار تحليل لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واال
  :التباين األحادي، كما هو واضح من الجدول اآلتي

  
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو مستوى  :61.4جدول 

في فلسطين  سالميةالصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل
  .تعزى إلى متغير سنوات التعامل مع المصرف

  

  
في ) α 0.05≤(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السابقيتضح لنا من الجدول 

مستوى جودة الخدمات المقدمة الصورة الذهنية عن المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين نحو 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 4.64 4 18.56  بين المجموعات
6.37 

 
0.00 

 0.73 520 379.01  داخل المجموعات 

  524 397.57  المجموع
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 )ف(في فلسطين تعزى إلى سنوات التعامل مع المصرف حيث بلغت قيمة  سالميةفي المصارف اإل
، مما يعني رفض الفرضية )0.05(من  وهي أقل ،)0.00(ومستوى الداللة ) 6.37(المحسوبة 

  .الصفرية
  

  :كما يأتي، للمقارنات البعدية) Scheffe( لفحص الفروق في األوساط تم استخدام اختبار شيفيه
  

  .سنوات التعاملللمقارنات البعدية حسب ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  :62.4جدول 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية  الفروق في األوساط الحسابية سنوات التعامل مع المصرف

 سنة من أقل

 0.997 0.05102- سنوات 3 -  سنة

 0.491 0.24229- سنوات 6 -سنوات 4 من

)*( 0.49237- سنوات 9 - سنوات7من  0.028 

)*( 0.47972- فأكثر سنوات 10  0.024 

 سنوات 3 -  سنة

 0.997 0.05102 سنة من أقل

 0.449 0.19128- سنوات 6 -سنوات 4 من

)*( 0.44136- سنوات 9 - سنوات7من   0.011 

)*( 0.42870- فأكثر سنوات 10  0.007 

 6 -سنوات 4 من
 سنوات

 0.491 0.24229 سنة من أقل

 0.449 0.19128 سنوات 3 -  سنة

 0.355 0.25008- سنوات 9 - سنوات7من

 0.334 0.23742- فأكثر سنوات 10

 9 - سنوات7من
 سنوات

)*( 0.49237 سنة من أقل  0.028 

)*( 0.44136 سنوات 3 -  سنة  0.011 

 0.355 0.25008 سنوات 6 -سنوات 4 من

 1.000 0.01266 فأكثر سنوات 10

 فأكثر سنوات 10

)*( 0.47972 سنة من أقل  0.024 

)*( 0.42870 سنوات 3 -  سنة  0.007 

 0.334 0.23742 سنوات 6 -سنوات 4 من

 1.000 0.01266- سنوات 9 - سنوات7من

  ).0.05(دالة عند مستوى داللة إحصائية * 
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ــابق أن ــدول الس ــن الج ــع   يتضــح م ــل م ــنوات التعام ــة س ــت لصــالح فئ ــروق كان الف
ــل مــن ســنة(المصــرف  ــة ســنوات التعامــل مــع المصــرف ) أق ــل فئ ــن (مقاب  9-7م

ــنوات ــة  )س ــذلك فئ ــأكثر  10(، وك ــنوات ف ــداره   )س ــائية مق ــة إحص ــتوى دالل ، بمس
الوســطين الحســابيين مقــداره    والفــرق بــين  ،علــى التــوالي ) 0.024،  0.028(
ــوالي) 0.48، 0.49( ــى الت ــا أن ،عل ــل   كم ــنوات التعام ــة س ــالح فئ ــت لص ــروق كان الف

مـن  (مقابـل فئـة سـنوات التعامـل مـع المصـرف       ) سـنوات  3-مـن سـنة  (مع المصرف 
ــنوات 7-9 ــة  ،)س ــذلك فئ ــأكثر 10(وك ــنوات ف ــداره  ) س ــائية مق ــة إحص ــتوى دالل بمس
الوســـطين الحســـابيين مقـــداره  علـــى التـــوالي والفـــرق بـــين) 0.007،  0.011(
بـين مـا    إحصـائيا بحيـث لـم يتضـح وجـود فـروق دالـة       ، لى التـوالي ع) 0.43، 0.44(

ــرف     ــع المص ــل م ــنوات التعام ــات س ــن فئ ــى م ــي ي تبق ــدول اآلت ــح، والج وض 
  :المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمبحوثين كاآلتي

  
ــدول  ــي    : 63.4ج ــة، الت ــات المعياري ــابية، واالنحراف ــطات الحس ــرارات، والمتوس التك

إجابــات المبحــوثين نحــو مســتوى الصــورة الذهنيــة عــن جــودة تقــيس 
فــي فلسـطين تعــزى إلــى   ســالميةالخـدمات المقدمــة فــي المصـارف اإل  

 .سنوات التعامل مع المصرفمتغير 

  

  
ــي ي  ــدول اآلت ــحوالج ــابية لل  وض ــطات الحس ــعالمتوس ــنوات   ،واألداء ،توقّ ــب س حس
  :التعامل مع المصرف

سنوات التعامل مع 
  المصرف

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار

 0.70 0.34 58  أقل من سنة

 0.78 0.39 138  سنوات 3 - 1من 

 0.84 0.58 158  سنوات 6 - 4من 

 0.94 0.83 76  سنوات 9 -7من 

 0.97 0.82 95  سنوات فأكثر 10من 

 0.87 0.58 525  المجموع
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  .ت التعاملنواسحسب متغير  ،الفعليواألداء  ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل :64.4جدول 
  

  
مقابل فئة سنوات ) أقل من سنة(وتفسيراً لهذه النتيجة الخاصة بفئة سنوات التعامل مع المصرف 

، كذلك فئة سنوات التعامل مع )سنوات فأكثر 10(، وفئة )سنوات 9-7من (التعامل مع المصرف 
وفئة ) سنوات 9-7من (مقابل فئة سنوات التعامل مع المصرف ) سنوات 3-من سنة(المصرف 

، فإن زبائن المصارف في بداية تعاملهم تكون احتياجاتهم بسيطة من حيث فتح )سنوات فأكثر 10(
ومن ثم فإن هذه إلخ، ... المختلفة من سحب وإيداع مصرفيةالحسابات وإجراء التعامالت ال

االحتياجات قابلة للتطور والتصاعد، خاصة في ظل المنافسة القائمة في السوق المصرفي، 
والخدمات المبتكرة التي تطرحها المصارف على اختالف طبيعتها، من هنا يمكن فهم الفروق 

في  سالميةمه المصارف اإل، بعدم كفاية ما تقد)سنوات 3-من سنة(، و)أقل من سنة: (لصالح الفئتين
دد مع األخذ بعين االعتبار أن فئة عسنوات فأكثر،  4يتعاملون معها من فلسطين للزبائن الذين 

من حجم عينة المبحوثين، وفئة % 11تشكل ما نسبته ) أقل من سنة(سنوات التعامل مع المصرف 
أقل (معاً  نِعينة المبحوثين، بمعنى أن الفئتي من حجم% 26.3تشكل ما نسبته ) سنوات 3-من سنة(

وتجدر ط، من حجم عينة المبحوثين فق% 37.3يشكالن ما نسبته ) سنوات 3-من سنة(و) من سنة
في  سالميةمستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات التي تقدمها المصارف اإل لمالحظة أنا

  .ات الزبائن لكل الفئات أعالهتوقّعهي أقل بالنسبة ل ،فلسطين
  

  :الفرضية الفرعية التاسعة فحص. 9.3.4
  

الحسابية في المتوسطات ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية
فيما يتعلّق  ،إلجابات المبحوثين نحو تأثير عدد مرات التعامل شهرياً مع المصرف على إجاباتهم

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  سنوات التعامل مع المصرف

 0.33 3.63 3.96  أقل من سنة

 0.39 3.63 4.02  سنوات 3 - 1من 

 0.59 3.37 3.96  سنوات 6 - 4من 

 0.83 3.37 4.20  سنوات 9 -7من 

 0.82 3.23 4.05  سنوات فأكثر 10من 

 0.59 3.44 4.03  المجموع
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في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة  سالميةبتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصارف اإل
  .خدماتها

   
المعيارية، ونتائج اختبار لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

  :تحليل التباين األحادي، كما هو واضح من الجدول اآلتي
  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو مستوى  :65.4جدول 
في فلسطين  سالميةالصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف اإل

  .مع المصرف شهرياًد مرات التعامل تعزى إلى متغير عد
  

  
 )α ≤ 0.05(يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات 
حيث بلغت قيمة  ،في فلسطين تعزى إلى عدد مرات التعامل شهرياً سالميةالمقدمة في المصارف اإل

ما يعني قبول الفرضية ، )0.05(وهي أكبر من ) 0.44(ومستوى الداللة ) 0.90(المحسوبة  )ف(
  :المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمبحوثين كاآلتي وضحوالجدول اآلتي ي، الصفرية

  
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات : أ - 66.4جدول 

المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في المصارف 
 .عدد مرات التعامل شهرياً مع المصرففي فلسطين تعزى إلى متغير  سالميةاإل

  

  

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 0.68 3 2.05  بين المجموعات

 0.76 521 395.51  داخل المجموعات 0.44 0.90

  524 397.57  المجموع

عدد مرات التعامل شهرياً 
  مع المصرف

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار

 0.82 0.55 219  مرة واحدة

 0.87 0.57 123  مرتين
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التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات : ب - 66.4جدول 
المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية عن جودة الخدمات المقدمة في 

في فلسطين تعزى إلى متغير عدد مرات التعامل شهرياً مع  سالميةالمصارف اإل
  .المصرف

 

  
مع  حسب عدد مرات التعامل شهرياً ،واألداء ،توقّعالمتوسطات الحسابية لل وضحوالجدول اآلتي ي

  :المصرف
  

عدد مرات التعامل شهرياً حسب متغير  ،الفعليواألداء  ،توقّعالحسابية للالمتوسطات  :67.4جدول 
  .مع المصرف

  

  
داء علــى األ توقّــعالــذي يظهــر فروقــاً لصــالح ال ،مــن خــالل قــراءة الجــدول الســابق

ــاله،   ــات أع ــة الفئ ــالح كاف ــي لص ــة  الفعل ــية الفرعي ــص الفرض ــة فح ــة نتيج ومالحظ
عــدم اخــتالف تقيــيم كافــة الفئــات مــا يعنــي التاســعة مــن الفرضــية الرئيســة الثالثــة، 

مـا يشـير إلـى عـدم كفايـة مـا       لمتغير عـدد مـرات التعامـل مـع المصـرف شـهرياً،       
ــذين تكــرر معــامالتهم شــهرياً  ســالميةتقدمــه المصــارف اإل ــائن ال ــي فلســطين للزب  ،ف

