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الذي تتم بنعمته الصاﳊات ،اﳊمد

اﻷكرم الذي علم لقلم ،علم

اﻹﻧﺴان ﻣا ﱂ ﻳعلم والصﻼة والﺴﻼم علﻰ ﻣعلم البشرﻳة سيد ﷴ عليه أفضل
الصﻼة والﺴﻼم.

ﻳﻄيﺐ ﱄ أن أتقدم بباﻗة ﺷذﻳة ﻣﻦ الشﻜر واﻻﻣتنان إﱃ اﻷساتذة اﻷفاﺿل
الدكتﻮر /وفيﻖ ﺣلمﻲ اﻷﻏا ،والدكتﻮر /علﻰ ﺣﺴﻦ أبﻮ ﺟراد اللذان تﻔضﻼ

صح
بقبﻮل اﻹﺷراف علﻰ ﻫذﻩ الرسالة ،وﺟادا بﻮﻗتﻬما وعلمﻬما فﻜا أفضل ٍ
ٍ
وﻣرﺷد ،فبارك ﷲ ﰲ ﺟﻬﻮدﳘا وأسبﻎ عليﻬما وافر النعم..
كما أتقدم ﲞالﺺ الشﻜر للدكتﻮر الﻔاﺿل/ﷴ ﺟﻮدت فارس و الدكتﻮر

الﻔاﺿل /ﻳﻮسﻒ عبد ﲝر علﻰ تﻔضلﻬما بقبﻮل ﻣناﻗشة الرسالة ،وإﺛراﺋﻬا
ﲟﻼﺣظا م الﺴدﻳدة.

كما ﻻ أﻧﺴﻰ أﺧﻲ الشيﺦ /علﻲ عبد الرﺣيم اﳊﻼق ﳉﻬﻮدﻩ الﻮاﺿﺤة ﰲ

اﳌراﺟعة اللﻐﻮﻳة ﳍذﻩ الرسالة.

بذل ﻣعﻲ ﺟﻬ ًدا أو تذكرﱐ بدعﻮةٍ ﰲ
ﰒ
إﱄ ﻧصيﺤةً أو َ
ُ
لﻜل ﻣﻦ أسدى ّ
الشﻜر ِّ

ِ
ﻣناﻗشة ﻫذﻩ
الشﻜر للﺤضﻮِر الﻜر ِﱘ الذي ﺷرفﲏ ﲝضﻮِر
ﻇﻬ ِر الﻐيﺐ ،ﰒ
ُ
الرسالة ﻣﻦ أصدﻗاﺋﻲ ِ
ِ
وأبناء عمﻮﻣﱵ وأﺧﻮاﱄ اﻷكارم ،وﷲُ اﳌُﻮفﻖ.
ت

ملخص الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك

اﻹسﻼم ة وﻋﻼقتها برضا العمﻼء ،وهم البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني والبنك اﻹسﻼمي العري
فروﻋهم داخل محافظات غزة ،وقد استخدم ال احث المنهج الوصفي التحﻠيﻠي ﻻخت ار فرض ات

الدراسة ،حيث اﻋتمد ال احث اﻻست انة أداة لجمع الب انات ،استخدام أسﻠوب العينة العشوائ ة
الط ق ة لعمﻼء البنوك اﻹسﻼم ة ،حيث تم توزع ) (420است انة ،واستردت ) (389منها ،حيث
انت نس ة اﻻسترداد ).(% 92.6

و انت أهم نتائج الدراسة وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين أ عاد الخدمات المصرف ة

اﻹلكترون ة ،وهي) :سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني ،سرة الب انات وخصوصيتها ،الدﻋم الفني

لﻠعمﻼء ،فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة( و ين رضا العمﻼء ،وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة
بين اجا ات الم حوثين حول رضا العمﻼء ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلى الب انات

الشخص ة ) اسم البنك ،العمر ،ﻋدد سنوات التعامل مع البنك( ،ﻋدم وجود فروق ذات دﻻلة

إحصائ ة بين رضا العمﻼء و ين الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلى الب انات الشخص ة )

الجنس ،المؤهل العﻠمي ،الدخل الشهر  ،المهنة(.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الموقع اﻹلكتروني قدم خدمات مصرف ة إلكترون ة في أ

وقت مما سهل وصول العمﻼء إليها واستخدامها سهولة و سر .اﻹضافة إلى أن الموقع

اﻹلكتروني حاف ﻋﻠى سرة وخصوص ة ب انات ﻋمﻼئه من خﻼل توجيههم إلى استخدام ﻠمات

مرور قو ة ،إﻻ إنه قد وجد عض القصور في اﻷمور التقن ة الخاصة بتأكيد المعامﻼت ٕوا ﻼغ
العميل المحاوﻻت المتكررة لﻠوصول إلى حسا ه ﻋبر . SMS

خﻠصت الدراسة إلى العديد من التوص ات أهمها ضرورة اطﻼع البنوك اﻹسﻼم ة ﻋﻠى

تجارب البنوك العر ة والعالم ة ومحاولة مواكبتها بتقد م خدمات متميزة .اﻹضافة إلى ضرورة

العمل ﻋﻠى اﻻستماع إلى ش او العمﻼء ومقترحاتهم في الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة

من قبل البنك ،وضرورة العمل ﻋﻠى إصدار نشرات تثق ف ة من قبل البنك حول أهم ة الخدمات

المصرف ة اﻹلكترون ة ومميزاتها وتوض ح
وخصوص ة ب انات ﻋمﻼئها.

ف ة استخدامها الش ل الذ

ث

حاف

ﻋﻠى سرة

Abstract
The study aims at identifying the electronic banking services in the
Islamic Banks ( Palestine Islamic Bank & Arab Islamic Bank ) in Gaza
governorates and their relationship with the clients’ satisfaction.
The researcher used the descriptive analytical method to investigate the
hypotheses of the study. Therefore the questionnaire was used to collect the
data by using stratified random sample. 420 questionnaires were distributed
and 389 of them were restored with active response rate of 92.6%.
The most important outcomes of the study:
There is a significant statistical relationship between the clients’ satisfaction
and the electronic banking services dimensions ( the ease of using the
website, the confidentiality of the data, the technical support of the clients
and the efficiency and effectiveness of the electronic service.), There are
significant statistical differences between the clients’ satisfaction and the
electronic banking services according to the personal information of (name
of bank, age and number of years services with the bank ), There are no
statistical differences between the clients’ satisfaction and the electronic
banking services according to the personal information of ( gender,
qualification, monthly income and career )
The outcomes of the study show that the website offers electronic banking
services at anytime which makes the contact with the clients easy and
simple. In addition, the website maintains the privacy
and the
confidentiality of the clients’ data through paying the clients’ attention to
use valid passwords. However, the study shows that there is a lack in some
technical processes related to the confirmation of transactions and
informing the clients of repeated attempts to reach their accounts through
SMS.
The study concludes several recommendations:
-It’s necessary for the Islamic banks to learn about the experiences of the
Arab and international banks to keep up with them by offering unique
services.
- The Islamic banks should consider and follow up the clients’ complaints as
well as their suggestions regarding the electronic banking services.
-The Islamic banks should issue awareness brochures on the significance
and advantages of the electronic banking services and how to use them in a
way that maintains their data and privacy.
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1

المقدمة

مع دخول ﻋصر العولمة ونتيجة لﻠتطور المطرد والمتسارع في شتى مجاﻻت الح اة ،نتج ﻋن ذلك

تطور متو ٍاز في مجال اﻻتصاﻻت والخدمات اﻹلكترون ة الذ أوجد عد ذلك الش ات العن بوت ة ،والتي

فتحت اﻵفاق لﻠتعامل التجارة اﻹلكترون ة في معظم مجاﻻت التجارة الدول ة ،والذ

أد

بدوره إلى

التحول من اﻷنظمة التقﻠيد ة في إنجاز اﻷﻋمال والخدمات التجارة والمصرف ة إلى استخدام ش ة

المعﻠومات الدول ة ﻹنجاز مثل هذه العمﻠ ات ،ولم قتصر اﻷمر ﻋﻠى التجارة حد ذاتها ،بل شمل
مجاﻻت ﻋديدة في قطاع الخدمات التي تحولت عد هذا التطور إلى النظام اﻹلكتروني من خﻼل

الش ة الدول ة.

و جانب الخدمات العامة التي تقدمها التجارة اﻹلكترون ة في مجال الت ادل التجار

"سﻠع

وخدمات" ان لﻠقطاع المصرفي النصيب الكبير في هذا التطور ،حيث إن القطاع المصرفي سمح

لعمﻼئه بتنفيذ العديد من العمﻠ ات المصرف ة من خﻼل ش ة المعﻠومات الدول ة ،حيث إن التقدم

التكنولوجي الهائل في مجال اﻹنترنت أثر ﻋﻠى الخدمات المصرف ة المقدمة لعمﻼئها ،مثل الت ادل
التجار الدولي وف مجموﻋة من اﻹجراءات واﻷساليب المتنوﻋة والمعروفة دول اً ،نتج ﻋن ذلك السماح

لعمﻼء المصارف الب ع والشراء من خﻼل ش ة المعﻠومات الدول ة ،وذلك استخدام وسائل الدفع

اﻹلكتروني التي توفرها البنوك ،و ذلك نتج ﻋن هذا التطور ظهور ما سمى النقود اﻹلكترون ة "النقود

الرقم ة" ،وهي ﻋ ارة ﻋن طاقات إلكترون ة تحتو
)الشافعي.( 2004،

ﻋﻠى مخزون نقد

تستخدم وسيﻠة لﻠدفع.

لذا فقد أضحى لزاماً ﻋﻠى البنوك العر ة ﻋامة والبنوك اﻹسﻼم ة خاصة مواجهة التحد ات اتخاذ

الخطوات المﻼئمة التي تساﻋدها ﻋﻠى اﻻنخ ار في اﻻقتصاد العالمي والوقوف ﻋﻠى قدم المساواة مع

المصارف العالم ة من خﻼل إﻋادة ص اغة استراتيج اتها وانتهاج س اسات أكثر تطو اًر وشموﻻً لﻠتحول

نحو الصيرفة اﻹلكترون ة ،بهدف مﻼحقة اﻻتجاهات اﻹبداﻋ ة في العمل المصرفي الدولي وتطو ر

جودة الخدمة المصرف ة ورفع فاءة اﻷداء ،مما عزز من قدراتها التنافس ة ﻋﻠى الساحتين المحﻠ ة
والدول ة) .ﻋمر.(2008 ،
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وﻋﻠ ه فإن البنوك اﻹسﻼم ة تحتاج الى تدﻋ م رضا العمﻼء والسعي الجاد في سب رضاهم من
حق التميز لﻠبنك ،ومن ثم قوده إلى تحقي رضا

خﻼل تقد م خدمات مصرف ة إلكترون ة الش ل الذ

ﻋمﻼئه ،وذلك يتمثل في حرص البنوك اﻹسﻼم ة ﻋﻠى تعزز دورها وتطو ره والذ

يتمثل في توفير

البن ة التحت ة من الش ات واﻻتصاﻻت والبرمج ات ،وتوفر الخبرات والكفاءات ال شرة لﻠعامﻠين من
خﻼل تدربهم الش ل المناسب في مجال الخدمات المصرف ة ،اﻹضافة إلى إح ام القواﻋد والضوا

الرقاب ة ﻋﻠى العمﻠ ات المصرف ة حيث تعزز من أدائها وت عث الثقة في العمﻼء وتولد لديهم الدافع
والرغ ة تجاه تﻠك الخدمات ،إضافة إلى تعزز العمل المصرفي اﻹلكتروني وتثقيف ﻋمﻼئها من خﻼل

نشرات دورة توضح م از ا الخدمات اﻹلكترون ة ودورها في تسهيل العمل المصرفي.
أوﻻً :مش لة الدراسة:

نظ اًر لﻠتطور السرع والهائل في مجال اﻻتصاﻻت وتكنولوج ا المعﻠومات أوجب ذلك ﻋﻠى

الشر ات والبنوك استخدام اﻷنظمة الحديثة لمواك ة التطور ،و اﻋت ار أن واقع ﻋمل البنوك الفﻠسطين ة
اﻋتمد ﻋﻠى تقد م العديد من الخدمات اﻹلكترون ة في مجال العمل المصرفي وأص ح متاحاً لﻠكثير من

المستفيدين من الخدمة المصرف ة التعامل مع تﻠك الخدمات ،و ما أن المستفيد اﻷول من تﻠك الخدمات
هم العمﻼء ،يتوجب ﻋﻠى البنك تقد م افة الوسائل والسبل التي تسعى إلى تحقي رضاهم ما أشار

واد

) (2008إلى م از ا البنوك اﻹلكترون ة ،اﻹضافة إلى أنها تعد وسيﻠة جيدة لجذب ﻋمﻼء جدد،

وتنم ة وتطو ر التجارة اﻹلكترون ة ،ما أنها تعود ﻋﻠى البنك النفع في تقﻠيل تكاليف الخدمات وزادة

حجم التعامﻼت التجارةٕ ،وام ان ة تقد م الخدمة ﻋﻠى مدار الساﻋة ،وتوفير الوقت والجهد .ما أظهرت

دراسة شعشاﻋة )(2004أن تقي م العمﻼء لجودة الخدمات الفعﻠ ة إيجاب اً وجيداً إﻻ أنه ﻻ صل إلى

مستو توقعاتهم ،مما عني أن هناك فرصاً لتحسين وتطو ر جودة الخدمات المقدمة في البنك.