  .  في مقابل الذين يتعاملون بشكل محدود معها

شهرياً  عدد مرات التعامل
  مع المصرف

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرار

 0.92 0.54 73  أربع مرات

 0.93 0.70 110 شبه يومي

 0.87 0.58 525  المجموع

  الفرق  الفعلي األداء  توقّعال  عدد مرات التعامل شهرياً مع المصرف

 0.54 3.40 3.94  مرة واحدة

 0.57 3.55 4.12  مرتين

 0.54 3.49 4.03  أربع مرات

 0.71 3.37 4.08 شبه يومي

 0.59 3.44 4.03  المجموع
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 :تلخيص نتائج فحص فرضيات الدراسة 4.4

  
  :الرئيسة لمحاورها الثالثةفيما يأتي تلخيص لنتائج فحص فرضيات الدراسة، تبعا 

  
  ةاتوجد فروق معنويفي الصورة الذهنية لدى الزبائن بين درجة الخدمات  دالّة إحصائي

 .الفعلية المقدمة في المصارف اإلسالمية في فلسطين وبين توقّعاتهم
 

o  ةاتوجد فروق معنويفي الصورة الذهنية لدى الزبائن بين درجة  دالّة إحصائي
االعتمادية للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإلسالمية في فلسطين وبين 

 .توقّعاتهم

o  ةاتوجد فروق معنويفي الصورة الذهنية لدى الزبـائن بـين درجـة     دالّة إحصائي
فـي فلسـطين وبـين    االستجابة للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإلسالمية 

 .توقّعاتهم

o  ةاتوجد فروق معنويفي الصورة الذهنية لدى الزبـائن بـين درجـة     دالّة إحصائي
التّوكيد للخدمات الفعلية المقدمة في المصـارف اإلسـالمية فـي فلسـطين وبـين      

 .توقّعاتهم

o  ةاتوجد فروق معنويفي الصورة الذهنية لدى الزبـائن بـين درجـة     دالّة إحصائي
عاطف للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإلسـالمية فـي فلسـطين وبـين     التّ

 .توقّعاتهم

o  ةاتوجد فروق معنويفي الصورة الذهنية لدى الزبـائن بـين درجـة     دالّة إحصائي
الملموسية للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإلسالمية فـي فلسـطين وبـين    

 .توقّعاتهم

o  ةادتوجد فروق معنويفي الصورة الذهنية لدى الزبـائن بـين درجـة     الّة إحصائي
االمتثال للخدمات الفعلية المقدمة في المصارف اإلسـالمية فـي فلسـطين وبـين     

 .توقّعاتهم
 

  ةاتوجد عالقة معنويللمصارف  دالّة إحصائي بين األداء الفعلي لعناصر المزيج التّسويقي
 .اإلسالمية في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

 
o  ةاتوجد عالقة معنويبين األداء الفعلي لعنصر المنتج في المصارف  دالّة إحصائي

 .اإلسالمية في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها
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o  ةاتوجد عالقة معنويبين األداء الفعلي لعنصر التسعير في المصارف  دالّة إحصائي
 .اتهااإلسالمية في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدم

o  ةاتوجد عالقة معنويبين األداء الفعلي لعنصر التوزيع في المصارف  دالّة إحصائي
 .اإلسالمية في فلسطين، وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها

o  ةاتوجد عالقة معنويبين األداء الفعلي لعنصر الترويج في المصارف  دالّة إحصائي
 .ين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتهااإلسالمية في فلسطين، وب

o  ةاتوجد عالقة معنويمي (بين األداء الفعلي لعنصر األفراد  دالّة إحصائيمقد
في المصارف اإلسالمية في فلسطين، وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن ) الخدمات

 .عن جودة خدماتها

o  ةاتوجد عالقة معنوياء الفعلي لعنصر الدليل المادي في بين األد دالّة إحصائي
المصارف اإلسالمية في فلسطين، وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة 

 .خدماتها

o  ةاتوجد عالقة معنوية تقديم الخدمات  دالّة إحصائيبين األداء الفعلي لعنصر عملي
ن عن جودة في المصارف اإلسالمية في فلسطين، وبين الصورة الذهنية لدى الزبائ

 .خدماتها
 

  ةاتوجد فروق معنوية إلجابات المبحوثين نحو تأثير  دالّة إحصائيطات الحسابيفي المتوس
مصرف التعامل على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصارف 

  .اإلسالمية في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها
  ةاال توجد فروق معنوية إلجابات المبحوثين نحو تأثير  دالّة إحصائيطات الحسابيفي المتوس

الجنس على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمية في 
 .فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها

  ةاتوجد فروق معنويدالّة إحصائي ة إلجابات المبحوثين نحو تأثير في المتوسطات الحسابي
العمر على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمية في 

 .فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها

  ةاتوجد فروق معنوية إلجابات المبحوثين نحو تأثير  دالّة إحصائيطات الحسابيفي المتوس
توى التعليمي على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصارف المس

 .اإلسالمية في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها

   ــة ــروق معنوي ــد ف ــائياتوج ــة إحص ــات   دالّ ــابية إلجاب ــطات الحس ــي المتوس ف
ــ    ــق بت ــا يتعلّ ــاتهم فيم ــى إجاب ــكن عل ــة الس ــأثير منطق ــو ت ــوثين نح أثير المبح
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عناصــر المــزيج التســويقي للمصــارف اإلســالمية فــي فلســطين علــى الصــورة 
 .الذهنية عن جودة خدماتها

  ةاتوجد فروق معنوية إلجابات المبحوثين، نحو تأثير  دالّة إحصائيطات الحسابيفي المتوس
ة في المهنة على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمي

 .فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها

  ةاتوجد فروق معنوية إلجابات المبحوثين نحو تأثير  دالّة إحصائيطات الحسابيفي المتوس
مستوى الدخل على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي للمصارف 

 .دماتهااإلسالمية في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خ

  ةاتوجد فروق معنوية إلجابات المبحوثين نحو تأثير  دالّة إحصائيطات الحسابيفي المتوس
سنوات التعامل مع المصرف على إجاباتهم فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج التسويقي 

 .للمصارف اإلسالمية في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها

 ةا ال توجد فروق معنوية إلجابات المبحوثين نحو تأثير  دالّة إحصائيطات الحسابيفي المتوس
عدد مرات التعامل شهرياً مع المصرف على إجاباتهم، فيما يتعلّق بتأثير عناصر المزيج 

  .التسويقي للمصارف اإلسالمية في فلسطين على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها
  



 165 

  
  
  
  
  
  
  

  خامسالفصل ال
______________________________________________________ 

  االستنتاجات والمقترحات
  

  :أهم االستنتاجات والمقترحات، كما يأتي في هذا الفصل ، تقدم الدراسةالسابقةنتائج ضوء الفي 
  

  :االستنتاجات .1.5
  

  أهم خصائص المبحوثينغالبيتهم من تتمثّل في أن: 
 

o  71) سنة فأكثر 31(ذوي األعمار%. 

o  63.6 )بكالوريوس فأعلى(ذوي المستويات العلمية%. 

o  20، يليهم التّجار %63الموظفين.% 

o  26) فأعلى 4001(، يليهم %51 )شيكل 4000-2001(ذوي الدخل الشهري.% 

o 62.7) سنوات فأكثر 4(مع المصارف اإلسالمية في فلسطين منذ  المتعاملين%. 

o 58) مرتين فأكثر(هرياً مع المصرف ش المتعاملين.% 
 

 المصارف عن جودة الخدمات التي تقدمها لدى الزبائن لصورة الذهنية ل جيد مستوى
فجوة إدراكية  حيث يوجد، لكنها ال ترقى لمستوى توقعات الزبائن، اإلسالمية في فلسطين

من  ،خدمات المقدمةوتقييمهم لألداء الفعلي لل ،تمثّل الفرق بين توقعات الزبائن ،)حقيقية(
 :حيث

 
o  مه لتلبية حاجات الزبائن نحوأداء الخدمة بشكل دقيق يعتمد عليه، عدم كفاية ما تقد

 .وطريقة اإلنجاز ،من حيث الوقت
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o مه لتلبية حاجات الزبائنغبة والقدرة نحو  ،عدم كفاية ما تقدمن قبل المصارف الر
 .ة لهموتقديم خدمة فوري ،في مساعدة الزبائناإلسالمية 

o  مه لتلبية حاجات الزبائن نحوعلى  وكياستهم معلومات القائمينعدم كفاية ما تقد
 .تقديم الخدمة وقدرتهم على استلهام الثقة واالئتمان

o مه لتلبية حاجات الزبائنإبداء العناية واالهتمام بمشاكل نحو  ،عدم كفاية ما تقد
 .وراقية بطرق إنسانية لزبون والعمل على إيجاد حلول لهاا

o  مه لتلبية حاجات الزبائن نحوقة بالخدمة والمتعلّ ،الجوانب الملموسةعدم كفاية ما تقد
والتّقنيات الحديثة المستخدمة فيه والتّسهيالت الداخلية  ،مثل مباني المصارف

 .ومظهر الموظّفين ،والتّجهيزات الالزمة لتقديم الخدمة ،لألبنية

o مه لتلبية حاة بالتّعامل  ،جات الزبائنعدم كفاية ما تقدنحو التزام المصارف اإلسالمي
 .وقدرتها على توفير خدمات إسالمية متكاملة ،وفق مبادئ الشّريعة اإلسالمية

 
 من حيث  ،الشمولية الكافية لم يكن المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمية في فلسطين من

الفعال، وهو ما تؤكّده الفجوة  الستيعاب متطلبات األداء التسويقي والتكامل ،التماسك
وتقييمهم لألداء الفعلي لجودة الخدمات المقدمة في هذه  ،توقعات الزبائنالحاصلة بين 

 :وأهم مظاهر القصور التي تعتري عناصر هذا المزيج تتمثّل باآلتيالمصارف، 
 

o  مها المصرف؛ لتلبية حاجات الزبائن محدوديةعدد خطوط الخدمات التي يقد
عدد الخدمات المصرفية الفرعية داخل إضافة إلى محدودية  ،ة والمتنوعةالمتعدد

 .خط الخدمة الواحد

o  األبعادعدم إظهار والمبيعات،في عوائد المصرف من العموالت ةغير المادي ، 
 .إلخ...

o  بالدقة والسرعة المناسبتينالخدمات المقدمة ال تكون في متناول الزبائن. 

o من قدرتها في استمالة استجابات ضعف فاعلية األنشطة الترو يجية، وبالتالي الحد
 .على النحو المرغوبالزبائن السلوكية 

o إضافة إلى التي يبديها مقدمو الخدمات تجاه الزبائنوالحساسية  ،المرونة ضعف ،
 .  هاوخصائص في طبيعة الصناعة المصرفية اإلسالمية محدودية معرفتهم

o  والداخلية للمصارف اإلسالمية جيةبيئة الخارالضعف االهتمام بمظاهر. 