ما خﻠصت دراسة الشرف ) (2009إلى ضرورة تطو ر نوع الخدمات المقدمة لﻠعمﻼءٕ ،وادخال نظم

الخدمات اﻹلكترون ة ،اﻹضافة إلى اﻻطﻼع الدائم ﻋﻠى تجارب البنوك العر ة والعالم ة في مجال
تقد م الخدمات ،والعمل ﻋﻠى دراسة إم ان ة تطبي هذه الخدمات في البنوك المحﻠ ة .ما أن ﻋمﻠ ة
تحسين وتطو ر جودة الخدمات المقدمة يجب أن تبنى وف
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رغ ات واحت اجات العمﻼء ،وذلك وفًقا

لﻠمفهوم الحديث لﻠتسو  ،ومن هنا بدأت مش ﻠة الدراسة في التعرف ﻋﻠى اﻷس اب التي تحق رضا

العمﻼء ،ومن ثم م ن ص اغة مش ﻠة الدراسة في السؤال الرئ سي التالي:

ما هي الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك اﻹسﻼم ة وعﻼقتها برضا العمﻼء؟
و تفرع من السؤال مجموﻋة من اﻷسئﻠة الفرﻋ ة ﻋﻠى النحو التالي:

تساؤﻻت الدراسة:

 .1ما ﻋﻼقة توفر موقع الكتروني سهل اﻻستخدام برضا العمﻼء؟

 .2هل يتحق رضا العمﻼء بوجود نظام لحف سرة الب انات وخصوصيتها؟
 .3ما ضرورة توفر دﻋم فني م اشر لﻠعمﻼء في تحقي رضا العمﻼء؟
 .4ما ﻋﻼقة فاءة الخدمة اﻹلكترون ة في تحقي رضا العمﻼء؟

 .5هل توجد ﻋﻼقة بين الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك اﻹسﻼم ة ورضا العمﻼء؟

ثان ا :فرض ات الدراسة:

 .1توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين سهولة استخدام الموقع
اﻹلكتروني ورضا العمﻼء.

 .2توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين سرة الب انات وخصوصيتها
ورضا العمﻼء.

 .3توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين وجود دﻋم فني م اشر لﻠعمﻼء
ورضا العمﻼء.

 .4توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين فاءة الخدمة اﻹلكترون ة
وفاﻋﻠيتها ورضا العمﻼء.

 .5توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين اجا ات الم حوثين حول رضا
العمﻼء ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز لﻠب انات الشخص ة )اسم البنك ،فرع البنك،
الجنس ،العمر ،المؤهل العﻠمي ،الدخل الشهر  ،المهنة ،ﻋدد سنوات التعامل مع البنك(
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ثالثاً :متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة
 سهولة اﻻستخدام.

 سرة الب انات وخصوصيتها.

 الدﻋم الفني الم اشر لﻠعمﻼء.


فاءة الخدمة اﻹلكترون ة وفاﻋﻠيتها.

المتغير التا ع :رضا العمﻼء

المتغيرات الديموغرافية) :اسم البنك ،فرع البنك حسب

المحافظة  ،الجنس ،العمر ،المؤهل العﻠمي ،الدخل الشهر ،
المهنة ،ﻋدد سنوات التعامل مع البنك(

المتغير التابع

المتغير المستقل
الخدمات المصرفية اﻹلكترونية
سهولة اﻻستخدام

رضا العمﻼء

سر ة الب انات وخصوصيتها

الدعم الفني الم اشر للعمﻼء

فاءة الخدمة اﻹلكترون ة وفاعليتها
ش ل رقم ) :(1نموذج الدراسة

بناء ﻋﻠى أدب ات الدراسة
المصدر :جرد بواسطة ال احث ً
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ار عاً :أهداف الدراسة:

 .1التعرف ﻋﻠى ﻋﻼقة سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني ومستو سرة الب انات وخصوصيتها في
تحقي رضا العمﻼء.

 .2ب ان أهم ة توفر الدﻋم الفني الم اشر لﻠعمﻼء في تحقي رضاهم.

 .3التعرف الى مد أهم ة فاءة الخدمة اﻻلكترون ة وفاﻋﻠيتها في تحقي رضا العمﻼء
 .4التعرف ﻋﻠى مد

اﻹلكترون ة المقدمة.

وجود فروق بين مفردات العينة حول رضا العمﻼء ﻋن الخدمات المصرف ة

 .5وضع الحﻠول المقترحة من خﻼل التوص ات لحل المشاكل واﻻحت اجات المتوقعة من العمﻼء.
خامساً :أهم ة الدراسة:

تكمن أهم ة الدراسة من حيث حداثتها وتم ينها لﻠتعرف ﻋﻠى:

التطور الهائل في ش ة اﻹنترنت وازد اد مستخدميها ،وتطور تقن ات اﻻتصال التي حققت ت ادﻻً شامﻼً
لﻠمعﻠومات حتم ﻋﻠى البنوك استغﻼل هذا التطور في دﻋم ﻋمﻠ اتها وخدماتها واﻻنتقال إلى العالم الجديد

لما لها من أهم ة بيرة تعود ﻋﻠى البنك والمساهمين والعمﻼء .و م ن تقس م اﻷهم ة إلى:
اﻷهم ة العلم ة:

 إثراء الم ت ات الفﻠسطين ة حول موضوع رضا العمﻼء ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة وسد
الفجوة إن أم ن في هذا المجال س ما انه يتحدث ﻋن العمﻼء حيث إنهم المستفيد النهائي من

الخدمة.

 قﻠة المصادر اﻷول ة والمراجع واﻻ حاث المحﻠ ة في هذا المجال في فﻠسطين لذلك س ون هذا
ال حث مرجعا مهما لﻠ احثين والمهتمين في هذا المجال

اﻷهم ة العمل ة:

 فتح آفاق جديدة لﻠ احث في مجال ال حث العﻠمي ٕواثراء أدائه ﻋﻠى الصعيد اﻹدار واﻷكاد مي.

 أ ضا من خﻼل هذه الدراسة م ن التعرف ﻋﻠى أوجه القصور في أداء الخدمات المصرف ة
اﻹلكترون ة المقدمة ،اﻷمر الذ

ساﻋد إدارات البنوك محل الدراسة في وضع الخط
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وال حوث

التسو ق ة ومعرفة نقا القوة وتعززها ومعرفة نقا الضعف ومعالجتها وتصح حها ،لتحقي رضا

العمﻼء وتحسين جودة خدماتها وتطو رها وذلك الش ل الذ

ش ع حاجات العمﻼء ورغ اتهم.

سادساً :مصطلحات الدراسة:

الخدمات اﻹلكترون ة:

الخدمة اﻹلكترون ة تتعﻠ بخدمة تعرض لمستهﻠك في وجود وس

قرار شرائه اﻹلكتروني.(434: 2002،Malhor ).

ﻋ ارة ﻋن ش ة إلكترون ة ،وتدﻋم

و عرفها ال احث إجرائ اً :أنها جم ع الخدمات التي يتﻠقاها المستفيد لكن اختﻼف مقدم الخدمة من

اﻹنسان إلى الحاسوب وش ة اﻹنترنت.

البنوك :جمع بنك ،البنك هو منشأة تنصب ﻋمﻠيتها الرئ س ة ﻋﻠى تجم ع النقود الفائضة ﻋن حاجة

الجمهور أو منشآت اﻷﻋمال أو الدولة لغرض إقراضها لﻶخرن وف أسس معينة أو إشهارها في أوراق
مال ة).حسين.(12: 2003،

و عرفها ال احث إجرائ اً :أنها منشآت مال ة تعمل ﻋﻠى قبول الودائع الفائضة ﻋن حاجة ﻋمﻼئها
واستثمارها ما حق ﻋوائد مال ة مستقبﻠ ة ،اﻹضافة إلى تقد م التسه ﻼت المال ة والمصرف ة لعمﻼئها.

الرضا" :مشاﻋر العميل الفرح أو اﻻست اء عد شراء المنتج ،الناجمة ﻋن اﻷداء الفعﻠي لﻠمنتج
والتوقعات التي حمﻠها العميل" )الطائي(154:2008،

و عرفها ال احث إجرائ اً :أنها ناتج المنفعة التي حصل ﻋﻠيها العميل من جراء شراء منتج أو خدمة،
والمنفعة التي يتوقع أن تش ع رغ اته.
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الفصل الثاني

اﻹطار النظر للدرسة

الم حث اﻷول /الخدمات المصرف ة

الم حث الثاني /الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة
الم حث الثالث /البنوك اﻹسﻼم ة
الم حث ال ار ع /رضا العمﻼء
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مقدمة:

تشهد دول العالم المتقدم ثورة متتا عة في مجال العمل المصرفي ،حيث يتم اﻻنتقال من المصارف

التقﻠيد ة ذات الوجود الماد في ش ل فروع ومعامﻼت تت ادل فيها المستندات والنقود المعدن ة والورق ة
إلى المصارف اﻻفتراض ة التي تعتمد ﻋﻠى الر ائز أو الوسائ اﻹلكترون ة ،وظهور ما عرف النقود

اﻹلكترون ة والبنوك اﻹلكترون ة والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة )الشمر و العبد الﻼت.(2008،

ما حدثت تطورات جوهرة في الخدمات المصرف ة ﻋالم اً ومحﻠ اً ،وخاصة مع ازد اد حدة

التنافس الدولي ﻋﻠى استقطاب رؤوس اﻷموال اﻻجنب ة ،وحدوث تغيرات جوهرة في اﻻقتصاد العالمي
وظهور الك انات المصرف ة العمﻼقة ،اﻻضافة الى التكتﻼت اﻻقتصاد ة العالم ة واتساع دور الشر ات

الدول ة مع تعاظم دور اﻻقتصاد الرقمي ،لذا فقد اص ح لزاما ﻋﻠي القطاﻋات المصرف ة ﻋامﻠ ا ومحﻠ ا

اﻻخذ مجموﻋة من العوامل والمتغيرات وتنفيذ جمﻠة من اﻻستراتيج ات لمواجهة هذه التحوﻻت العالم ة

مواك ة اﻻتجاهات الحديثة لﻠخدمات المصرف ة )ﻋمر(2008 ،

لقد أتاحت هذه التطورات التقن ة لﻺدارة المصرف ة اﻻضطﻼع مسؤول ات جديدة ٕواحداث تغيرات

جوهرة في ش ل استراتيج ات ﻋمﻠها وس اساتها في شتى المجاﻻت ،وفي المقابل يتم ن العمﻼء من
الدخول ﻋﻠى ش ة المعﻠومات واﻻطﻼع ﻋﻠى ما يتعﻠ

البنك وأنشطته المختﻠفة وأنواع الخدمة

المصرف ة التي قدمها ،فضﻼً ﻋن الخدمات الجديدة والمبتكرة التي عرضها ضمن مزجها المصرفي،
اﻹضافة إلى ﻋمﻠ ات السحب والتحو ل وطﻠب شوف الحساب ،إلى جانب غيرها من الخدمات

المصرف ة اﻷخر والتي أص ح طﻠ ﻋﻠيها مواقع خدمات اﻹنترنت). (Rose ,1999
الخدمة المصرف ة

أوﻻ :مفهوم الخدمة المصرف ة

 .1تعر ف الخدمة

تعرف الخدمة أنها مجموع المنافع المشتر ة الموجودة في ﻋقول المشترن المحتمﻠين ومن المؤمل

شراؤهم لﻠخدمة) .العجارمة(106 :2005 ،
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التعرف الذ

أﻋطته جمع ة التسو

اﻷمر ة ) (AMAلﻠخدمات ﻋﻠى أنها اﻷنشطة والمنافع التي

حققها ال ائع إلى المشتر من خﻼل اﻷش اء المقدمة له أو المرت طة مع ال ضاﻋة الم اﻋة و ما حق

رضاه) .ال ر (20 :2005 ،

أما وتﻠر و يﻠر فقد ﻋرفا الخدمة ﻋﻠى أنها" :أ فعل أو أداء م ن أن قدمه طرف ما إلى آخر

ون جوهره غير مﻠموس ،وﻻ سفر ﻋن مﻠك ة أ شيءٕ ،وانتاجه قد ون وقد ﻻ ون مرت طاً منتج"
).(Keller& Kotler,2006,P402

 .2تعر ف الخدمة المصرف ة

الخدمة المصرف ة"هي أ نشا أو منفعة ستط ع المصرف تقد مها لطرف آخر ،و جب أن تكون

الضرورة مﻠموسة وﻻ تؤد إلى مﻠك ة أ شيء مثل إيداع النقود" )جود والصائغ.(52 :2008،

ما أنها" العمﻠ ات التي ﻻ ترتب ﻋﻠى المصرف أ التزام ،بل هي خدمات قدمها المصرف إلى زائنه

لقاء أجر يتقاضاه ،أو ودائع قبﻠها من المدخرن و عيد توظ فها فائدة تفوق الفائدة التي يدفعها
ﻷصحاب الودائع") .زود واخرون.(56 :2005،

تمثل الخدمة المصرف ة مجموﻋة الخدمات التي قوم البنك بتقد مها لعمﻼئه ،حيث م ن تعرفها

ﻋﻠى أنها نشا أو مجموﻋة اﻷنشطة التي ون جوهرها غير مﻠموس ،قوم البنك بتقد مها لعميﻠه غ ة

إش اع حاجاته ورغ اته ،وقد ون إنتاجها مرت طاً منتج ماد وقد ﻻ ون ،وﻻ يترتب ﻋنها أ انتقال
لﻠمﻠك ة).الصميدﻋي و يوسف(26 :2005 ،

و ر ال احث أن جوهر الخدمة المصرف ة هو المحتو الخدمي الذ تقدمه المصارف لعمﻼئها متمثﻼً
مجموﻋة المنافع التي سعى العميل إلى تحق قها ،والتي تتمثل في ﻋمﻠ ة السحب واﻹيداع والتحو ﻼت

لﻠم الغ المال ة ودفع ق مة المشترات.

ثان ا :مفهوم جودة الخدمة وأ عادها

تتعدد التعرفات النس ة لجودة الخدمة وذلك ﻻختﻼف حاجات وتوقعات الزائن ﻋند ال حث ﻋن

جودة الخدمة المطﻠو ة ،و ذلك اﻻختﻼف في الح م ﻋﻠى جودة الخدمة ،فجودة الخدمة تختﻠف من

زون إلى أخر هنا زائن قد تكون هي الجودة المتوقعة أو المدر ة ،وهنا زائن قد ﻻ تكون جودة
الخدمة هي المطﻠو ة.
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 .1مفهوم جودة الخدمة

لجودة الخدمة العديد من التعرفات ،ومن بينها ما يﻠي:

جودة الخدمة :هي جودة الخدمات المقدمة سواء انت متوقعة أو مدر ة ،أ

التي يتوقعها الزائن أو

يدر ونها في الواقع الفعﻠي ،وهي المحدد الرئ سي لرضا العميل أو ﻋدم رضاه ،حيث عتبر في نفس

الوقت من اﻷولو ات الرئ س ة التي تزد تعزز مستو الجودة في خدماتها.
وتعرف جودة الخدمة :ﻋﻠى أنها التفوق ﻋﻠى توقعات العميل ،أ

قصد بجودة الخدمة في هذا التعرف

أن المؤسسة تتفوق في خدماتها التي تؤديها فعﻠ اً ﻋﻠى مستو التوقعات التي حمﻠها العميل تجاه هذه

الخدمات )الدراد ة.(143 :2001،

وتعرف جودة الخدمة المصرف ة أنها مﻼئمة ما يتوقعه العمﻼء من الخدمة المصرف ة المقدمة

إليهم مع إدراكهم الفعﻠي لﻠمنفعة التي حصل ﻋﻠيها العميل نتيجة حصولهم ﻋﻠى الخدمة ،لذا فإن
الخدمة الجيدة هي التي تتف
)إسماﻋيل.(4 :2007 ،

وتتطاب

مع توقعات العمﻼء ،و التالي هي أداة جذبهم لهذه الخدمة

ذلك فإن جودة الخدمة المصرف ة تعد شرطاً أساس اً ﻹش اع رغ ة العميل ولﻼحتفا

ه ،واﻋتماداً ﻋﻠى

المفهوم أﻋﻼه م ن تحديد ﻋدة أ عاد مختﻠفة لق اس جودة الخدمة المصرف ة )الطالب(6 :2005 ،

 .2أ عاد جودة الخدمة المصرف ة :الصيرفي ) (2003وخدومة ) (2013و العزاو )(2003

 .1الفهم واﻹدراك :يتمثل في استعداد مقدم الخدمة في الوقت الكافي لﻠزون لﻠتحدث ٕوابداء وجهة نظره
دون مﻠل منه ،أ معرفة العميل و ذل الجهود لفهم حاجاته.

 .2الثقة في اﻷداء :هذه الثقة تتأثر من خﻼل السمعة التي يتمتع بها مقدم الخدمة.

 .3اﻻستمرار ة :تعني المقدرة ﻋﻠى أداء الخدمة بنفس الكفاءة والفاﻋﻠ ة طوال الوقت.

 .4المضمون الذاتي للخدمة :يتمثل في المهارات التي يجب أن يتمتع بها مقدم الخدمة ،وذلك ف ما
يتعﻠ طرقة ﻋرض الخدمة ٕواقناع الزائن بها.
 .5المطا قة  :تعني تحقي التجانس بين تطﻠعات الزائن والخدمة المقدمة ،أ تحقي الخدمة.
 .6اﻷمان :هو اطمئنان الزائن أن الخدمة المقدمة لهم تخﻠو من الخطر أو الشك .أ
النفسي والماد .
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اﻻطمئنان

 .7الملموس ة :قد يتطﻠب تقد م عض الخدمات استعمال عض اﻷدوات الماد ة لذلك ،مثل اﻷدوات
التي ستخدمها الطبيب ،وهنا يتوقع العميل أن تكون اﻷدوات متوفرة وﻋﻠى درجة ﻋال ة من

الكفاءة ،وهذا لتعمي الشعور الماد لﻠزون في الحصول ﻋﻠى الخدمة.

 .8التوقيت  :يتمثل في محاولة تحقي رغ ة العميل في تقد م الخدمة له في الوقت الذ يرده ،أ
ينتظر العميل من وقت لتقد م الخدمة.

م

 .9اﻻتصاﻻت :تعني إطﻼع الزائن ﻋﻠى ل ما يخصهم واﻻستماع لهم .أ ﻋﻠى المؤسسة أن تعدل
لغتها وفقاً لمختﻠف الزائن.

م ن تحديد خمسة أ عاد مختﻠفة لق اس جودة الخدمات المصرف ة اﻹسﻼم ة ،اﻵتي حسب مع ار

Parasuraman

ما أوردها نجم ) ،(2010الموسى) (2011في دراستهما:

 .1الملموس ة :وتمثل الجوانب المﻠموسة والمتعﻠقة الخدمة ،مثل م اني المصارف والتقن ات
الحديثة المستخدمة ف ه والتجهيزات الﻼزمة لتقد م الخدمة.

 .2اﻻعتماد ة :قدرة البنك ﻋﻠى الوفاء التزاماته تجاه الخدمات التي طﻠبها العميل بدقة ،بهدف
إرضاء طموحة المبنى ﻋﻠى أساس مستو الخدمة المتوقع الحصول ﻋﻠيها بناء ﻋﻠى الخبرات

السا قة

 .3اﻻستجا ة :وهي تمثل قدرة البنك ﻋﻠى اﻻستجا ة السرعة والفعالة تجاه متطﻠ ات العمﻼء،
اﻹضافة إلى اﻻستجا ة لش واهم وأخذ اقتراحاتهم عين اﻻﻋت ار والقدرة ﻋﻠى حل مش ﻼتهم سرﻋة

و فاءة ما قنع العمﻼء و حوز ﻋﻠى رضاهم.

 .4اﻷمان :هو الشعور اﻷمان واﻻطمئنان تجاه طﻠب الخدمة من البنك ،وتأكد العميل من خﻠوها
من أ مخاطر قد تﻠح

ه وتضر بب اناته ،مما يؤثر سﻠ اً ﻋﻠى اتجاهاته ﻋن مصداق ة البنك.

 .5التعاطف :هو إظهار اﻻهتمام الش ل الكامل لﻠعميل ٕواشعاره أهميته وحرص البنك ﻋﻠى تﻠب ة
احت اجاته ش ل امل وسرع.

 .6الكفاءة :تعني امتﻼك الموظف مقدم الخدمة المهارات والخبرات والمعرفة الﻼزمة التي تؤهﻠه
إلى أداء الخدمة لﻠعمﻼء الش ل الذ يرضي توقعاتهم

ثالثاً :العوامل التي تؤثر علﻰ توقعات العمﻼء)(Parasuraman et, al, 1990
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 .1اﻻتصال اﻷشخاص المح طين :أ

أن العمﻼء قومون بخﻠ

تصور ضمني ﻋن الخدمة

المتوقع أن حصﻠوا ﻋﻠيها من المؤسسة التي ينون التعامل معها ،و بنى هذا التصور من خﻼل
نقل انط اﻋات اﻵخرن ﻋن هذه المؤسسة حيث أن الجماﻋات المرجع ة مثل اﻷسرة واﻷصدقاء
وزمﻼء العمل عتبروا مصد اًر أساس اً لﻠمعﻠومات التي حتاجها العميل ﻻتخاذ القرار الشراء أو

الحصول ﻋﻠى الخدمة.

 .2اﻻحت اجات الشخص ة :تختﻠف اﻻحت اجات الشخص ة من شخص ﻵخر ،و رجع السبب في
ذلك ﻻختﻼف اﻷشخاص في أﻋمارهم ،أذواقهم ،ثقافتهم ،دخﻠهم ،أﻋمالهم ،وأجناسهم ...إلﺦ،

لذا نجد أن اﻻختﻼف يؤد

إلى التفاوت في توقعات العمﻼء نحو خدمة معينة ،أو نحو

المؤسسة التي يتعامﻠون معها ش ل ﻋام.

 .3الخبرة السا قة :أ أن التعامل مع مؤسسة معينة ش ل متواصل يؤثر ﻋﻠى توقعات العمﻼء،
ف ﻠما أثر ذلك ﻋﻠى تكو ن توقعاته حول الخدمة المتوقع الحصول ﻋﻠيها ،فمثﻼً إذا ان العميل
يتعامل مع مصرف منذ فترة وقام المصرف طرح خدمة جديدة ،فإن توقعات هذا العميل نحو

جودة الخدمة الجديدة ستكون مختﻠفة ﻋن ﻋميل جديد يتعامل مع المصرف ﻷول مرة من خﻼل
هذه الخدمة الجديدة.

 .4اﻻتصال الخارجي :قصد اﻻتصال الخارجي تﻠك الرسائل التي تقوم المؤسسة بإرسالها إلى

جمهور العمﻼء بواسطة وسائل اﻻتصال المختﻠفة اﻹﻋﻼنات أو الدﻋا ة أو العﻼقات العامة،
والتي من خﻼلها ون العمﻼء قد ونوا توقعاً معيناً ﻋن مستو جودة الخدمة المقدمة من تﻠك

المؤسسة.