o  التي من خاللهاالكيفية بإجراءات ال تراعي  يتم تقديم الخدمات المصرفية تمر
 . لالستفادة منها من قبل الزبائن ؛التدفق السهل واالنسيابي
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o إضافة إلى ذلك، هناك شكوكاً حقيقية لدى الزبائن في مدى مراعاة المصارف  فإن
 للضوابط الشرعية في كافة عناصر المزيج التسويقي، يدلّل ،اإلسالمية في فلسطين

ضمن أبعاد  المرتبة السادسة واألخيرة التي أحرزها بعد االمتثال بوضوح على ذلك
جودة للخدمات المصرفية اإلسالمية، ويبدو أن المزيج التسويقي في هذه الحالة ال

 .شرعي لعناصرهللتماسك والتكامل مع التكييف النسبياً تحديداً، افتقد 
 

 النتائج هنا تدعم االستنتاجات  أما فيما يتعلق بتأثير خصائص المبحوثين على إجاباتهم، فإن
 التعليمية مستوياتال، وأكبرعمار األ كانتكلما  ،وال تتناقض معها ،بشكل كبيرالسابقة 

 .وسنوات التعامل أكبر ، ودخولهم الشهريةأهم المهن التي يشغلونهاو، أعلى
 

  :المقترحات .2.5
  

وذلك كما يأتيعدداً من المقترحات إلى إدارات المصارف اإلسالمية في فلسطين، الدراسة  متقد:    
  

  ــالمية ــويقي للمصــارف اإلس ــزيج التس ــديل الم ــن خــالل إضــافة عنصــر تع ، م
ــامن ــمن   ،ث ــذي يتض ــرعي ال ــف الش ــو التكيي ــز ه ــارف   تعزي ــزام المص الت

ــ ــادئ الشّ ــق مب ــى  ،ريعة اإلســالميةاإلســالمية بالتّعامــل وف ــدرتها عل  تطــويروق
ــذلك يمكــن تحقيــق مســتوى ، إســالمية متكاملــةمصــرفية منتجــات وخــدمات  وب

الخــدمات يــتالءم مــع طبيعــة بمــا  هم،ورغبــات إشــباع أفضــل لحاجــات الزبــائن
 .صائصهاوخ المصرفية اإلسالمية

 تطوير خطوط الخدمات المصرفية اإلسالمية كاآلتي: 
 

o   ًعمقـا،   لهـا مســاهمة أكبــر   مــن خـالل تقــديم خــدمات تمويـل يعتقــد أن
ــاركة،     ــتثمارات، كالمش ــورة اس ــي ص ــدخرات ف ــة الم ــادة تعبئ ــي إع ف
ــاربات،      ــاهمة المض ــادة مس ــناع، وزي ــة، واالستص ــلم، والمزارع والس

 .واالستثمار المباشر

o ًوتوزيعها ،، كجمع الزكاةفعليةمن خالل تقديم خدمات تكافلية  ،اتساعا، ة من وخاص
، والدعوية الخدمات الثقافية واالجتماعية والعلميةباإلضافة إلى جهة المساهمين، 

من خالل أرباح شرعية واضحة، وبهذا الصدد يمكن اإلشارة إلى خدمات تمويلها و
التمويل الموجهة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بغرض دعم المبادرات 

ح واألقّل ،شةالذاتية للفئات المهماظ . 
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 َّسعير، وبشكل خاص في بدائل محاولة االستفادة من المرونة التي يتميز بها عنصر الت
إلخ، وتحمل مخاطر أعلى نسبياً، ...خدمات التمويل المقترحة مثل االستصناع، المزارعة، 

وبتطبيق أكثر وضوحاً لمبدأ المشاركة في الربح على المدى الطويل،  تمويلية ن عملياتم
ضرورة عمل حساب مستقل للزكاة، يبرز بشفافية  ،سعيرأيضاً فيما يتعلق بالتَّ ،أو الخسارة

 .التزام المصرف والمساهمين فيه بإخراج الزكاة، وتسليمها لمصارفها الشرعية المعروفة

 نطاق االنتشار الجغرافي لفروع المصارف اإلسالمية في المدن غير الرئيسية،  تعزيز
  .لي في المناطق الحيوية مثل األسواق التجاريةاف اآلزيادة عدد وحدات الصرو

 خبراء واالستعانة بمتعددة  تطوير مزيج متكامل من االتصاالت الترويجيةل ؛صينمتخص
تبني لممكنة  بهدف تحقيق أعلى استجابة سلوكية ؛)تعريف، تعزيز، تذكير( المستويات

بهذا الصدد ، ويمكن دتكرار الشراء، وكسب زبائن جدالخدمات المصرفية اإلسالمية، و
كشوفات من ، وتنشيط المبيعات، كذلك االستفادة الدعوية/ توظيف الحمالت االجتماعية

في بث رسائل  وشاشات العرض المرئي داخل المصرف بائنالحسابات الصادرة للز
كماً ونوعاً، وأهم ما ينبغي على  ، إضافة إلى تقريب حجم األنشطة المصرفيةإعالنية مركّزة

ت المصارف اإلسالمية في فلسطين عمله والتركيز عليه في هذا السياق، هو معالجة إدارا
 . شكوك الزبائن حول شرعية الخدمات التي تقدمها

  على اختيار األفراد العاملين وتحفيزهم وتدريبهم، التي تؤكد تبني فلسفة التسويق الداخلي
د اإلدارات المصرفية بالكوادر باإلضافة إلى االحتفاظ بالكفاءات والمهارات العالية ورف

البشرية المؤهلة تأهيالً متقدماً لتلبية حاجات المصارف من العمالة الماهرة، إضافة إلى 
بما يعزز الحساسية تجاه إعطاء مزيد من االهتمام بالعاملين في المكاتب األمامية المباشرة، 

بي متكامل ومتخصص في وبهذا الجانب ينصح باعتماد برنامج تدريالزبائن واحتياجاتهم، 
مع  -إضافة إلى المصارف اإلسالمية-الصناعة المصرفية اإلسالمية، يتم التعاون فيه 

المحاسبة هيئة وجمعية البنوك في فلسطين، والجامعات الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، 
، لإلشراف على ضبط جودة مخرجات البرنامج ؛والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

على غرار التدقيق القانوني في المحاسبة، ويمكن أن مصنّفة متدربين شهادة اعتماد ومنح ال
ن في الصناعة المصرفية اإلسالمية، ويمكن زمالة خاصة للعاملي تكون مقدمة لتأسيس

االستفادة من تجربة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، والمركز الدولي 
 .ي اإلسالمي، من خالل شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمدللتدريب المال

 ضرورة االهتمام أكثر بتصميم المصرف الخارجي من حيث الواجهة، ولوحة المصرف 
 إضافة إلى الزي، والبيئة الداخلية من حيث صالة االنتظار ومقاعد االنتظار فيها، وشعاره

  .في أصالته ومعاصرته للمصرف ، بما يعكس الطابع اإلسالميالموحد للعاملين
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  ضرورةتوظيف التكنولوجيا بشكل أكثر فاعليمة، وبشكل خاص ة في الخدمات المقد
المسؤول عن تنظيم صفوف ) Queue Management System( برنامجاستكمال تركيب 

االنتظار للزبائن حتى الحصول على الخدمات في الفروع التي ال يتوفر بها، إضافة إلى 
ط الذكية، وإتاحة الحصول لى الخدمات المصرفية من خالل خطوط الربتوفير الحصول ع

  .على خدمات مصرفية معينة خارج أوقات الدوام الرسمي

 والبحوث التي يأمل الباحث أن تكون الدراسة قد فتحت آفاقاً لهالدراسات أما ا: 
 

o  بحوث السوق في المصارف اإلسالميةواقع استخدام. 

o  صارف اإلسالميةللمالمسؤولية االجتماعية. 

o مشكالت تسويق الخدمات المصرفية اإلسالمية. 

o في ابتكار الخدمات للمصارف اإلسالمية الفتوى والرقابة الشرعية  دور هيئات
 .المصرفية اإلسالمية
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، 2010وماً في األنشطة االجتماعية حجم مساهمة المصارف العاملة في فلسطين عم: 1.2ملحق
  ).2010جمعية البنوك في فلسطين، (

  

  البنك  الرقم
   المساهمة حجم

$ % 

 40.57 1479327 بنك فلسطين 1
 35.15 1281682 البنك اإلسالمي العربي 2
 6.59 240257 البنك العربي 3
 4.84 176490 بنك القدس 4
 4.49 163556 البنك اإلسالمي الفلسطيني 5
 1.86 67800 بنك القاهرة عمان 6
 1.31 47914 بنك األردن 7
 1.31 47865 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 8
 0.70 25639 بنك االستثمار الفلسطيني 9
 HSBC 25000 0.69 األوسط المحدود بنك الشرق 10
 0.61 22320 بنك الرفاه 11
 0.45 16300 البنك التجاري األردني 12
 0.41 14870 البنك التجاري الفلسطيني 13
 0.38 13910 البنك األهلي األردني 14
 0.36 13270 البنك األردني الكويتي 15
 0.27 10000 بنك االتحاد 16

 100 3646200 المجموع
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  .2010األنشطة االجتماعية حجم مساهمة البنك اإلسالمي العربي في : 2.2ملحق
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  .2010في األنشطة االجتماعية  الفلسطينيحجم مساهمة البنك اإلسالمي : 3.2ملحق
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  :)MIBSQ(أداة الدراسة : 1.3ملحق
  

  جامعة القدس
  لتنمية المستدامةل العالي معهدال/ كلية الدراسات العليا 

  
  .)     (     :رقم االستمارة

  .م2011/:    /    تعبئة االستبانةتاريخ 
  
   :األخ المحترم/  حترمةخت الماأل
  

  وبعد،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
  :  بإجراء دراسة بعنوان قوم الباحثي
  

  تأثير المزيج التسويقي للمصارف اإلسالمية في فلسطين
  على الصورة الذهنية عن جودة خدماتها لدى الزبائن

  
المعهد العالي أبو ديس، / نيل درجة الماجستير من جامعة القدس  ضمن متطلباتوذلك 

  . ، وتنمية الموارد البشريةبناء مؤسسات/ للتنمية المستدامة
  

تحري  التي تم إعدادها لهذا الغرض، آمالً باإلجابة عن أسئلة االستبانة التكرمأرجو 
الدقة والموضوعية في اإلجابة، علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية ولن تستخدم إال ة تام

  .ألغراض البحث العلمي ومن خالل رزم إحصائية
  "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

  
  مأمون راشد: الباحث
سمير أبو زنيد. د: إشراف
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  :الخصائص الديموغرافية: القسم األول
  :الفراغاتفي المربع مقابل كل عبارة أو اإلجابة في  الرجاء وضع رقم اإلجابة المناسبة التي تنطبق عليك