 .5السعر :عتبر السعر من أهم العوامل التي تؤثر ﻋﻠى توقعات العمﻼء نحو جودة الخدمة
المقدمة ،ف ﻠما ارتفع سعر الخدمة المقدمة ﻠما ارتفعت توقعات العمﻼء نحو جودة الخدمة،
ف عض العمﻼء فضل أن شتر سﻠعة سعر أﻋﻠى من السعر الطب عي وذلك لتوقعه أن هذه

السﻠعة هي اﻷفضل أو مقابل الحصول ﻋﻠى الدﻋم ما عد الخدمة  ،وهذا ما نﻼحظه مثﻼً في

أسعار تذاكر الدرجة اﻷولى في الرحﻼت الجو ة ،فالمسافر هنا يتوقع الحصول ﻋﻠى خدمة
مختﻠفة ومميزة ﻋن الدرجة الس اح ة.

و ر ال احث أن من أهم العوامل التي تؤثر ﻋﻠى توقعات العمﻼء هي اﻻتصال اﻷشخاص

المح طين ،حيث إن البيئة المح طة ون لها تأثير بير ﻋﻠى العمﻼء ،اﻹضافة إلى الخبرات السا قة،

أ

أن العميل الذ

المؤسسة.

سب

له التعامل مع تﻠك المؤسسة فإنه يبني توقعاته ﻋﻠى ماﻋهده من تﻠك
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ار عاً :متطل ات تطو ر الخدمة المصرف ة في المصارف) :نجم.(5 :2010 ،

 .1التعرف ﻋﻠى احت اجات الزائن وتزو دهم الخدمة السرعة والدق قة التي تهدف إلى تدﻋ م
العﻼقات المصرف ة وتوس عها مع البنك.

 .2تقد م القروض أحجام و فائدة تحق

خطة البنك الرح ة وفي نفس الوقت جذب المدخرات

والودائع فوائد وشرو تتﻼءم مع خطة البنك الرح ة.

 .3مواك ة التقدم اﻻقتصاد

الذ

ع شه المجتمع ،ومحاولة تقد م وتسهيل اﻹم ان ات التي تخدم

اﻻقتصاد القومي ،مما ساﻋد ﻋﻠى تحقي الرح ة لﻠبنك و حق تطو ر الخدمة التي تهدف إلى
تحقي الجودة الشامﻠة إلى الزائن سواء انوا أفراداً أم هيئات.

 .4التشج ع المستمر ﻋﻠى اﻻبتكار واﻷداء الجيد ﻋن طر

توظيف الكفاءات العﻠم ة المتميزة وفتح

اب التدرب والتعﻠ م لﻠعناصر المتميزة والتي تخدم أسﻠوب العمل وتساﻋد ﻋﻠى تطو ر الخدمة.

خامسا :م ادئ الخدمة المتميزة للعمﻼء في البنك:

ي يرتقي البنك في تقد م الخدمة المتميزة التي ترضي توقعات ﻋمﻼئه وتصوراتهم المبن ة ﻋﻠى

أساس الخبرة السا قة واﻻتصال اﻷشخاص المح طين واﻻحت اجات الشخص ة ،ﻋﻠى البنك أن يت ع ﻋدة
معايير هامة ،منها ) :أبو زنيد والشرف(2007 ،
 .1اﻹصغاء والفهم واﻻستجا ة لﻠعمﻼء.

 .2تحديد الخدمة المتميزة واستراتيجيتها.
 .3وضع معايير الخدمة وق اس اﻷداء.
 .4اخت ار وتدرب وتم ين الموظفين.
 .5اﻻﻋتراف اﻹنجازات وم افأتها.

 .6تصم م استب انات لﻠتعرف ﻋﻠى اتجاهات العمﻼء وموظفي الخدمة.

 .7تحﻠيل وتقي م أنما المشار ين في التعامل مع العمﻼء وخدمتهم .ومن هنا تتضح أهم ة تفعيل
دور العميل من خﻼل استقصاء أر ه وأخذ اقتراحاته وصوﻻً إلى المستو الذ
ورغ اته والمؤسسة المال ة التي يتعامل معها.

يﻠبي حاجاته

و ر ال احث أن من أهم ما ميز الخدمة المقدمة لﻠعمﻼء هي ﻋمﻠ ة التغذ ة الراجعة ،وتتم

من خﻼل ق ام البنك أو المؤسسة الخدم ة

استطﻼع آراء العمﻼء ش ل مستمر وسؤالهم ﻋن
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جودة الخدمة المقدمة ومعرفة توقعاتهم التي طمحون لها من الخدمة ،ومن ثم تحديد الفجوة بين
جودة الخدمة الحق ق ة والجودة المتوقعة.

م ن تصنيف الخدمة إلﻰ ثﻼثة أصناف حسب طب عة الخدمة وهي ) :العجارمة(2005 ،
 .1الخدمة الخالصة :وهنا تقوم المؤسسة بتقد م خدمة وحيدة دون أن

ون ذلك مرت طاً منتج

ماد أو خدمات أخر مرفقة مثل خدمات التأمين ،التعﻠ م ،دور الحضانة ...إلﺦ ،ما تتطﻠب
هذه الخدمات الحضور الشخصي لﻠزون.

 .2الخدمة المرفقة منتج ماد  :م ن لﻠمؤسسة تقد م خدمة أساس ة لكنها تكتمل ب عض

المنتجات أو الخدمات ،مثل خدمات المواصﻼت الجو ة ،خدمات الجرائد ،المجﻼت،
المشرو ات ...إلﺦ ،ذلك الطبيب الذ

 .3المنتج المراف

حتاج إلى تجهيزات لتقد م خدمات التمرض.

عدة خدمات :في هذه الحالة تعرض المؤسسة منتجات مرافقة عدة خدمات،

مثل ب ع أجهزة التﻠفزون وآﻻت الغسيل مرفقة الضمان لمدة معينة أو النقل ،ف ﻠما ان المنتج
متطو اًر تكنولوج اً مثل الس ارات وأجهزة اﻹﻋﻼم اﻵلي ﻠما ان ب عه يتطﻠب خدمات مرافقة

مثﻼ لنقل ،الص انة ،الضمان.

سادسا :مراحل دورة ح اة الخدمة المصرف ة:

تمر دورة ح اة الخدمة بثﻼث مراحل )مرحﻠة التقد م ،مرحﻠة النمو ،مرحﻠة النضوج ،مرحﻠة

التدهور( )الصميدﻋي و يوسف(2005 ،

 .1تختﻠف اﻷهم ة النسب ة لﻸدوات الترو ج ة اختﻼف المرحﻠة التي تمر بها الخدمة المصرف ة،
حيث أن الخدمة المصرف ة في مرحﻠة التقد م تحتاج إلى اﻹﻋﻼن ش ل بير ،ثم أتي الب ع
الشخصي ،فتنش

التعامل.

 .2تعتبر من أهم المراحل في دورة ح اة الخدمة المصرف ة ،وفيها يزداد التعامل الخدمة وتنمو

المب عات مما يزد من إيرادات المصرف وهو ما حفز المصارف اﻷخر ﻋﻠى تقد م الخدمة،

وتتميز هذه المرحﻠة ارتفاع اﻷراح وسعي المصرف لﻠمحافظة ﻋﻠى حصة السوق وزادتها ش ل

مستمر ﻋن طر تحسين جودة المنتوج أو إضافة نماذج جديدة له.

 .3بينما في مرحﻠة النضوج حيث تشتد المنافسة في السوق المصرف ة فتزايد أهم ة تنش

التعامل،

و ذلك تحتاج هذه المرحﻠة إلى دور فعال لﻠعﻼقات العامة وسيﻠة ترو ج ة لﻠمحافظة ﻋﻠى
مصداق ة الزائن ووﻻئهم لﻠمصرف ،وذلك من خﻼل التأكيد ﻋﻠى تميز الخدمة.
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 .4أما في مرحﻠة التدهور فيتم التر يز ﻋﻠى جهود الب ع الشخصي ش ل أكبر من اقي اﻷدوات

الترو ج ة ،وذلك لﻠتقﻠيل من آثار هذه المرحﻠة ولمساﻋدة المصرف في الحصول ﻋﻠى معﻠومات

تم نه من مواجهة المنافسة وتساهم في استخدام وتطو ر الخدمات الجديدة.

و ر ال احث أن ﻋﻠى إدارة التسو

في البنوك أن تر ز جهودها في مرحﻠة التقد م ش ل بير،

ﻷنها تعطي اﻻنط اع اﻷول لﻠعمﻼء ﻋن جودة الخدمة المقدمة حيث أن اﻻنط اع اﻷول يدوم و ش ل
بير ،و دوره يؤثر ﻋﻠى اقي المراحل.

سا عاً :المهام اﻷساس ة التي تواجه تقد م الخدمات المصرف ة:

نظ اًر لﻠتزايد الكبير في حدة المنافسة التي شهدها العالم في الوقت الحاضر بين شر ات الخدمات

ومنها المصارف نجد أن هذه الشر ات وﻋﻠى اﻷخص المصارف تواجه ﻋدة مهام أساس ة:

).الصميدﻋي و يوسف(2005 ،
 .1إدارة التمييز.

 .2إدارة اﻹنتاج ة.
 .3إدارة الجودة.

 .1إدارة التمييز :ش ل ﻋام ش و مسوقو الخدمات من صعو ة تمييز خدماتهم ﻋن خدمات
منافسيهم .إن ﻋدم انتظام صناﻋة الخدمة مثل )اﻻتصاﻻت ،النقل ،الصيرفة( ،أوجد منافسة

سعر ة حادة وخاصة ﻋﻠى صعيد الخدمات المصرف ة نتيجة لحدة المنافسة في هذا القطاع
الحيو والمهم ،ومن أجل حل مواجهة هذه المنافسة السعرة م ن تطو ر ﻋرض تفاضﻠي
متميز و ش ل خاص في مجال التسه ﻼت المصرف ة المقدمة استخدام ﻋﻼمة مميزة شير إلى
هذا العرض المميز .ما م ن أن يتضمن العرض ميزات مبتكرة

تسه ﻼت أكبر في مجال

منح القروض والفترات الزمن ة لها ،ذلك الضمانات المقدمة من قبل المستفيد.
و م ن لﻠمصرف أن يتميز في إ صال خدماته بثﻼث طرق:

أ.

من خﻼل الناس ،اﻷخص العمﻼء.

ب .من خﻼل البيئة الطب ع ة.

ت .من خﻼل العمل أو اﻷداء الجيد في تقد م الخدمات المصرف ة لﻠزائن.
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إن النقا الثﻼثة السا قة ﻻ م ن لها أن تؤد أهدافها ما لم يتم اﻻﻋتماد ﻋﻠى أشخاص لديهم
الخبرة والقدرة ﻋﻠى اﻻتصال الزائن ش ل ميزهم ﻋن منافسيهم ،ما م ن لﻠمصرف أن

طور بيئة ماد ة أكثر جاذب ة ليتم تقد م الخدمات فيها ،إلى جانب إم ان ة تصم مها لخدمات

ممتازة مثل ﻋمﻠ ات الصيرفة المنزل ة.

 .2إدارة اﻹنتاج ة :ش ل ﻋام تقع جم ع شر ات الخدمات تحت ضغ

بير لزادة إنتاجها ،حيث

أن العمل فيها يتصف التعقيد ،و التالي فإن التكاليف تتصاﻋد سبب الخصائص المميزة

لﻠخدمة ومنها الخدمة المصرف ة التي تتسم طب عة ﻋمﻠها التعقيد ،ومن أجل تحسين إنتاج ة
الخدمات المصرف ة فإن أمام إدارة المصارف س عة طرق م ن من خﻼلها تحقي هذا الهدف:

أ .جعل مقدمي الخدمة عمﻠون بجد ومثابرة أكثر.

ب .استغﻼل وقت العمل وذلك من خﻼل تقﻠيل الوقت الضائع.

ت .زادة م ة الخدمات وأنواﻋها من خﻼل التنازل ﻋن عض النوﻋ ة.
ث .تصن ع الخدمة من خﻼل تقس مها واستخدام معدات في إنتاجها.
ج .التقﻠيل من الحاجة لﻠخدمات ﻋن طر إيجاد البدائل.
ح .تقد م خدمة ذات تأثير أكبر.

خ .إﻋطاء محفزات لﻠزون في إنتاج الخدمة.

 .3إدارة الجودة :إن جودة الخدمة تحدد من خﻼل المنفعة الكﻠ ة التي حصل ﻋﻠيها المستفيد من
الخدمة وأن هذه المنفعة تمثل مجموﻋة من المنافع المرت طة الحصول ﻋﻠى الخدمة ،و ما أن

الخدمة تمثل جان اً مﻠموساً وجان اً غير مﻠموس فإن تحديد نوﻋ ة وجودة الخدمة يتأثر بهذين

الجانبين .وأن مؤسسات تقد م الخدمات تسعى إلى تميز نشاطها من خﻼل تقد م خدمات ذات

نوﻋ ة أفضل من المؤسسات المنافسة ،وأن اﻷساس في ذلك هو سعي هذه المؤسسات إلى
تقد م خدمات من النوﻋ ة والش ل الذ
الخدمة وأن توقع المستفيد

يجعﻠها تفوق ما يتوقع أن حصل ﻋﻠ ه المستفيد من

ون إما نتيجة الخبرة والتجارب السا قة له أو من خﻼل استﻼمه

لﻠمعﻠومات والمواصفات ﻋن طر الحمﻼت الترو ج ة التي تقوم بها المؤسسات الخدم ة والتي
تعمل ﻋﻠى خﻠ صورة ذهن ة معينة لد

المستفيد حول مستو اﻹش اع الذ

ان طمح أن

حصل ﻋﻠ ه المستفيد ،فإنه س رر شراءه لها و تمسك الجهة المقدمة لها ،أما في حال ﻋدم

تحقي ما طمح إل ه المستفيد سيدفعه إلى ﻋدم اﻻهتمام بهذه الخدمة).المح او (2006 ،

و ر ال احث أن ﻋﻠى إدارة المؤسسات الخدم ة ش ل ﻋام ٕوادارة البنوك ش ل خاص أن

تصور لد
تقدم خدماتها طا ع مميز ومنم في جم ع الخدمات ،حيث يبني
اً
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العمﻼء حول

هذا النم  ،ومن ثم م ن لﻠعمﻼء التفرقة بين الخدمات المنافسة السوق و ون من السهل

ﻋﻠيهم معرفة ش ل الخدمة التي قدمها البنك الذ

حال طرح خدمات جديدة.

ثامنا :خصائص الخدمات المصرف ة وتصم مها

 .1خصائص الخدمات المصرف ة

يتعامل معه سواء الخدمة الحال ة أو في

الرغم من اﻻتفاق بين المف رن حول خصائص الخدمات فإن من المﻼح

أن هناك اختﻼفاً

ﻋﻠى الخصائص المميزة لﻠخدمات المصرف ة نظ ار لطب ع ة وخصوص ة النشا المصرفي من ناح ة،

ومن ناح ة أخر لطب عة الخدمات المصرف ة وتعددها وتنوﻋها وخضوﻋها لتغيرات مستمرة .ونستعرض

ف ما يﻠي خصائص الخدمة المصرف ة حسب آراء عض الكتاب )أبوتا ه) ،(2008،ﻋبد القادر،
(2005

أوﻻً :الخدمة المصرف ة تصنع فور وصول العميل إلى الكاونتر ،حيث يبدأ موظف الكاونتر عمﻠ ة
تصن ع الخدمة حس ما يرغب العميل ،إذن الخدمة المصرف ة ﻻ تنتج وﻻ تخزن انتظار وصول العميل

الراغب في اﻻستفادة منها.

ثان اً :الخدمة التي تقدم لﻠعميل هي في جوهرها ﻋ ارة ﻋن خبرة ومعا شة حصل ﻋﻠيها العميل،
والصعو ة في ذلك تكمن في أننا ﻻ نستط ع أن ننتج ﻋينات من هذه الخدمة لكي نرسﻠها لﻠعميل

وتحصل منه ﻋﻠى موافقة مس قة أو نصفها لﻠعميل قبل تقد مها ،فمعا شة العميل لها ستكون شيئاً آخر
وهي خاصة ه ،وستختﻠف ﻋن خبرة غيره من العمﻼء ،ف ل ﻋميل له حساس ة استق ال خاصة ه،

ومن الصعب توفير نموذج نمطي محدد لﻠعمﻼء.

ثالثاً :إن الخدمة المصرف ة طب عتها ل ست شيئاً ماد اً مﻠموساً م ن الح م ﻋﻠى مواصفاته معايير
مطﻠقة وثابتة ،فالح م النهائي ﻋﻠ ه مرت
موضع اهتمام خاص.

ما طﻠ ه العميل و توقعه ﻋن هذه الخدمة ،ف ل ﻋميل هو

ار عاً :إن ما نقدمه لﻠعميل من خدمة غير قابﻠة ﻹﻋادة اﻻنتفاع ه ،فالخدمة تستهﻠك في الﻠحظة التي

تقدم فيها وتص ح شيئاً من ذ رات وخبرات العميل ﻋن الخدمات التي ستفيد منها من جهات ﻋديدة،
و ل ما ي قى لﻠعميل هو استمتاﻋه بﻠحظة تقد م الخدمة.
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خامساً :الخدمة المصرف ة التي تقدم هي قابﻠة لﻼستدﻋاء مرة أخر  ،و مجرد الحصول ﻋﻠيها ﻻ م ننا

إضافة تحسينات ﻋﻠيها أو سحبها ،وفي حال ﻋدم انسجامها مع توقعات العميل ،فالبديل الوحيد

لﻺصﻼح هو اﻻﻋتذار مع مراﻋاة العمل مستق ﻼً ﻋﻠى توفيرها حسب قناﻋة واحت اجات العميل.

بناء
سادساً :الخدمة المصرف ة غير قابﻠة لﻠفحص عد إﻋدادها وتقد مها ،فإنتاج الخدمة وتقد مها يتم ً
ﻋﻠى تفاﻋل شر بين مقدم الخدمة والعميل ،ومسؤول ة البنك تتطﻠب أن يوفر ضمانات الجودة قبل

لحظة إنتاج الخدمة.

 .2تصم م الخدمات المصرف ة في المصارف اﻹسﻼم ة وتقي مها:

قصد بتصم م الخدمة ،بناء نموذج لخدمة جديدة أو التحسين في نموذج خدمة حال ة ،لمواجهة

التغير في رغ ات العمﻼء الحالين أو لجذب ﻋمﻼء جدد ،حيث تحدد رغ ات العمﻼء الحال ة والمتوقعة،
ن
بناء ﻋﻠى أف ار بديﻠة م ن اﻻخت ار بينها لﻠوصول
ثم يتم إﻋداد مواصفات أداء الخدمة ،و و ذلك ً
إلى التصم م العمﻠي القابل لﻠتطبي  ،فمثﻼً قد يرغب العميل في السحب أو اﻹيداع في غير أوقات دوام

البنك الرسم ة ،فيتم جمع اﻷف ار لتحقي

ذلك مثل زادة فترة ﻋمل الموظفين أو استخدام آلة تم ن

العميل من السحب ،ثم تأتي مرحﻠة غرﻠة اﻷف ار لﻠوصول إلى الف رة اﻷكثر واقع ة ،ثم يتم تحو ل
الف رة إلى تصم م فعﻠي ،ولنفترض أن الف رة هي اخت ار تصم م آلة سحب نقد  ،يتم إﻋداد مواصفات
تصم م الخدمة ،حيث تحدد أجزاء التصم م وتكال فه ،حيث يتحدد من خﻼله ﻋمﻠ ات محددة مثل:
ف ة التعامل مع اﻵلة من قبل العميل؟ و يف يتم السحب واﻹيداع بواسطتها؟ وأ الخدمات التي م ن

أن تطب ﻋﻠيها تﻠك العمﻠ ات اﻵل ة؟ وما تكاليف تﻠك العمﻠ ات؟ و ف ة توص فها طرقة سهﻠة لﻠعميل؟
وتظهر أهم ة قسم تصم م الخدمات في تقد م خدمات جديدة ٕوام ان ة زادة اﻻستفادة من الخدمات
الحال ة ،وتحسين جودة أدائها ،وتخف ض تكاليف اﻹنتاج أو توزع المنتجات ،وتقﻠيل مخاطر أداء
الخدمة سواء لﻠعميل أو لﻠمصرف .و النظر إلى الخدمة من مفهوم التسو
بثﻼث زوا ا ﻋند تصم م الخدمة ،وهي) :الواد ونزال(2012 ،
أ .جوهر الخدمة :والذ

يرت

الحديث يتبين اهتمامه

م اشرة بدافع العميل لطﻠب الخدمة ،وتمثل ما يتعﻠ

المنفعة

الجوهرة الناتجة ﻋن استخدام العميل لﻠخدمة ،وتتمحور حول السؤال :لماذا قوم العميل شراء
الخدمة؟
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ب .الخدمة الحق ق ة :حيث م ن تحو ل الخدمة من غير مﻠموسة إلى مﻠموسة نوﻋاً ما ،من

خﻼل تقد مها بجودة تؤد إلى تفضيل العميل الطﻠب ﻋﻠى الخدمة ومواصفات الخدمة وش ﻠها
واﻻسم التجار لها.

ت .الخدمة المدعمة :وتتناول المنافع اﻹضاف ة لﻠخدمة ،اهتمام شخصي.

تاسعا :الخدمات المصرف ة التقليد ة

هناك العديد من الخدمات المصرف ة التي تقوم بها المصارف اﻹسﻼم ة ،و م ن تقس م الوظائف

أو الخدمات الرئ س ة لﻠمصارف اﻹسﻼم ة إلى ما أتي) :ﻋاشور(2002 ،

 .1قبول اﻷموال "الودائع المصرف ة"ٕ ،واﻋادة توظ فها في صورة تمو ل م اشر أو غير م اشر أو
في صورة استثمارات.
 .2فتح الحسا ات مختﻠف أنواﻋهإ ،واصدار دفاتر ش ات عمﻼت مختﻠفة.
 .3تحصيل الش ات وتقاصها ،وتحصيل اﻷوراق التجارة.

 .4فتح اﻻﻋتمادات المستند ة الصادرة من أجل اﻻستيراد ،والواردة من أجل التصدير.
 .5الصرافة وتبديل العمﻼت " شراء و ع" ﻋﻠى أساس السعر الحاضر.
 .6إصدار خطا ات الضمان ،وتأجير صنادي اﻷمانات الحديثة.
 .7إصدار الحواﻻت المصرف ة أنواﻋها ﻠها و طاقات اﻻئتمان.

 .8إدارة تأس س الشر ات واكتتاب اﻷسهم وتقد م اﻻستشارات الفن ة والمشورة لﻠعمﻼء.

 .9تقوم المصارف بتقد م المشورة الفن ة والخبرة اﻹسﻼم ة مقابل أح اناً ،وهو جائز شرﻋاً ،ومن
دون مقابل في أﻋمال الز اة.

 .10تقد م خدمات نافعة الق ام بدور الو الة لقاء أجر ،والق ام أﻋمال الوساطة لقاء ﻋمولة،
واﻻنتفاع من ممتﻠكاتها اﻹيجار.