  
A1  اسم المصرف    1 (البنك اإلسالمي الفلسطيني) 2                    البنك اإلسالمي العربي 
A2  العمر بالسنوات الكاملة  :    
A3  الجنس    1 (                      أنثى) 2                   ذكر  

A4  مي يعلتال ستوىالم    1( دبلوم متوسط       ) 3                  توجيهي )2         أقل من توجيهي  
  دراسات عليا                 ) 5              بكالوريوس )4

A5   السكنمنطقة    1(   جنوب الضفة الغربية) 3وسط الضفة الغربية   )2شمال الضفة الغربية              

A6 
         طالب )4             تاجر) 3            عامل )2       موظف )  1  عملال

  ....................................... . :غير ذلك) 6بال            )5

A7 
           6000-4001) 3          4000-2001 )2          2000أقل من  )  1  مستوى الدخل الشهري بالشيكل

   10000أكثر من ) 5        6001-10000 )4

A8 مع المصرف سنوات التعامل    1( سنوات 6-سنوات 4 ) 3       سنوات 3–سنة  )2        أقل من سنة      
                     فأكثر سنوات 10 )5      سنوات 9 -سنوات 7 )4

A9 ات التعامل خالل الشهرعدد مر   1( ة واحدةتين  )2      مرات ) 3       مرشبه يومي )4       أربع مر               

  
  :التوقعاتفحص : نيالثا قسملا

  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(ضع إشارة  ومن ثم اآلتية ،الرجاء قراءة العبارات
  
من أجل الحصول على خدمات مصرفية و، التعامل مع المصرف اإلسالميقبل 

  : ، فإننيإسالمية ذات جودة عالية

بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة   محايد
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة
  جداً

  المزيج التسويقي واالعتمادية
B1  أتوقع أن يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية   المنتج            
B2 أن تكون أسعار الخدمات المقدمة عادلة أتوقع  لتسعيرا            
B3 أن يكون موقع المصرف قريباً يسهل الوصول إليه أتوقع  التوزيع            
B4 أن يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به أتوقع  الترويج            
B5 أتوقع أن يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية األفراد            
B6 متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(أتوقع أن يتوفر لدى المصرف تجهيزات  الدليل المادي            
B7 أن يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءأتوقع  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي واالستجابة
B8 أن يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتأتوقع   المنتج            
B9 أن تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن   أتوقع  لتسعيرا            

B10 أن تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةأتوقع  التوزيع            
B11 أن تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر أتوقع  الترويج            
B12 موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحأن يقوم أتوقع  األفراد            



182 
 

من أجل الحصول على خدمات مصرفية و، التعامل مع المصرف اإلسالميقبل  ..تابع
  :، فإننيإسالمية ذات جودة عالية

بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

  محايد
بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة
  جداً

B13 تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولةأتوقع أن يساعد  الدليل المادي            
B14 أن تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع أتوقع  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي والتوكيد
B15 أن تكون الخدمات المقدمة موثوقةأتوقع   المنتج            
B16 أتوقع أن تكون أسعار الخدمات المقدمة واضحة  لتسعيرا            
B17 أن يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتأتوقع  التوزيع            
B18 أن يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالمية أتوقع  الترويج            
B19 المصرفية اإلسالميةأن يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات أتوقع  األفراد            
B20 أن توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن أتوقع  الدليل المادي            
B21 أن ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةأتوقع  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي والتعاطف
B22 رة عن حاجات حقيقية للمجتمع أن تكون الخدمات التيأتوقع   المنتجيقدمها المصرف معب            
B23 أن يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةأتوقع  لتسعيرا            
B24 أن يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف أتوقع  التوزيع            
B25 معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتأن ينشر المصرف أتوقع  الترويج            
B26 أن يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهم أتوقع  األفراد            
B27 قائمة على الود واالحترام(أن يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية أتوقع  الدليل المادي(            
B28  أن يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرفأتوقع  التقديمعملية            

  المزيج التسويقي والملموسية
B29 أن تلبي الخدمات المصرفية المقدمة االحتياجات من التعامالت المصرفيةأتوقع  المنتج            
B30 المقدمةأن يوفر المصرف كشوفات دقيقة توضح تكاليف الخدمات أتوقع  التسعير            
B31 أتوقع أن يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية التوزيع            
B32 أتوقع أن يقدم المصرف جوائز تشجيعية الترويج            
B33 الحسن  مظهرأن يلتزم موظفو المصرف بالأتوقع  األفراد            
B34 المصرف الداخلية مريحة للزبائنأتوقع أن تكون تجهيزات  الدليل المادي            
B35 أن يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة أتوقع  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي واالمتثال
B36 أن تكون الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الرباأتوقع  المنتج            
B37 ل أتوقع  التسعيرجزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالىأن يحو           
B38 أن ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعيأتوقع  التوزيع            
B39 أن يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالميةأتوقع  الترويج            
B40 المصرف بالسلوك اإلسالميأن يلتزم موظفو أتوقع  األفراد            
B41 أن يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي لهأتوقع  الدليل المادي            
B42 أن يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىأتوقع  عملية التقديم            
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  :األداء الفعليفحص : القسم الثالث
  :في المكان المناسب أمام كل عبارة) X(ضع إشارة  ومن ثم اآلتية ،الرجاء قراءة العبارات

 مستوى أداء الخدمات المصرفيةيمكنني تصور ، التعامل مع المصرف اإلسالمي بعد
    :كاآلتي ة التي يقدمها،اإلسالمي

بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

  محايد
بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة
  جداً

  واالعتماديةالمزيج التسويقي 
C1  فعلياً يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية  المنتج            
C2 أسعار الخدمات المقدمة عادلة فعلياً  التسعير            
C3 موقع المصرف قريب يسهل الوصول إليهفعلياً  التوزيع            
C4 يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به فعلياً  الترويج            
C5 فعلياً يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية األفراد            
C6 متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(فعلياً يتوفر لدى المصرف تجهيزات  الدليل المادي            
C7 يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءفعلياً  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي واالستجابة
C8 يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتفعلياً  المنتج            
C9 تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن   فعلياً  التسعير            
C10 تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةفعلياً  التوزيع            
C11 تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر فعلياً  الترويج            
C12 المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريح يقوم موظفوفعلياً  األفراد            
C13 فعلياً يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة الدليل المادي            
C14 تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع فعلياً  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي والتوكيد
C15 الخدمات المقدمة موثوقةفعلياً  المنتج            
C16 فعلياً أسعار الخدمات المقدمة واضحة  التسعير            
C17 يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتفعلياً  التوزيع            
C18 يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالمية فعلياً  الترويج            
C19 المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات المصرفية اإلسالمية يمتلك موظفوفعلياً  األفراد            
C20 توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن فعلياً  الدليل المادي            
C21 ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةفعلياً  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي والتعاطف
C22 رة عن حاجات حقيقية للمجتمعفعلياً  المنتجالخدمات التي يقدمها المصرف معب            
C23 يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةفعلياً  التسعير            
C24 يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف فعلياً  التوزيع            
C25 ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتفعلياً  الترويج            
C26 للزبائن حول معامالتهم الصادقةالمصرف النصيحة  يبدي موظفوفعلياً  األفراد             
C27 قائمة على الود واالحترام(يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية فعلياً  الدليل المادي(            
C28 يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرففعلياً  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي والملموسية
C29 االحتياجات من التعامالت المصرفيةتلبي الخدمات المصرفية المقدمة فعلياً  المنتج            
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مستوى أداء الخدمات يمكنني تصور ، التعامل مع المصرف اإلسالمي بعد.. تابع
    :كاآلتي ة التي يقدمها،اإلسالمي المصرفية

بدرجة 
  كبيرة 

  جداً

بدرجة 
  كبيرة

  محايد
بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
  ضعيفة
  جداً

C30 دقيقة توضح تكاليف الخدمات المقدمةيوفر المصرف كشوفات فعلياً  التسعير            
C31 فعلياً يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية التوزيع            
C32 فعلياً يقدم المصرف جوائز تشجيعية الترويج            
C33 يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن فعلياً  األفراد            
C34 فعلياً تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن الدليل المادي            
C35 يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة فعلياً  عملية التقديم            

  المزيج التسويقي واالمتثال
C36 الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربافعلياً  المنتج            
C37 ل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالىفعلياً  التسعيريحو           
C38 ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعيفعلياً  التوزيع            
C39 يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالميةفعلياً  الترويج            
C40 المصرف بالسلوك اإلسالمييلتزم موظفو فعلياً  األفراد            
C41 يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي لهفعلياً  الدليل المادي            
C42 يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىفعلياً  عملية التقديم            

  
  انتهت األسئلة  

  اإلجابة عن أسئلة االستبانةشكراً جزيالً لتخصيص جزء من وقتكم للتعاون في 
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  :الدراسة أداةبتحكيم  قامواالمتخصصين الذين واألكاديميين قائمة بأسماء : 2.3 ملحق
  

  لــــان العمـــمك  التخصص  مــــاالس  الرقم
  جامعة الخليل -عميد كلية الشريعة  الفقه والتشريع  حسين الترتوري. د. أ  1
هيئة الرقابة الشرعية البنك رئيس و، جامعة القدس  وأصولهالفقه   حسام الدين عفانة. د. أ  2

  اإلسالمي الفلسطيني
جامعة  -العلوم اإلدارية واالقتصاديةعميد كلية   اإلدارة والتسويقفلسفة   يوسف أبو فارة. د  3

  القدس المفتوحة
  القدسجامعة  -مدير وحدة تنمية الموارد المالية  العلوم المالية والمصرفية  محمد بدر. د  4
  الجامعة العربية األمريكية  العلوم المالية والمصرفية  شريف أبو كرش. د  5
  جامعة النجاح الوطنية  اإلدارة واالقتصاد  طارق الحاج. د  6
  جامعة النجاح الوطنية  علم النفس  رسمية حنون. د. أ  7
  مدير المعهد العالي للتنمية المستدامة  التخطيط والتنمية  زياد قنام. د  8
  جامعة الخليل - أستاذ مشارك في اللغة العربية   األدب العربي  حسن فليفل. د. أ  9
  

مع الدرجة  التوقعاتمصفوفة قيم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : أ -3.3 ملحق
  :الكلية لهذا المجال

  

 معامل الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

B1  0.00 0.59  مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية أتوقع أن يقدم المصرف 

B2  0.00 0.67  أن تكون أسعار الخدمات المقدمة عادلةأتوقع 
B3  0.00 0.39  أن يكون موقع المصرف قريباً يسهل الوصول إليهأتوقع 
B4  0.00 0.65  أن يقوم المصرف بالوفاء بما وعد بهأتوقع 
B5  0.00 0.63  ذوو كفاءة عاليةأتوقع أن يتوفر لدى المصرف موظفون 
B6  0.00 0.55  متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(أتوقع أن يتوفر لدى المصرف تجهيزات 
B7  0.00 0.57  أن يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءأتوقع 
B8  0.00 0.65  أن يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتأتوقع 
B9  0.00 0.66  أن تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائنأتوقع 

B10  0.00 0.65  أن تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةأتوقع 
B11  0.00 0.66  أن تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّرأتوقع 
B12  0.00 0.62  المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحأن يقوم موظفو أتوقع 
B13 0.00 0.62  أتوقع أن يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة 
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مع الدرجة  التوقعاتمصفوفة قيم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : ب -3.3ملحق 
  :الكلية لهذا المجال

 

 معامل الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

B14  0.00 0.66  أن تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاعأتوقع 
B15  0.00 0.61  أن تكون الخدمات المقدمة موثوقةأتوقع 
B16 0.00 0.65  أتوقع أن تكون أسعار الخدمات المقدمة واضحة 
B17  0.00 0.53  المعامالتأن يحافظ المصرف على خصوصية أتوقع 
B18  0.00 0.73  أن يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالميةأتوقع 
B19  0.00 0.76  أن يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات المصرفية اإلسالميةأتوقع 
B20  0.00 0.71  أن توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائنأتوقع 
B21  0.00 0.67  أن ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةأتوقع 
B22  رة عن حاجات حقيقية للمجتمعأتوقع0.00 0.67  أن تكون الخدمات التي يقدمها المصرف معب 
B23  0.00 0.70  أن يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةأتوقع 
B24  0.00 0.62  الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف أن يتاحأتوقع 
B25  0.00 0.72  أن ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتأتوقع 
B26  0.00 0.73  أن يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهمأتوقع 
B27  0.00 0.66  )قائمة على الود واالحترام(لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية أن يتوفر أتوقع 
B28  0.00 0.70  أن يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرفأتوقع 
B29  0.00 0.71  أن تلبي الخدمات المصرفية المقدمة االحتياجات من التعامالت المصرفيةأتوقع 
B30  0.00 0.64  كشوفات دقيقة توضح تكاليف الخدمات المقدمةأن يوفر المصرف أتوقع 
B31 0.00 0.63  أتوقع أن يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية 
B32 0.00 0.58  أتوقع أن يقدم المصرف جوائز تشجيعية 
B33  0.00 0.43  أن يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسنأتوقع 
B34 0.00 0.62  تكون تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن أتوقع أن 
B35  0.00 0.65  أن يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمةأتوقع 
B36  0.00 0.75  أن تكون الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الرباأتوقع 
B37  ل جزء واضح من عوائد المصرف أتوقع0.00 0.70 ابتغاء األجر من اهللا تعالىأن يحو 
B38  0.00 0.72  أن ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعيأتوقع 
B39  0.00 0.73  أن يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالميةأتوقع 
B40  0.00 0.75  أن يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالميأتوقع 
B41  0.00 0.72  أن يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي لهأتوقع 
B42  0.00 0.76  أن يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىأتوقع 
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مع  األداء الفعليمصفوفة قيم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : أ - 4.3ملحق
  :الدرجة الكلية لهذا المجال

  

 معامل الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

C1  0.00 0.73  فعلياً يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 

C2  ً0.00 0.71  أسعار الخدمات المقدمة عادلةفعليا 
C3  ً0.00 0.52  موقع المصرف قريب يسهل الوصول إليهفعليا 
C4  ً0.00 0.71  بما وعد بهيقوم المصرف بالوفاء فعليا 
C5 0.00 0.71  فعلياً يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية 
C6  0.00 0.68  متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(فعلياً يتوفر لدى المصرف تجهيزات 
C7  ً0.00 0.68  يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءفعليا 
C8  ً0.00 0.75  بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتيقوم المصرف فعليا 
C9  ً0.00 0.76  تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائنفعليا 
C10  ً0.00 0.78  تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةفعليا 
C11  ً0.00 0.76  مؤثِّرتصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل فعليا 
C12  ً0.00 0.74  يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحفعليا 
C13 0.00 0.76  فعلياً يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة 
C14  ً0.00 0.71  تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاعفعليا 
C15  ً0.00 0.72  المقدمة موثوقةالخدمات فعليا 
C16 0.00 0.73  فعلياً أسعار الخدمات المقدمة واضحة 
C17  ً0.00 0.63  يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتفعليا 
C18  ً0.00 0.78  يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالميةفعليا 
C19 0.00 0.75  المصرفية اإلسالمية فعلياً يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات 
C20  ً0.00 0.76  توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائنفعليا 
C21  ً0.00 0.71  ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةفعليا 
C22  ًرة عن حاجات حقيقية للمجتمعفعليا0.00 0.75  الخدمات التي يقدمها المصرف معب 
C23  ً0.00 0.70  يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةفعليا 
C24  ً0.00 0.69  يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرففعليا 
C25  ً0.00 0.76  ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتفعليا 
C26  ً0.00 0.78  يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهمفعليا 
C27  ً0.00 0.75  )قائمة على الود واالحترام(يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية فعليا 
C28  ً0.00 0.75  يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرففعليا 
C29  ً0.00 0.73  المصرفية المقدمة االحتياجات من التعامالت المصرفيةتلبي الخدمات فعليا 
C30  ً0.00 0.73  يوفر المصرف كشوفات دقيقة توضح تكاليف الخدمات المقدمةفعليا 
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مع  األداء الفعليمصفوفة قيم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : ب - 4.3ملحق
  :الدرجة الكلية لهذا المجال

 

 معامل الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

C31 0.00 0.71  فعلياً يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية 
C32 0.00 0.64  فعلياً يقدم المصرف جوائز تشجيعية 
C33  ً0.00 0.68  يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسنفعليا 
C34  0.00 0.76  المصرف الداخلية مريحة للزبائنفعلياً تجهيزات 
C35  ً0.00 0.69  يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمةفعليا 
C36  ً0.00 0.69  الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربافعليا 
C37  ًل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالىفعليا0.00 0.73 يحو 
C38  ً0.00 0.67  ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعيفعليا 
C39  ً0.00 0.75  يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالميةفعليا 
C40  ً0.00 0.74  يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالميفعليا 
C41  ً0.00 0.75  الطابع اإلسالمي لهيظهر تصميم المصرف فعليا 
C42  ً0.00 0.78  يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىفعليا 

  
  :)survesystem, 2011(صورة سحب العينة من الموقع االلكتروني :  5.3ملحق
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  .بحسب المدينة التي يوجد بها الفرع طبقات مجتمع وعينة الدراسة: 6.3ملحق
  

  البنك اإلسالمي الفلسطيني  البنك اإلسالمي العربي

  المدينة

علة
الفا

ت 
سابا

الح
  

بة 
نس

ال
%  

ينة
الع

  

عة
وز

ت م
ارا

ستم
ا

يمة  
سل

ت 
ارا

ستم
ا

  

  منطقة
  الفرع

علة
الفا

ت 
سابا

الح
  

بة 
نس

ال
%  

ينة
الع

  

عة
وز

ت م
ارا

ستم
ا

يمة  
سل

ت 
ارا

ستم
ا

  

  8  10  4 2.17  2831  جنين  60  72  43  23.1  28225  جنين
  53  65  38 19.55  31455  نابلس  64  70  42  22.5  27521  طولكرم

  53  99  60 29.94  39004  رام اهللا والبيرة  9  10  0  0.1  115  قلقيلية
  7  12  8 3.51  4572  العيزرية  31  39  23  12.4  15206  نابلس
  42  41  24 12.33  16065  بيت لحم  45  63  38  20.5  25040  هللا والبيرةرام ا
  91  107  64 32.5  42296  الخليل  7  10  1  0.6  742  حمبيت ل
             55  65  39  20.8  25511  الخليل

  254 334 198  100  130232  المجموع  271 329 186  100  122360  المجموع
  

المتعلقة باالعتمادية لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن ا :7.4ملحق
من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات  ةرف اإلسالمياقبل التعامل مع المص

  .جودة عالية
  

 فقرات توقع االعتمادية الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B3 1   أن يكون موقع المصرف قريباً يسهل الوصول إليهأتوقع  4.18 0.88 

B4 2  أن يقوم المصرف بالوفاء بما وعد بهأتوقع  4.17 0.89 

B5 3 0.87 4.15 أتوقع أن يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية 

B6 4  متطورة) برامجأثاث، أجهزة، (أتوقع أن يتوفر لدى المصرف تجهيزات  4.10 0.88 

B1 5 0.85 4.04 أتوقع أن يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 

B7 6  أن يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءأتوقع  4.04 0.88 

B2 7  أن تكون أسعار الخدمات المقدمة عادلةأتوقع  3.94 0.95 

 0.62 4.09 الدرجة الكلية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن المتعلقة باالستجابة : 8.4ملحق
قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات 

 .جودة عالية

  

 ستجابةفقرات توقع اال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

B12 1   0.87 4.11  أن يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحأتوقع 

B9 2  0.90 4.05  أن تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن   أتوقع 
B13 3 0.83 4.04  أتوقع أن يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة 
B8 4  0.90 4.00  يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتأن أتوقع 
B10 5  0.95 3.97  أن تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةأتوقع 
B14 6  1.04 3.94  أن تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع أتوقع 
B11 7  0.93 3.79  أن تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر أتوقع 

 0.68 3.98  الدرجة الكلية

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن المتعلقة بالتوكيد : 9.4ملحق

قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات 
  .جودة عالية

  

 توكيدفقرات توقع ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B17 1   0.82 4.35  أن يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتأتوقع 

B15 2  0.74 4.26  أن تكون الخدمات المقدمة موثوقةأتوقع 

B18 3  0.95 4.12  أن يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالمية أتوقع 

B16 4  0.92 4.10  أتوقع أن تكون أسعار الخدمات المقدمة واضحة 
B19 5  1.01 4.00  أن يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات المصرفية اإلسالميةأتوقع 
B20 6  0.89 3.99  أن توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن أتوقع 

B21 7  0.99 3.87  أن ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةأتوقع 

 0.69 4.10 الدرجة الكلية

  
  



191 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن المتعلقة بالتعاطف : 10.4لحقم
قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات 

 .عاليةجودة 

  

 تعاطففقرات توقع ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

B27 1   0.85 4.11  )قائمة على الود واالحترام(أن يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية أتوقع 