 .11تقوم المصارف اﻹسﻼم ة بإدارة اﻷﻋمال ن ا ة ﻋن العمﻼء والب ع لحسابهم وغير ذلك من
اﻷﻋمال الجائزة.
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خﻼصة

تناولنا في هذا الم حث عض التعرفات والمفاه م الخاصة الخدمة ش ل ﻋام والخدمة المصرف ة
ش ل خاص ،وتم التطرق إلى أ عاد جودة الخدمة المصرف ة المعمول بها حسب مع ار

 Parasuramanوغيره من ال احثين والكتاب ،وتم التعرف ﻋﻠى أهم العوامل التي تؤثر ﻋﻠى توقعات

العمﻼء و ف ة صناﻋة الخدمة المصرف ة المتميزة لﻠعمﻼء ،حيث أن الخدمة تمر عدة مراحل ) مرحل

النمو ،مرحﻠة النضوج ،مرحﻠة التدهور( ،ولﻠمحافظة ﻋﻠى الخدمة في مرحﻠة النضوج ﻋﻠى المصارف

إت اع ﻋدة أساليب من شأنها وضع خطة وأهداف البنك في المسار الصح ح مثل )إدارة التميز ،إدارة

اﻹنتاج ة ،إدارة الجودة( ،ما أوردنا خصائص الخدمة المصرف ة ومميزاتها وطب عة تصم مها ،اﻹضافة

إلى التعرف ﻋﻠى الخدمات المصرف ة خدمة مقدمة تقﻠيد اً ،وسيتم التطرق في الم حث التالي إلى

الخدمات المصرف ة خدمة مقدمة إلكترون اً من حيث المفهوم والخصائص واﻷ عاد واﻷهداف والوسائل
والطرق.
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الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة

المقدمة:
خﻠ

شهد العالم تطو اًر بي اًر في مجال الصناﻋة المصرف ة وأدواتها حيث سعت العديد من البنوك إلى

بيئة مصرف ة غير تقﻠيد ة ﻹنجاز اﻷﻋمال المصرف ة واﻻستفادة من ثورة التكنولوج ا والنظم

المتطورة ،وذلك من خﻼل تقد م الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة لﻠعمﻼء بهدف رفع مستو الخدمة

المصرف ة واﻻرتقاء بها ،و ذلك الحصول ﻋﻠى درجة ﻋال ة من رضا وثقة المتعامﻠين).معهد الدراسات
المصرف ة(2013 ،

ونتيجة لﻠتطورات المتسارﻋة في بيئة اﻷﻋمال المصرف ة والتي تتصف المنافسة الشديدة

والتحد ات غير المسبوقة في الحصول ﻋﻠى الرقعة التسو ق ة الجديدة و سب المزد من الزائن

والمتعامﻠين فقد واجهت المصارف صعو ات شتى في مواجهة تﻠك التحد ات ،وهو ما دفع الق ادات

المصرف ة العﻠ ا لﻠ حث ﻋن خ ارات و دائل لﻼستجا ة لﻠتطورات المذ ورة واﻹبداع في تقد م الخدمة
المصرف ة الجودة المطﻠو ة ،لذلك ان ﻻبد من اﻋتماد العمل المصرفي اﻹلكتروني في مختﻠف

المؤسسات المال ة والمصرف ة وتجاوز العمل التقﻠيد تجن اً لﻠتكاليف ال اهظة وتحق قاً لﻠسرﻋة في إنجاز
المعامﻼت المصرف ة.

إن العمل اﻹلكتروني المصرفي هو ﻋمل ممارس فعﻼً سواء معناه المتصل اﻹنترنت أو

المصارف اﻹلكترون ة ،وقد واجه العمل اﻹلكتروني هذا مش ﻼت يتطﻠب اﻷمر دارستها استمرار

وصوﻻ لتحقي مستو متقدم من رضا الزائن والمتعامﻠين بتحقي الكفاءة والفاﻋﻠ ة في إنجاز الخدمة

المصرف ة المطﻠو ة).ﻋبدﷲ(2013 ،

وتشير التوجهات الحديثة إلى تفضيل العمﻼء لﻠخدمة الذات ة ﻹدارة حسا اتهم المال ة ،و التالي

يتوجب ﻋﻠى المصارف التي ﻻ تتوافر لديها التكنولوج ا الكاف ة والمتطورة التي تم نها من المنافسة مع
البنوك السعي وراء تطو ر إستراتيج ة قائمة ﻋﻠى الخدمة الذات ة لﻠعميل ،وان هذه البنوك ستواجه نتائج

سﻠب ة تنع س ﻋﻠى قائها واستمرارها في السوق المصرفي )الشمر والعبداﻻت.(2008 ،

أوﻻً :مفهوم الصيرفة اﻹلكترون ة )البنوك اﻹلكترون ة(
تشهد دول العالم المتقدم ثورة متتا عة في العمل المصرفي ،إذ تم اﻻنتقال من )المصارف التقﻠيد ة(

التي لها وجود ماد

في ش ل فروع ومعامﻼت تت ادل فيها المستندات والنقود المعدن ة والورق ة إلى

)المصارف اﻻفتراض ة( التي تعتمد ﻋﻠى الر ائز أو الوسائ
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اﻹلكترون ة ،وظهرت أنواع جديدة من

النقود هي النقود اﻹلكترون ة ،و ذلك البنوك اﻹلكترون ة والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ،وقد تم إضافة

أ عاد جديدة لﻠعمل المصرفي مثل العمل ﻋﻠى مدار الساﻋة ) (24ساﻋة يوم اً و) (7أ ام في اﻷسبوع
و دون توقف ،واﻻمتداد إلى ل م ان بدون تكﻠفة بيرة و دون الحاجة إلى اﻹنتقال إلى العميل أو
انتقال العميل إلى البنك ﻋبر أنظمة اﻻتصال فائقة الكثافة ،وتخطي افة الحواجز والقيود الم ان ة

واﻹدارة ،و ر ال ا انيون أن هذه النوﻋ ة الجيدة من البنوك ما هي إﻻ تكمﻠة لخدمات الصراف اﻵلي
والخدمات المصرف ة ﻋبر الهاتف بينما ير اﻷمر يون واﻷوريون أنها وسيﻠة لتقد م افة الخدمات

المصرف ة بتكﻠفة أقل ومرونة ﻋال ة جداً  ،وأنه يتزايد اﻻﻋتماد ﻋﻠيها ،ومن المتوقع أن تكون منافساً قو اً
لﻠخدمات المقدمة بواسطة الفروع التقﻠيد ة ما فيها الصراف اﻵلي).الشمر والعبد الﻼت(2008 ،

وفي هذا اﻹطار م ن تعرف البنوك اﻹلكترون ة ﻋﻠى أنها :تﻠك البنوك أو المؤسسات المال ة التي

تقوم ﻋﻠى الر ائز اﻹلكترون ة وتوظيف

افة التطورات الحديثة في مجال تكنولوج ا اﻻتصال

والمعﻠومات لتقد م افة الخدمات أمان مطﻠ ).الغندور.(83 :2003 ،

و تف هذا التعرف مع آراء العديد من الخبراء المصرفيين ،إذ عرفها طر ة ) (21 :2001ﻋﻠى

أنها "تﻠك البنوك التي تر ز في تقد م خدماتها ﻋﻠى خدمات )Phone ) (Home Banking

 (Internet Banking) (Bankingوغيرها من الر ائز اﻹلكترون ة المعروفة في ﻋالم تكنولوج ا
المعﻠومات واﻻتصال".

قصد الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة أن قوم المصرف بتقد م خدماته المصرف ة من خﻼل ش ة

اﻹنترنت ﻋبر ما عرف الموقع اﻹلكتروني  ،Websiteو م ن لتﻠك الخدمات أن تتنوع في ش ﻠها
ومحتواها والجهة التي توجه إليها .وتعتبر الخدمة المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت إحد القنوات اﻷساس ة التي

تقدم ﻋبرها الخدمات المصرف ة ﻋﻠى نطاق العالم ،بل أنها ش ﻠت نقطة تحول بيرة في تطور الخدمات

المصرف ة اﻹلكترون ة وأص حت مجاﻻً لتنافس المؤسسات المصرف ة حيث وجهت العديد من المصارف

معظم جهودها ٕوام اناتها في هذا الجانب ،بينما نشأت مصارف لتقدم خدماتها المصرف ة حصر اً ﻋﻠى
ش ة اﻹنترنت)) .(Virtual banksمحمود.(40 :2011 ،
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ثان اً :مفهوم وأ عاد جودة الخدمة اﻹلكترون ة:

 .1مفهوم جودة الخدمة اﻻلكترون ة

جودة الخدمة اﻹلكترون ة هي نوع من الخدمات التي تقدم ﻋﻠى ش ة اﻹنترنت أون ﻻين ،وف ه قوم

العميل مساﻋدة نفسه في الحصول ﻋﻠى الخدمة اﻹلكترون ة ،حيث تكون الخدمة م اشرة دون تواجد

أ شخص شارك في تقد م الخدمة لﻠعميل(273 :Chunlin Liu&Tianxiang, 2010 ).

وتعرف أ ضا أنها أهم العوامل ﻋﻠى اﻹطﻼق النس ة لنجاح نشا اﻷﻋمال اﻹلكتروني ،وجودة الخدمة

اﻹلكترون ة قادرة ﻋﻠى تعظ م الميزة التنافس ة أون ﻻين لﻠتجارة اﻹلكترون ة .وأن توفير جودة خدم ة
ﻋال ة يزد من رح ة المنشأة أكمﻠها ،و ﻠما قام أصحاب المواقع اﻹلكترون ة بتحسين خدماتهم ﻠما

أص ح المستهﻠك أكثر ارت احاً لد إتمام الشراء ﻋﻠى اﻹنترنت ،ولكي يتم توفير الجودة الخدم ة المتفوقة

لﻠتأثير ﻋﻠى الرضا اﻹلكتروني لﻠعميل والوﻻء اﻹلكتروني فإنه ﻋﻠيهم أن يواجهوا اهتمامهم لﻠخصائص
التي ستخدمها المستهﻠكون في تقي مهم لجودة الخدمة اﻹلكترون ة( 270:Liu &Sheng ,2010) .

 .2أ عاد جودة الخدمة اﻹلكترون ة:

جودة الخدمة اﻹلكترون ة تشتمل ﻋﻠى ﻋدة أ عاد ،وهي):.(Parasuraman et al ,2005
 .1سهولة الدخول إلى الموقع.

 .2سرﻋة التعامل مع آل ة الذاكرة.

 .3التصم م الفني لﻠموقع أ ﻋوامل الجذب لﻠدخول إلى هذا الموقع دون غيره.

 .4معدل اﻹستجا ة لﻠتفاﻋل الحاصل حتى ﻻ صاب المستخدم المﻠل و نصرف إلى موقع آخر،
و م ن تقس م جودة الخدمة اﻹلكترون ة وفقا لمق اس (2005) Parasuraman et alإلى

أرعة أ عاد ،وهي:

 .1الكفاءة :وتشير إلى سهولة الدخول واﻻستخدام لﻠموقع ما في ذلك سرﻋة الدخول وتصم م
الدليل وتوفير المعﻠومات ﻋن ﻋمﻠ ات الموقع سهولة و سر.

 .2تلب ة اﻻحت اجات :تشير إلى ما إذا ان التعامل مع الموقع وتوصيل ال ضائع يتمتع
اﻻﻋتماد ة.

 .3سهولة الدخول إلﻰ النظام :تشير إلى ون الموقع معتمداً ﻋﻠى التكنولوج ا وﻋرضه لﻠجمهور
سهولة.

قادر ﻋﻠى اﻻحتفا
 .4الخصوص ة :وتعرف اﻷمن فتشير إلى ون الموقع
اً
العمﻼء وسﻼمة المدفوﻋات.
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سرة معﻠومات

 .3الخصائص اﻹيجاب ة لجودة الخدمة اﻹلكترون ة:.(79 :2003 ,Wilson, Laskey).

 .1سهولة اﻹستخدام :وتعني أن ﻋمﻠ ة الحصول والدراسة ﻋن الخدمة ﻋﻠى ش ة اﻹنترنت تتم
سهولة و سر مقارنة الدراسة والحصول ﻋﻠى الخدمات طرقة تقﻠيد ة.

 .2التكلفة :تكﻠفة إرسال برد إلكتروني ﻋﻠى الو ب أرخص ثير من الم افئ لهما البرد ،وأ ضاً
إجراء المقا ﻼت الشخص ة ﻋﻠى اﻹنترنت أرخص.

 .3معدل اﻻستجا ة :حيث أن الردود بواسطة البرد اﻹلكتروني تكون أسرع من البرد العاد  ،وقد
تصل إلى ليﻠة واحدة.

 .4جودة التعامل :هناك إجماع ﻋﻠى أن استطﻼﻋات ال أر

مساو ة ،بل تتفوق ﻋﻠى اﻷش ال اﻷخر ﻻستطﻼﻋات ال أر

أون ﻻين تميل إلى التمتع بجودة

 .4خصائص البنوك اﻹلكترون ة:

تمتاز البنوك اﻹلكترون ة ميزات ﻋن البنوك التقﻠيد ة ،و م ن الوقوف ﻋﻠى ست خصائص أو ميزات

أساس ة ،وهي) :الشمر والعبد الﻼت(2008 ،
 .1اختفاء الوثائ

الورق ة لﻠمعامﻼت ،حيث أن افة اﻹجراءات والمراسﻼت بين طرفي الخدمة

المصرف ة تتم إلكترون اً دون استخدام أ أوراق.

 .2فتح المجال أمام البنوك صغيرة الحجم لتوس ع نشاطها ﻋالم ًا استخدام ش ة اﻹنترنت دون
الحاجة إلى التفرع خارج اً وزادة اﻻستثمار والموارد ال شرة وغيرها.

 .3القدرة ﻋﻠى إدارة العمﻠ ات المصرف ة لﻠبنوك ﻋبر ش ة اﻹنترنت فاءة من أ موقع جغرافي،
التالي ستط ع البنك أن يختار أفضل اﻷماكن ﻋﻠى مستو العالم من حيث النظم اﻻقتصاد ة

المشجعة أو اﻷوضاع الس اس ة المستقرة أو المعامﻠة الضرب ة اﻷفضل ل مارس أﻋماله في بيئة
مناس ة و نشرها في جم ع أنحاء العالم.

 .4ﻋدم إم ان ة تحديد الهو ة ،حيث ﻻ ير طرفا التعامﻼت اﻹلكترون ة ل منهما اﻵخر ،وهو ما
تعالجه التكنولوج ا العديد من وسائل التأمين لﻠتعرف ﻋﻠى الهو ة إلكترون اً.

 .5إم ان ة تسﻠ م عض الخدمات إلكترون اً ،مثل الخدمات الرقم ة
وغيرها.

شوف الحساب والرصيد

 .6سرﻋة تغيير القواﻋد الحاكمة ،وذلك لمواك ة التطور السرع في مجال المعامﻼت اﻹلكترون ة
مما حتاج إلى سرﻋة في ص اغة التشرعات الﻼزمة لمواك ة هذا التطور السرع.
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ثالثاً :أهداف البنوك اﻹلكترون ة)الشمر والعبد الﻼت:(2008 ،

 .1فتح أسواق جديدة أمام منتجات وخدمات البنك ،ذلك أن التجول إلى الخدمات اﻹلكترون ة يجب

أن صاح ه الحصول ﻋﻠى ﻋمﻼء جدد ،وفتح آفاق جديدة ،و ما غطي تكﻠفة استثماراته

التكنولوج ة ومخاطر تشغيﻠه.

 .2تحسين طرق إدارة العﻼقات مع العمﻼء ،وذلك لكون الخدمة اﻹلكترون ة ميزها الدقة في اﻷداء
وقت وأ

واﻷمن ،وفي أ

ﻋمﻼء البنك.

م ان ،ف التالي من المفروض أن تؤد

إلى تحسين العﻼقات مع

 .3تخف ض ﻠفة أداء الخدمة ،فانخفاض تكﻠفة أداء الخدمة سمة من سمات الخدمات اﻹلكترون ة،
وذلك الرغم مما تتطﻠ ه من بن ة تحت ة و رامج وحاس ات وتدرب ،إﻻ أن ذلك أقل تكﻠفة من

الخدمة المصرف ة المقدمة تقﻠيد ة خﻼل الفروع.

 .4القدرة ﻋﻠى مخاط ة ل ﻋميل ﻋﻠى حدة وتقد م الخدمة المناس ة له ،أ
العمﻼء ﻋن طر

المحافظة ﻋﻠى رضا

إدارة العﻼقات معهم ،وذلك نتيجة ما تت حه الخدمات اﻹلكترون ة من

البرامج التي تم نها من تحقي شعور لد العميل أن الخدمة مقدمة له دون غيره.

و ر ال احث أن من أهم أهداف البنوك اﻹلكترون ة والخدمات التي قدمها هي سهولة استخدام الخدمة
و ساطتها الش ل الذ

م ن جم ع العمﻼء من الوصول إليها واستخدامها بدون أن مع قات ،و تم ذلك

من خﻼل التعﻠ مات الموجودة داخل الموقع اﻹلكتروني ،اﻹضافة إلى وجود دﻋم فني متواصل ﻋﻠى

مدار الساﻋة حيث يجد العميل إجا ات سرعة ﻋن الخدمة.

ار عاً :قنوات التوز ع اﻹلكترون ة)الغندور (87 :2003 ،و )الشمر والعبد الﻼت:(31:2008،

تجدر اﻹشارة إلى أن هذه القنوات اﻹلكترون ة تقدم من خﻼلها الخدمة المصرف ة ش ل امل ،من

انتهاء أدائها ش ل إلكتروني امل،
بدا ة اخت ار الخدمة من قبل العميل مرو اًر بإجراءات إتمامها و ً
مثل :الق ام بدفع فاتورة الهاتف ﻋن طر الصراف اﻵلي أو العمﻠ ة النصف إلكترون ة ،مثل ق ام
العميل السحب من حسا ه المدين أو الدائن نقداً ،فيتم التأثير ﻋﻠى هذا الحساب إلكترون اً الخصم
ق مة المبﻠغ المسحوب ،بينما ستﻠم النقود الورق ة فعﻠ اً.

 .1الصراف اﻵلي :وهي تﻠك اﻵﻻت التي م ن نشرها اﻷماكن المختﻠفة سواء الجدار أو ش ل مستقل،
وتكون متصﻠة ش ة حاسب المصرف ،و قوم العميل استخدام طاقة ﻼست ة أو طاقة ذ ة
لﻠحصول ﻋﻠى الخدمات المختﻠفة .ولﻼستفادة من خدمات الصراف اﻵلي يتطﻠب الحصول ﻋﻠى طاقة

الفي از الكرتون أو الماستر ارد.
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أهم الخدمات التي قدمها الصراف اﻵلي:
أ .السحب النقد .
ب .اﻹيداع النقد .

ت .إيداع الش ات.
ث .دفع الفواتير.

ج .الحصول ﻋﻠى ال طاقات المدفوﻋة مس قاً ،مثل ال طاقة التي تسمح الدخول ﻋﻠى اﻹنترنت.
ح .اﻻستفسار ﻋن اﻷرصدة )طﻠب شف حساب(.
خ .التحو ل من الحسا ات.

د .تغيير الرقم السر .

ذ .طﻠب دفتر ش ات.

ر .اﻻستفسار ﻋن أسعار العمﻼت.

 .2نقا الب ع اﻹلكترون ة :وهي اﻵﻻت التي تنتشر لد

المؤسسات التجارة والخدم ة مختﻠف أنواﻋها

وأنشطتها ،و م ن لﻠعميل استخدام طاقات ﻼست ة أو طاقات ذ ة لﻠق ام أداء مدفوﻋات من خﻼل

الخصم ﻋﻠى حسا ه إلكترون اً بتمرر ال طاقة داخل اﻵﻻت المتصﻠة إلكترون اً حاسب المصرف.
 .3الصيرفة المنزل ة :وهو ذلك الحاسب الشخصي الموجود المنزل أو العمل أو أ م ان متصل حاسب
المصرف ليتم ن العميل من خﻼل ﻠمة سر) (Passwordأو رقم سر )(Pin Numberأو ﻠيهما
من إتمام العمﻠ ات المصرف ة المطﻠو ة.

 .4الصيرفة المحمولة :وهي تﻠك الخدمات المصرف ة التي تتاح من خﻼل التﻠ فون المحمول ،بواسطة
تطبي معد ﻋن طر البنك ،يتم استخدام العميل رقماً سر اً يت ح له الدخول إلى حسا ه لﻼستعﻼم ﻋن

أرصدته ،و ذلك لﻠخصم منه تنفيذاً ﻷ

من الخدمات المصرف ة المطﻠو ة.

 .5الصيرفة الهاتف ة :أو تسمى مر ز خدمة العمﻼء ،إذ تقوم البنوك بتشغيل مراكز لﻼتصاﻻت وخدمة

العمﻼء حيث تت ح أداء الخدمة المصرف ة هاتف اً استخدام رقم سر  ،وتعمل هذه المراكز ﻋﻠى مدار

الساﻋة.
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خامسا :مقارنة بين البنوك اﻹلكترون ة والبنوك التقليد ة

يت ح اﻹنترنت المصرفي لﻠعمﻼء فرصة لﻠتسوق الجيد و تكاليف منخفضة ،اﻹضافة إلى سهولة
تبرز أهم ة البنوك اﻹلكترون ة .نوضح ف ما يﻠي

اﻻتصال المعﻠومات المصرف ة ،ومن هذا المنطﻠ

مقارنة بين العمل المصرفي اﻹلكتروني والتقﻠيد من ناح ة التكاليف في توزع المنتجات المصرف ة:
جدول رقم ) :(1فرق التكلفة بين القنوات التقليد ة واﻹ نترنت

نوع الخدمة دفع الفواتير

نوع القناة

توز ع البرمج ات المعامﻼت البن ة

القنوات التقﻠيد ة

3,32 -2,22

15,00

نس ة التوفير

%-71%67

%-99%97

ﻋبر اﻹنترنت

1,10 -0,65

0,10 -0,20

1,08
0,13

%89

تذ رة الطيران
9,10
1,18

%87

المصدر :بتول الطيب" ،س اسات التجارة اﻹلكترون ة والمسائل القانون ة" مقال منشور على اﻻنترنت على الموقع :

www.ityarabic.org/e-businers

من تحﻠيل الجدول يتضح أن فرق التكﻠفة في دفع الفواتير ﻋبر اﻹنترنت تصل إلى نس ة،%70

و %98في توزع البرمج ات ،أما النس ة لﻠمعامﻼت البن ة فرق التكﻠفة مثل نس ة توفير ، %89في

حين فرق التكﻠفة لتذ رة الطيران تصل إلى  %87نس ة توفير لفرق التكﻠفة.

و تضح من الجدول أن تكﻠفة العمل المصرفي ﻋﻠى اﻹنترنت منخفضة بنس ة بيرة مقارنة

القنوات التقﻠيد ة الحديثة ،ولتوض ح أكثر ندرج الجدول التالي الذ

اﻹلكترون ة في تحسين الخدمات المصرف ة.
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يوضح أهم ة التكنولوج ا والصيرفة

قناة تقد م الخدمة

جدول رقم ) :(2تقدير تكلفة الخدمات عبر قنوات مختلفة
تقدير التكلفة

خدمة ﻋبر فرع البنك

 295+وحدة

خدمة من خﻼل مراكز اﻻتصال الهاتفي

 56+وحدة

خدمة من خﻼل الصرافات اﻵل ة

 1+وحدة

خدمة من خﻼل اﻹنترنت



 4+وحدة

المصدر  :ﻋز الدين امل أمين مصطفى " الصيرفة اﻹلكترون ة" .مقال منشور ﻋﻠى اﻹنترنت ﻋﻠى الموقع :
www.bank.org/arabic/period

سادساً :وسائل الدفع اﻹلكترون ة

تطورت وسائل الدفع اﻹلكتروني مع انتشار ﻋمﻠ ات التجارة اﻹلكترون ة ،و قصد الدفع اﻹلكتروني

ﻋﻠى أنه مجموﻋة اﻷدوات والتحو ﻼت اﻹلكترون ة التي تصدرها المصارف والمؤسسات وسيﻠة دفع،
وتتمثل في ال طاقات البن ة ،والنقود اﻹلكترون ة ،والش ات اﻹلكترون ة ،وال طاقات الذ ة.

 .1ال طاقات البن ة :أو ال طاقات ال ﻼست ة ،وهي ﻋ ارة ﻋن طاقة مغناط س ة ستط ع حامﻠها
استخدامها في شراء معظم احت اجاته أو أداء مقابل ما حصل ﻋﻠ ه من خدمات دون الحاجة لحمل

م الغ بيرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الض اع أو اﻹتﻼف) .راضي و ﻋزت(26 :2001 ،
وتنقسم ال طاقات اﻹلكترون ة إلى ثﻼث أنواع هي ) :الشمر والعبد الﻼت (2008،

أ.

بناء ﻋﻠى وجود أرصدة فعﻠ ة لﻠعميل
طاقات الدفع :تصدرها البنوك أو شر ات التمو ل الدول ة ً
في صورة حسا ات جارة تقابل المسحو ات المتوقعة له .

ب .ال طاقات اﻻئتمان ة :هي ال طاقات التي تصدرها المصارف في حدود م الغ معينة ،تم ن حامﻠها

من الشراء الفور ﻻحت اجاته مع دفع آجل لق متها ،مع احتساب فائدة مدينة ﻋﻠى شف الحساب
الق مة التي تجاوزها العميل نها ة ل شهر.
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ت .طاقات الصرف الشهر  :تختﻠف هذه ال طاقات ﻋن ال طاقات اﻻئتمان ة ونها تسدد الكامل
من قبل العميل لﻠبنك خﻼل الشهر الذ

يتجاوز شهر( .