B22 2  رة عن حاجات حقيقية للمجتمعأتوقع0.85 4.02  أن تكون الخدمات التي يقدمها المصرف معب 
B26 3  0.96 3.98  أن يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهم أتوقع 
B28 4  0.98 3.96  أن يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرفأتوقع 
B25 5  0.98 3.83  أن ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتأتوقع 
B23 6  1.13 3.64  أن يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةأتوقع 
B24 7  1.15 3.44  أن يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف أتوقع 

 0.76 3.85  الدرجة الكلية

  
توقعات الزبائن المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 11.4ملحق

بالملموسية قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات 
 .مصرفية ذات جودة عالية

  

 ملموسيةفقرات توقع ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B33 1   0.74 4.28  أن يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن أتوقع 

B35 2  0.90 4.16  أن يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة أتوقع 
B30 3  0.88 4.09  أن يوفر المصرف كشوفات دقيقة توضح تكاليف الخدمات المقدمةأتوقع 
B34 4 0.84 4.08  أتوقع أن تكون تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن 
B31 5  0.90 4.08  التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفيةأتوقع أن يتم توظيف 
B29 6  0.84 4.00  أن تلبي الخدمات المصرفية المقدمة االحتياجات من التعامالت المصرفيةأتوقع 
B32 7 1.11 3.77  أتوقع أن يقدم المصرف جوائز تشجيعية 

 0.64 4.07  الدرجة الكلية
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الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن المتعلقة باالمتثال المتوسطات : 12.4ملحق
قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات 

 .جودة عالية

  

 متثالفقرات توقع اال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

B40 1   0.98 4.14  المصرف بالسلوك اإلسالميأن يلتزم موظفو أتوقع 

B42 2  1.02 4.13  أن يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىأتوقع 
B36 3  1.15 4.13  أن تكون الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الرباأتوقع 
B39 4  1.00 4.08  المصرفية اإلسالميةأن يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت أتوقع 
B38 5  1.12 4.08  أن ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعيأتوقع 
B41 6  1.01 4.02  أن يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي لهأتوقع 
B37 7  ل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالىأتوقع1.14 3.84 أن يحو 

 0.90 4.06  الدرجة الكلية

  
 منتجالمتعلقة بال الزبائن توقعاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 13.4ملحق

من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص قبل
  .جودة عالية

  

 المنتجفقرات توقع  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

B15 1   0.74 4.26  أن تكون الخدمات المقدمة موثوقةأتوقع 

B36 2  1.15 4.13  أن تكون الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الرباأتوقع 

B1 3  0.85 4.04  أتوقع أن يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 
B22 4  رة عن حاجات حقيقية للمجتمعأن تكون الخدمات التي أتوقع0.85 4.02  يقدمها المصرف معب 
B8 5  0.90 4.00  أن يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتأتوقع 
B29 6  0.84 4.00  أن تلبي الخدمات المصرفية المقدمة االحتياجات من التعامالت المصرفيةأتوقع 

 0.64 4.07  الدرجة الكلية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن المتعلقة بالتسعير : 14.4ملحق
قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات 

  .جودة عالية
  

 تسعيرفقرات توقع ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

B16 1   0.92 4.10  أتوقع أن تكون أسعار الخدمات المقدمة واضحة 

B30 2  0.88 4.09  أن يوفر المصرف كشوفات دقيقة توضح تكاليف الخدمات المقدمةأتوقع 
B9 3  0.90 4.05  أن تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن   أتوقع 

B2 4  0.95 3.94  أن تكون أسعار الخدمات المقدمة عادلة أتوقع 
B37 5  ل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالىأتوقع1.14 3.84 أن يحو 
B23 6  1.13 3.64  أن يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةأتوقع 

 0.71 3.94  الدرجة الكلية

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن المتعلقة بالتوزيع : 15.4ملحق

قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات 
  .جودة عالية

  

 توزيعفقرات توقع ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B17 1   0.82 4.35  يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتأن أتوقع 

B3 2  0.88 4.18  أن يكون موقع المصرف قريباً يسهل الوصول إليه أتوقع 
B31 3 0.90 4.08  أتوقع أن يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية 
B38 4  1.12 4.08  مصدرها غير شرعيأن ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال أتوقع 
B10 5  0.95 3.97  أن تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةأتوقع 
B24 6  1.15 3.44  أن يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف أتوقع 

 0.64 4.02  الدرجة الكلية
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واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن المتعلقة بالترويج المتوسطات الحسابية : 16.4ملحق
قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية ذات 

  .جودة عالية
  

 ترويجفقرات توقع ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

B4 1   0.89 4.17  أن يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به أتوقع 

B18 2  0.95 4.12  أن يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالمية أتوقع 

B39 3  1.00 4.08  أن يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالميةأتوقع 
B25 4  0.98 3.83  التمييز بين ما يحتاجه من خدماتأن ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على أتوقع 
B11 5  0.93 3.79  أن تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر أتوقع 

B32 6 1.11 3.77  أتوقع أن يقدم المصرف جوائز تشجيعية 

 0.71 3.96  الدرجة الكلية

  
توقعات الزبائن المتعلقة باألفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 17.4ملحق

قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على )  مقدمي الخدمات(
  .خدمات مصرفية ذات جودة عالية

  

 )مقدمي الخدمات(باألفراد فقرات توقع  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B33 1   0.74 4.28  أن يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن أتوقع 

B5 2 0.87 4.15  أتوقع أن يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية 

B40 3  0.98 4.14  أن يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالميأتوقع 

B12 4  0.87 4.11  أن يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحأتوقع 
B19 5  1.01 4.00  أن يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات المصرفية اإلسالميةأتوقع 
B26 6  0.96 3.98  أن يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهم أتوقع 

 0.66 4.11  الدرجة الكلية
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توقعات الزبائن المتعلقة بالدليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 18.4ملحق
المادي قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات مصرفية 

  .ذات جودة عالية
  

 دليل الماديفقرات توقع ال الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

B27 1   0.85 4.11  )قائمة على الود واالحترام(أن يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية أتوقع 

B6 2  0.88 4.10  متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(أتوقع أن يتوفر لدى المصرف تجهيزات 
B34 3 0.84 4.08  أتوقع أن تكون تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن 

B13 4 0.83 4.04  أتوقع أن يساعد تصميم المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولة 

B41 5  1.01 4.02  أن يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي لهأتوقع 

B20 6  0.89 3.99  أن توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن أتوقع 

 0.64 4.06  الدرجة الكلية

  
المتعلقة بعملية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات توقعات الزبائن : 19.4ملحق

تقديم الخدمة قبل التعامل مع المصارف اإلسالمية من أجل الحصول على خدمات 
  .مصرفية ذات جودة عالية

  

 عملية تقديم الخدمةفقرات توقع  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

B35 1   0.90 4.16  أن يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة أتوقع 

B42 2  1.02 4.13  أن يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىأتوقع 
B7 3  0.88 4.04  أن يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءأتوقع 

B28 4  0.98 3.96  يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرفأن أتوقع 

B14 5  1.04 3.94  أن تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع أتوقع 

B21 6  0.99 3.87  أن ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةأتوقع 

 0.69 4.02  الدرجة الكلية
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واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي لتوقعات عناصر ، الحسابيةالمتوسطات  :20.4ملحق 
   .المزيج التسويقي الكلية

  

توقعات عناصر المزيج التسويقي للمصارف   الرقم
  اإلسالمية في فلسطين 

المتوسطات   الترتيب
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 النسبي

 %81.4 0.64 4.07 الثاني المنتج  1

 %78.8 0.71 3.94 السابع التسعير 2

 %80.4 0.64 4.02 الرابع التوزيع 3

 %79.2 0.71 3.96 السادس الترويج 4

 %82.2 0.66 4.11 األول )مقدمو الخدمات(األفراد  5

 %81.2 0.64 4.06 الثالث الدليل المادي 6

 %80.4 0.69 4.02 الخامس عملية تقديم الخدمة 7

 %80.6 0.62 4.03 التسويقي المتوقعةالدرجة الكلية لعناصر المزيج 

  
  

المتعلقة  تقييم األداء الفعليواالنحرافات المعيارية لفقرات  المتوسطات الحسابية: 21.4ملحق
لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد عتماديةباال

   .قدمهاتالتي  اإلسالمية
  

 عتماديةلال الفعلي داءتقييم األفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

C3 1   ً1.06 3.76  موقع المصرف قريب يسهل الوصول إليهفعليا 

C5 2 1.01 3.61  فعلياً يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية 

C4 3  ً0.96 3.58  يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به فعليا 

C6 4 1.03 3.58  متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(المصرف تجهيزات  فعلياً يتوفر لدى 

C7 5  ً0.98 3.53  يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءفعليا 

C1 6  1.05 3.52  فعلياً يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 

C2 7  ً1.07 3.29  أسعار الخدمات المقدمة عادلة فعليا 

 0.78 3.55  الدرجة الكلية
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المتعلقة  تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 22.4ملحق
لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد ستجابةباال

  .اإلسالمية التي تقدمها
  

 ستجابةلال تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

C12 1   ً1.04 3.60  يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحفعليا 

C9 2  ً0.99 3.53تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن   فعليا 

C13 3  1.08 3.49  تقديم الخدمات بسهولةفعلياً يساعد تصميم المصرف الداخلي على 

C10 4  ً1.11 3.34  تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةفعليا 

C8 5  ً1.07 3.33  يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتفعليا 

C11 6  ً1.10 3.22  تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر فعليا 

C14 7  ً1.12 3.19  تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع فعليا 

 0.87 3.38  الدرجة الكلية

  
 المتعلقة بالتوكيد تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 23.4ملحق

اإلسالمية التي لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد
  .تقدمها

  

 للتوكيد تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C17 1   ً0.96 3.79  يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتفعليا 

C15 2  ً0.96 3.77  الخدمات المقدمة موثوقةفعليا 

C16 3  1.01 3.56  فعلياً أسعار الخدمات المقدمة واضحة 

C20 4  ً1.03 3.48  توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن فعليا 

C18 5  ً1.09 3.41  يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالمية فعليا 
C19 6  1.10 3.35  المصرفية اإلسالميةفعلياً يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات 
C21 7  ً1.09 3.26  ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةفعليا 

 0.82  3.52  الدرجة الكلية
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المتعلقة  تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 24.4ملحق
لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد تعاطفبال

  .اإلسالمية التي تقدمها
  

 للتعاطف تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

C27 1   ً1.06 3.65  )قائمة على الود واالحترام(يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية فعليا 

C28 2  ً1.11 3.55  الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرفيلقى فعليا 
C26 3  ً1.08 3.46   يبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهمفعليا 
C22 4  ًرة عن حاجات حقيقية للمجتمعفعليا1.02 3.34  الخدمات التي يقدمها المصرف معب 
C25 5  ً1.15 3.17  الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتينشر المصرف معلومات تساعد فعليا 
C23 6  ً1.18 3.02  يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةفعليا 
C24 7  ً1.22 2.87  يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف فعليا 

 0.90 3.30  الدرجة الكلية

  
المتعلقة  تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 25.4ملحق

لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد ملموسيةبال
  .اإلسالمية التي تقدمها

  

 للملموسية تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C33 1   ً0.96 3.93  يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن فعليا 

C34 2 1.06 3.63  فعلياً تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن 

C35 3  ً1.13 3.63  يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة فعليا 
C29 4  ً0.99 3.54  االحتياجات من التعامالت المصرفيةتلبي الخدمات المصرفية المقدمة فعليا 
C31 5 1.00 3.52  فعلياً يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية 
C30 6  ً1.03 3.51  يوفر المصرف كشوفات دقيقة توضح تكاليف الخدمات المقدمةفعليا 

C32 7 1.16 3.20  فعلياً يقدم المصرف جوائز تشجيعية 

 0.80 3.57  الدرجة الكلية
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المتعلقة  تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 26.4ملحق
لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد متثالباال

  .اإلسالمية التي تقدمها
  

 متثاللال تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

C40 1   ً1.07 3.46  يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالميفعليا 

C41 2  ً1.11 3.39  يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي لهفعليا 

C42 3  ً1.06 3.38  يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىفعليا 

C39 4  ً1.10 3.35  يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالميةفعليا 

C36 5  ً1.14 3.31  الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربافعليا 
C38 6  ً1.08 3.28  ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعيفعليا 
C37 7  ًل جزء واضح فعليا1.06 3.18 من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالىيحو 

 0.92 3.34  الدرجة الكلية

  
 منتجالمتعلقة بال تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 27.4ملحق

لمستوى أداء الخدمات المصرفية اإلسالمية التي  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد
  .تقدمها

  

 للمنتج تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C15 1   ً0.96 3.77  الخدمات المقدمة موثوقةفعليا 

C29 2 0.99 3.54  فعلياً تلبي الخدمات المصرفية المقدمة االحتياجات من التعامالت المصرفية 
C1 3  1.05 3.52  فعلياً يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 

C22 4  ًرة عن حاجات حقيقية للمجتمعفعليا1.02 3.34  الخدمات التي يقدمها المصرف معب 

C8 5  ً1.07 3.33  يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطوراتفعليا 

C36 6  ً1.14 3.31  التعامل بشبهة الرباالخدمات المقدمة خالية من فعليا 

 0.80 3.47  الدرجة الكلية
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المتعلقة  تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 28.4ملحق
لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد تسعيربال

  .اإلسالمية التي تقدمها
  

 للتسعير تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

C16 1   1.01 3.56  فعلياً أسعار الخدمات المقدمة واضحة 

C9 2  ً0.99 3.53تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن   فعليا 

C30 3  ً1.03 3.51  تكاليف الخدمات المقدمةيوفر المصرف كشوفات دقيقة توضح فعليا 

C2 4  ً1.07 3.29  أسعار الخدمات المقدمة عادلة فعليا 

C37 5  ًل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالىفعليا1.06 3.18 يحو 
C23 6  ً1.18 3.02  يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة ماليةفعليا 

 0.82 3.35  الكليةالدرجة 

  
  
  

المتعلقة  تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 29.4ملحق
لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد بالتوزيع

  .اإلسالمية التي تقدمها
  

 للتوزيع تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C17 1   ً0.96 3.79  يحافظ المصرف على خصوصية المعامالتفعليا 

C3 2  ً1.06 3.76  موقع المصرف قريب يسهل الوصول إليهفعليا 
C31 3 1.00 3.52  فعلياً يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية 
C10 4  ً1.11 3.34  تكون الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبةفعليا 
C38 5 1.08 3.28  فعلياً ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعي 
C24 6  1.22 2.87  فعلياً يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف 

 0.77 3.43  الدرجة الكلية
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المتعلقة  تقييم األداء الفعليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 30.4ملحق
لمستوى أداء الخدمات المصرفية  ةرف اإلسالمياالتعامل مع المص بعد ترويجبال

  .اإلسالمية التي تقدمها
  

 للترويج تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

C4 1   ً0.96 3.58  يقوم المصرف بالوفاء بما وعد به فعليا 

C18 2  ً1.09 3.41  يوضح المصرف مميزات الخدمات المصرفية اإلسالمية فعليا 

C39 3  ً1.10 3.35  يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالميةفعليا 

C11 4  ً1.10 3.22  تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر فعليا 

C32 5 1.16 3.20  فعلياً يقدم المصرف جوائز تشجيعية 
C25 6  ً1.15 3.17  ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدماتفعليا 

 0.85 3.32  الدرجة الكلية

  
  

واالنحرافات المعيارية لفقرات تقييم األداء الفعلي المتعلقة باألفراد المتوسطات الحسابية : 31.4ملحق
بعد التعامل مع المصارف اإلسالمية لمستوى أداء الخدمات ) مقدمي الخدمات(

 .المصرفية اإلسالمية التي تقدمها

  

 )مقدمي الخدمات(لألفراد  تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C33 1   ً0.96 3.93  يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن فعليا 

C5 2 1.01 3.61  فعلياً يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية 

C12 3  ً1.04 3.60  يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريحفعليا 

C26 4  ً1.08 3.46   النصيحة الصادقة للزبائن حول معامالتهميبدي موظفو المصرف فعليا 

C40 5  ً1.07 3.46  يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالميفعليا 
C19 6 1.10 3.35  فعلياً يمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن الخدمات المصرفية اإلسالمية 

 0.82 3.57  الدرجة الكلية
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واالنحرافات المعيارية لفقرات تقييم األداء الفعلي المتعلقة بالدليل المتوسطات الحسابية : 32.4ملحق
المادي بعد التعامل مع المصارف اإلسالمية لمستوى أداء الخدمات المصرفية 

 .اإلسالمية التي تقدمها

  

 للدليل المادي تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

C27 1   ً1.06 3.65  )قائمة على الود واالحترام(يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية فعليا 

C34 2 1.06 3.63  فعلياً تجهيزات المصرف الداخلية مريحة للزبائن 

C6 3  1.03 3.58  متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(فعلياً يتوفر لدى المصرف تجهيزات 

C13 4  1.08 3.49  المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولةفعلياً يساعد تصميم 

C20 5  ً1.03 3.48  توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن فعليا 

C41 6  ً1.11 3.39  يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي لهفعليا 

 0.85 3.54  الدرجة الكلية

  
واالنحرافات المعيارية لفقرات تقييم األداء الفعلي المتعلقة بعملية المتوسطات الحسابية : 33.4ملحق

تقديم الخدمة بعد التعامل مع المصارف اإلسالمية لمستوى أداء الخدمات المصرفية 
 .اإلسالمية التي تقدمها

  

 لعملية تقديم الخدمة تقييم األداء الفعليفقرات  الترتيب الفقرة
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

C35 1   ً1.13 3.63  يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة فعليا 

C28 2  ً1.11 3.55  يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرففعليا 

C7 3  ً0.98 3.53  يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاءفعليا 
C42 4  ً1.06 3.38  يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالىفعليا 

C21 5  ً1.09 3.26  ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثماريةفعليا 

C14 6  ً1.12 3.19  تعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر دون انقطاع فعليا 

 0.83 3.43  الدرجة الكلية
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واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي لتقييم عناصر المزيج ، المتوسطات الحسابية :34.4ملحق 
   .التسويقي الفعلية الكلية

  

  الترتيب  تقييم عناصر المزيج التسويقي الفعلية   الرقم
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

الوزن 
 النسبي

 %69.4 0.80 3.47 الثالث المنتج  1

 %67.0 0.82 3.35 السادس التسعير 2

 %68.6 0.77 3.43 الرابع التوزيع 3

 %66.4 0.85 3.32 السابع الترويج 4

 %71.4 0.82 3.57 األول )مقدمو الخدمات(األفراد  5

 %70.8 0.85 3.54 الثاني الدليل المادي 6

 %68.6 0.83 3.43 الخامس عملية تقديم الخدمة 7

 %68.8 0.77 3.44 الدرجة الكلية 

  
لعناصر المزيج  لفعليالحسابية بين التوقعات واألداء ا المتوسطات الفروق بين :35.4 ملحق

  .التسويقي
  

لتوقعاتا  عناصر المزيج التسويقي في المصارف اإلسالمية الترتيب ءألداا   فرق ال 

 0.52 3.54 4.06 الدليل المادي 1

 0.54 3.57 4.11 )مقدمو الخدمات(األفراد  2

 0.59 3.35 3.94 التسعير 3

 0.59 3.43 4.02 التوزيع 4

 0.59 3.43 4.02 عملية تقديم الخدمة 5

 0.60 3.47 4.07 المنتج 6

 0.64 3.32 3.96 الترويج 7

 0.59 3.44 4.03 الدرجة الكلية
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  .الفرق بين التوقعات واألداء الفعلي لفقرات أداة الدراسة في القسمين الثاني والثالث :أ-36.4ملحق
  

يب الفقرة
ترت

 ال

 الفرق األداء التوقعات الفقرات

B,C33 1  0.35 3.93 4.28 يلتزم موظفو المصرف بالمظهر الحسن 

B,C28 2 0.41 3.55 3.96 يلقى الزبون اهتماماً شخصياً في تعامله مع المصرف 

B,C3 3  0.42 3.76 4.18 يسهل الوصول إليه قريبموقع المصرف 

B,C34 4  0.45 3.63 4.08 الداخلية مريحة للزبائنتجهيزات المصرف 
B,C29 5 0.46 3.54 4 تلبي الخدمات المصرفية المقدمة االحتياجات من التعامالت المصرفية 
B,C27 6  0.46 3.65 4.11 )قائمة على الود واالحترام(يتوفر لدى المصرف بيئة داخلية اجتماعية 
B,C15 7 0.49 3.77 4.26 الخدمات المقدمة موثوقة 
B,C12 8 0.51 3.6 4.11 يقوم موظفو المصرف بالرد على طلبات الزبائن بشكل مريح 
B,C7 9 0.51 3.53 4.04 يقوم المصرف بأداء الخدمات المقدمة بشكل صحيح بدون أخطاء 

B,C20 10 0.51 3.48 3.99 توفر تجهيزات المصرف التقنية المعلومات الالزمة للزبائن 
B,C6 11  0.52 3.58 4.1 متطورة) أثاث، أجهزة، برامج(المصرف تجهيزات يتوفر لدى 
B,C9 12 0.52 3.53 4.05 تساعد الخدمات المصرفية المقدمة على تحقيق المنفعة  للزبائن 
B,C1 13 0.52 3.52 4.04 يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 

B,C26 14  0.52 3.46 3.98 للزبائن حول معامالتهميبدي موظفو المصرف النصيحة الصادقة 
B,C35 15 0.53 3.63 4.16 يوفر المصرف نظاماً يحترم دور الزبون خالل انتظاره الخدمة 
B,C16 16 0.54 3.56 4.1 أسعار الخدمات المقدمة واضحة 

B,C5 17 0.54 3.61 4.15 يتوفر لدى المصرف موظفون ذوو كفاءة عالية 
B,C13 18  0.55 3.49 4.04 المصرف الداخلي على تقديم الخدمات بسهولةيساعد تصميم 
B,C17 19 0.56 3.79 4.35 يحافظ المصرف على خصوصية المعامالت 
B,C31 20 0.56 3.52 4.08 يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات المصرفية 
B,C11 21 0.57 3.22 3.79 تصل جهود المصرف الترويجية للزبائن بشكل مؤثِّر 

B,C32 22 0.57 3.2 3.77 يقدم المصرف جوائز تشجيعية 
B,C24 23 0.57 2.87 3.44 يتاح الحصول على خدمات مصرفية طارئة خارج أوقات دوام المصرف 
B,C30 24 0.58 3.51 4.09 يوفر المصرف كشوفات دقيقة توضح تكاليف الخدمات المقدمة 
B,C4 25  0.59 3.58 4.17 بما وعد بهيقوم المصرف بالوفاء 

B,C21 26 0.61 3.26 3.87 ينشر المصرف تقارير واضحة عن أنشطته االستثمارية 
B,C23 27 0.62 3.02 3.64 يوفر المصرف خدمات خاصة للزبائن حال تعرضهم لضائقة مالية 
B,C41 28 0.63 3.39 4.02 يظهر تصميم المصرف الطابع اإلسالمي له 
B,C10 29 0.63 3.34 3.97 الخدمات المصرفية في متناول الزبائن بالسرعة المناسبة 
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  .الفرق بين التوقعات واألداء الفعلي لفقرات أداة الدراسة في القسمين الثاني والثالث :ب-36.4ملحق
 

يب الفقرة
ترت

 ال

 الفرق األداء التوقعات الفقرات

B,C19 30  0.65 3.35 4 الخدمات المصرفية اإلسالميةيمتلك موظفو المصرف معلومات متكاملة عن 
B,C2 31 0.65 3.29 3.94 أسعار الخدمات المقدمة عادلة 

B,C37 32 ل جزء واضح من عوائد المصرف ابتغاء األجر من اهللا تعالى0.66 3.18 3.84 يحو 
B,C25 33 0.66 3.17 3.83 ينشر المصرف معلومات تساعد الزبون على التمييز بين ما يحتاجه من خدمات 
B,C8 34 0.67 3.33 4 يقوم المصرف بابتكار خدمات جديدة تواكب التطورات 

B,C40 35 0.68 3.46 4.14 يلتزم موظفو المصرف بالسلوك اإلسالمي 
B,C22 36 رة عن حاجات حقيقية للمجتمع0.68 3.34 4.02 الخدمات التي يقدمها المصرف معب 
B,C18 37  0.71 3.41 4.12 الخدمات المصرفية اإلسالميةيوضح المصرف مميزات 
B,C39 38 0.73 3.35 4.08 يساهم المصرف في التعريف بالمعامالت المصرفية اإلسالمية 
B,C42 39 0.75 3.38 4.13 يسعى المصرف دائماً إلى إتقان أدائه بما يرضي اهللا سبحانه وتعالى 
B,C14 40  0.75 3.19 3.94 دون انقطاعتعمل أجهزة الصراف اآللي بشكل مستمر 
B,C38 41 0.8 3.28 4.08 ال يساعد المصرف على إجراء تعامالت بأموال مصدرها غير شرعي 
B,C36 42 0.82 3.31 4.13 الخدمات المقدمة خالية من التعامل بشبهة الربا 

 0.59 3.44 4.03 الدرجة الكلية
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 118  ..........االمتثالالفروق بين المتوسطات الحسابية للتوقعات واألداء الفعلي لبعد  17.4
 119  ............................ترتيب أبعاد جودة الخدمات في المصارف اإلسالمية 18.4
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لفحص العالقة بين عناصر المزيج التّسويقي وبين  19.4

 122  ................................................................ الصورة الذهنية
المنتج في  األداء الفعلي لعنصرنتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين  20.4

 123  .......مية وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتهاالمصارف اإلسال
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 123  ..عنصر المنتجفقرات لفعلي لسطات الحسابية للتوقعات واألداء امقارنة بين المتو أ -  21.4
 124  ..عنصر المنتجفقرات لفعلي لسطات الحسابية للتوقعات واألداء امقارنة بين المتو ب -21.4
التسعير في  األداء الفعلي لعنصرليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين نتائج تح 22.4

 124  .......المصارف اإلسالمية وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها
 125  عنصر التسعيرفقرات لفعلي لسطات الحسابية للتوقعات واألداء امقارنة بين المتو 23.4
التوزيع في  األداء الفعلي لعنصر ر البسيط لفحص العالقة بيننتائج تحليل االنحدا 24.4

 126  .......المصارف اإلسالمية وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها
فقرات ق بينهما لولفعلي والفرسطات الحسابية للتوقعات واألداء امقارنة بين المتو 25.4

  .................................................................لتوزيعاعنصر 
 

127 
الترويج في  األداء الفعلي لعنصرنتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين  26.4

 127  .......المصارف اإلسالمية وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها
 128  عنصر الترويجفقرات لفعلي لاء اسطات الحسابية للتوقعات واألدمقارنة بين المتو 27.4
في األفراد  األداء الفعلي لعنصرنتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين  28.4

 129  ...................فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها
فقرات ق بينهما لوالفرلفعلي وسطات الحسابية للتوقعات واألداء امقارنة بين المتو 29.4

 130  ...............................................)مقدمي الخدمات(عنصر األفراد 
األداء الفعلي لعنصر الدليل نتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين  30.4

 130  ........في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها المادي
فقرات ق بينهما لولفعلي والفرسطات الحسابية للتوقعات واألداء امقارنة بين المتو 31.4

 131  ...........................................................عنصر الدليل المادي
عملية تقديم  األداء الفعلي لعنصرنتائج تحليل االنحدار البسيط لفحص العالقة بين  32.4

 132  .......في فلسطين وبين الصورة الذهنية لدى الزبائن عن جودة خدماتها الخدمات
فقرات ق بينهما لولفعلي والفرامقارنة بين المتوسطات الحسابية للتوقعات واألداء  33.4

 133  ............................................عملية تقديم الخدمات عنصر لعنصر
لفعلي والفرق بينها ترتيب التوقعات واألداء االحسابية بين مقارنة المتوسطات  34.4

 133  ...............................................لعناصر المزيج التسويقي مجتمعة
للفروق التي تقيس  )ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  35.4

 136  ...هنية تعزى إلى متغير مصرف التعاملإجابات المبحوثين نحو مستوى الصورة الذ
 136  ........المتوسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير مصرف التعامل 36.4
 137للفروق التي  )ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  37.4
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تغير تقيس إجابات المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى م
  .........................................................................الجنس

 138  ..................الجنسالمتوسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير  38.4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو  39.4

 138  .................................ى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير العمرمستو
 139  ..........للمقارنات البعدية حسب الفئات العمرية) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  أ -  40.4

 140  ..........للمقارنات البعدية حسب الفئات العمرية) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  ب -40.4
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية التي تقيس إجابات  41.4

  ..................المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير العمر
 

141 
 141  ...................العمرالمتوسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير  أ -42.4

 142  ...................العمروسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير المت ب -42.4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو  43.4

 143  ........................مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
 143  ....للمقارنات البعدية حسب فئات المؤهل العلمي) Scheffe(يفيه نتائج اختبار ش أ -44.4

 144  ....للمقارنات البعدية حسب فئات المؤهل العلمي) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  ب -44.4
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات  45.4

 145  .........الذهنية تعزى إلى متغير المؤهل العلميالمبحوثين نحو مستوى الصورة 
 145  ...................العمرالمتوسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير  46.4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو  47.4

 146  ................................مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى منطقة السكن
 147  ......للمقارنات البعدية حسب فئات منطقة السكن) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  48.4
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات  49.4

 147  ..........لسكنالمبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير منطقة ا
 148  ...........منطقة السكنالمتوسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير  50.4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو  51.4

 149  .......................................مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى المهنة
 149  .............للمقارنات البعدية حسب فئات المهنة) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  أ -52.4

 150  .............للمقارنات البعدية حسب فئات المهنة) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  ب -52.4
ستوى والس للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو م -نتائج اختبار كروسكال 53.4

 151  ............................................الصورة الذهنية تعزى  متغير المهنة
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والس التي تقيس إجابات المبحوثين  - األوساط الرتبية الملحقة باختبار كروسكال 54.4
 151  ............................نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير المهنة

ارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات التكر 55.4
 152  ..........المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير منطقة المهنة

 152  ..................المهنةالمتوسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير  56.4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو  57.4

 153  .........................مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير مستوى الدخل
 154  .....للمقارنات البعدية حسب فئات مستوى الدخل) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  58.4
سطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات التكرارات، والمتو 59.4

 155  .المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير مستوى الدخل الشهري
 155  ..مستوى الدخل الشهريالمتوسطات الحسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير  60.4
وق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفر 61.4

  .....................مستوى الصورة الذهنية متغير سنوات التعامل مع المصرف
 

156 
سنوات التعامل مع للمقارنات البعدية حسب ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  62.4

 157  ......................................................................المصرف
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات  63.4

سنوات التعامل مع المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير 
 158  ......................................................................المصرف

سنوات التعامل مع ابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير المتوسطات الحس 64.4
 159  ......................................................................المصرف

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق التي تقيس إجابات المبحوثين نحو  65.4
 160  ..........ل شهرياً مع المصرفمستوى الصورة الذهنية متغير عدد مرات التعام

التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات  أ -66.4
المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير عدد مرات التعامل 

 160  ............................................................شهرياً مع المصرف
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التي تقيس إجابات  ب -66.4

المبحوثين نحو مستوى الصورة الذهنية تعزى إلى متغير عدد مرات التعامل 
  ............................................................شهرياً مع المصرف

 
 
 

161 
عدد مرات التعامل حسابية للتوقع واألداء الفعلي حسب متغير المتوسطات ال 67.4

 161  ............................................................شهرياً مع المصرف
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