تم ف ه السحب )أ

أن اﻻئتمان في هذه ال طاقة ﻻ

تصدر ال طاقات البن ة من طرف مجموﻋة من المنظمات العالم ة والمؤسسات المال ة والتجارة،

نذ ر منها:

 في از  :Visa internationaleتعد أكبر شر ة دول ة في إصدار ال طاقات اﻻئتمان ة ،عود
تارﺦ إنشائها إلى ﻋام  1958ﻋندما أصدر بنك أمر ا ال طاقات الزرقاء والب ضاء والذهب ة .

 ماستر ارد  :Master carde internationaleهي ثاني أكبر شر ة دول ة في إصدار
ال طاقات اﻻئتمان ة ،مقرها في الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ،طاقاتها مقبولة لد

أكثر من

) (9,4مﻠيون محل تجار  ،استخدمت لتسو ة معامﻼت بﻠغت أكثر من ) (200مﻠيون دوﻻر.

 أمر ان إكسبرس  :American Expressهي من المؤسسات المال ة الكبر التي تصدر
طاقات ائتمان ة م اشرة دون ترخ ص إصدارها ﻷ مصرف ،وأهم ال طاقات الصادرة ﻋنها:

 إكسبرس الخضراء :تمنح لﻠعمﻼء ذو المﻼءة المال ة العال ة .

 إكسبرس الذهب ة :تمتاز بتسه ﻼت غير محددة السقف اﻻئتماني ،تمنح لﻠعمﻼء ذو
المﻼءة المال ة العال ة .

 إكسبرس الماس ة :تصدر لحامﻠيها عد التأكد من المﻼءة المال ة ،ول س الضرورة أن


فتح حامﻠيها حساب لديها.

ديتر ﻠوب  :Diter Clubمن مؤسسات ال طاقات اﻻئتمان ة الرائدة ﻋالم اً ،رغم صغر ﻋدد
حمﻠة طاقاتها إﻻ أنها حققت أراحاً وصﻠت إلى ) (16مﻠيون دوﻻر ،تصدر طاقات متنوﻋة

مثل:

 طاقات الصرف البن ي لكافة العمﻼء.
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 طاقات اﻷﻋمال التجارة لرجال اﻷﻋمال.

 طاقات التعاون مع الشر ات الكبر  ،مثل شر ات الطيران.

 .2النقود اﻹلكترون ة :عد ظهور ال طاقات البن ة ظهرت "النقود اﻹلكترون ة" أو "النقود الرقم ة"  ،هي

ﻋ ارة ﻋن نقود غير مﻠموسة تأخذ صورة وحدات إلكترون ة تخزن في م ان آمن ﻋﻠى الهارد د سك

لجهاز الكمبيوتر الخاص العميل عرف اسم المحفظة اﻹلكترون ة ،و م ن لﻠعميل استخدام هذه

المحفظة في الق ام عمﻠ ات الب ع أو الشراء أو التحو ل) .النجار وآخرون(118 :2006 ،

وﻋﻠى ذلك م ن تجسيد النقد اﻹلكتروني في صورتين :

أ -حامل النقد اﻹلكتروني :حتو ﻋﻠى احت اطي نقد

ب-

لﻠمشترات الصغيرة .

مخزن في ال طاقة سمح بإجراء الدفع

النقد اﻻفتراضي :ﻋ ارة ﻋن برنامج سمح بإجراء الدفع ﻋبر ش ات اﻹنترنت.

 .3الش ات اﻹلكترون ة :وهو مثل الش ك التقﻠيد  ،تعتمد ف رة الش ك اﻹلكتروني ﻋﻠى وجود وس
ﻹتمام ﻋمﻠ ة التخﻠ ص والمتمثل في جهة التخﻠ ص )البنك( الذ

خﻼل فتح حساب جار
قاﻋدة الب انات لد

سيتي بنك.

شترك لد ه ال ائع والمشتر من

الرصيد الخاص بهما مع تحديد التوق ع اﻹلكتروني لكل منهما وتسجيﻠه في

البنك اﻹلكتروني .من البنوك التي تتبنى ف رة الش ات اﻹلكترون ة بنك بوسطن،

 .4ال طاقات الذ ة  :تماش اً مع التطورات التكنولوج ة ظهرت ال طاقات الذ ة  ،Smart Cardsهي

ﻋ ارة ﻋن طاقة ﻼست ة تحتو ﻋﻠى خﻠ ة إلكترون ة يتم ﻋﻠيها تخزن جم ع الب انات الخاصة
حامﻠها مثل )اﻻسم ،العنوان ،المصرف المصدر ،أسﻠوب الصرف ،المبﻠغ المنصرف وتارخه ،وتارﺦ

ح اة العميل المصرف ة() .حماد(140 :2003 ،

إن هذا النوع من ال طاقات الجديدة سمح لﻠعميل اخت ار طرقة التعامل سواء ان ائتمان اً أو

دفعاً فور اً ،وهو ما يجعﻠها طاقة ﻋالم ة تستخدم ﻋﻠى نطاق واسع في معظم الدول اﻷورو ة
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واﻷمر ة ،ومن اﻷمثﻠة لﻠ طاقات الذ ة طاقة" "Mondex Cardالتي تم طرحها لعمﻼء المصارف

وتوفر لهم العديد من الم از ا حسب ما أورد )الشمر والعبد الﻼت ،(2008،نذ ر منها:
أ.

م ن استخدامها طاقة ائتمان ة أو طاقة خصم فور ط قاً لرغ ة العميل.

ب .سهولة إدارتها مصرف اً حيث ﻻ م ن لﻠعميل أن ستخدمها ق مة أكثر من الرصيد المدون ﻋﻠى
الشرحة اﻹلكترون ة لﻠ طاقة.

ت .أمان اﻹستخدام لوجود ضوا
اﻹلكترون ة.

أمن ة مح مة في هذا النوع من ال طاقات ذات الذاكرة

ث .إم ان ة التحو ل من رصيد طاقة إلى رصيد طاقة أخر من خﻼل آﻻت الصرف الذاتي أو
أجهزة التﻠ فون العاد أو المحمول.

ج .م ن لﻠعميل السحب من رصيد حسا ه الجار

البنك ٕواضافة الق مة إلى رصيد ال طاقة من

خﻼل آﻻت الصرف الذاتي أو أجهزة التﻠ فون العاد أو المحمول.

خﻼصة:

تناولنا في هذا الم حث المتعﻠ

الخدمات المصرف ة اﻻلكترون ة والذ

مثل المتغير المستقل في هذه

الدراسة ﻋدة مفاه م وتعرفات لﻠخدمات اﻻلكترون ة وتعرفنا ﻋﻠى ماه ة البنوك اﻻلكترون ة وم از اها
وخصائصها و م تتميز ﻋن الخدمات المقدمة تقﻠيد اً ،اﻹضافة إلى أ عاد الخدمات اﻻلكترون ة وما هي

أهداف تﻠك البنوك وما هي القنوات التي تقدم بها الخدمة المصرف ة ش ل امل من بدا ة اخت ار

الخدمة من قبل العميل مرو اًر بجم ع اﻹجراءات وأدائها ش ل الكتروني ،وتم التعرف ﻋﻠى فرق التكﻠفة

بين الخدمة اﻻلكترون ة والخدمة التقﻠيد ة ،حيث أن الخدمة اﻻلكترون ة تمثل نس ة توفير بيرة ﻋن
الخدمة التقﻠيد ة ،وتناولنا أهم وسائل الدفع اﻻلكترون ة والتي تتمثل في )ال طاقات البن ة ،النقود
اﻻلكترون ة ،والش ات اﻻلكترون ة ،وال طاقات الذ ة( واستخداماتهم وأنواﻋهم التفصيل ،ما سيتم

التطرق في الم حث التالي إلى مفهوم ونشأة البنوك اﻹسﻼم ة وتطورها التارخي ،اﻹضافة إلى الفروق

بينها و ين البنوك التقﻠيد ة ،وأ ضاً مبررات التحول من البنوك التقﻠيد ة إلى البنوك اﻹسﻼم ة.
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مقدمة:

لقد قطعت المصارف اﻹسﻼم ة منذ بدء ظهورها في العقد الساب من القرن الماضي شوطاً بي اًر من
الزمن استطاﻋت من خﻼله تحقي

الكثير من اﻹنجازات اﻻقتصاد ة واﻻجتماﻋ ة المتميزة لﻠبﻠدان

اﻹسﻼم ة التي تعمل داخﻠها .ما استطاﻋت فضل ﷲ إﻋادة النور إلى التعامل القائم ﻋﻠى أح ام
الشرعة اﻹسﻼم ة بين الناس عد أن اد أن يتﻼشى) .المغري(2004 ،

اﻹسﻼمي ،واستطاﻋت خﻼل مسيرتها في

وتعد المصارف اﻹسﻼم ة جزًءا من النظام اﻻقتصاد
اﻷرعين ﻋاماً الماض ة أن تثبت لﻠعالم من خﻼل أدائها المتميز وشفاف ة أﻋمالها وقدرتها ﻋﻠى التجديد
واﻻبتكار أنها صناﻋة مال ة راسخة ومرشحة ﻷن تص ح من القو اﻻقتصاد ة العالم ة.،وقد أثار ذلك

النجاح حف ظة ﻋدد بير من البنوك ﻹنشاء مصارف إسﻼم ة جديدة مثل البنك اﻹسﻼمي بإنجﻠت ار في
العام  2005م ،أو تحول عضها إلى العمل المصرفي اﻹسﻼمي مثل بنك الشارقة اﻹمارات والبنك

العقار الكو تي أو لفتح نوافذ وفروع لﻠخدمات المال ة اﻹسﻼم ة مثل مجموﻋة )سيتي انك( ) و نك اتش

اﻻمارت العر ة المتحدة )ﷴ. (44 :2013 ،
ا
اس ب سي( في ل من ممﻠكة ال حرن ودولة
أوﻻً :مفهوم المصارف اﻹسﻼم ة ونشأتها

 .1مفهوم المصارف اﻹسﻼم ة

م ن تعرف المصارف اﻹسﻼم ة أنها "ﻋ ارة ﻋن منشآت مال ة تقدم اﻷﻋمال المصرف ة في إطار

الشرعة اﻹسﻼم ة وتعتمد ﻋﻠى منافذ مشروﻋة لﻠحصول ﻋﻠى اﻷموال واستثمارها الطرق الشرﻋ ة من

خﻼل وسائل المضارة والم ار حة و ع السﻠم واﻹجارة وغيرها" )الشمر .(30 :2006 ،

وﻋرفت أ ضا أنها "مؤسسات مال ة استثمارة ذات رسالة تنمو ة ٕوانسان ة واجتماﻋ ة تستهدف تجم ع

اﻷموال وتحقي اﻹستخدام اﻷمثل لﻠموارد موجب قواﻋد وأح ام الشرعة اﻹسﻼم ة لبناء مجتمع التكافل
اﻹسﻼمي" )صوان.(90 :2001 ،

وﻋرفته لجنة خبراء التنظ م في المصارف اﻹسﻼم ة أنه "مؤسسة مصرف ة لتجم ع اﻷموال وتوظ فها

في نطاق الشرعة اﻹسﻼم ة ما يخدم بناء مجتمع التكافل اﻹسﻼمي ،وتحقي ﻋدالة التوزع ،ووضع

المال في المسار اﻹسﻼمي" )الخاقاني. (173 :2011 ،
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 .2نشأة المصارف اﻹسﻼم ة:

إن تارﺦ نشوء المصرف ة اﻹسﻼم ة م ن تقس مها إلى قسمين ،اﻷول :تارﺦ نشأتها ف رة ،والثاني
تارﺦ تحولها إلى حق قة واقعة بإنشاء المصارف اﻹسﻼم ة.

تعود اﻹشارات اﻷولى إلى ف رة المصرف ة اﻹسﻼم ة في تا ات ﻋدد من اﻻقتصاديين اﻹسﻼميين

ال اكستانيين في أواخر اﻷرعين ات من القرن الماضي بتأكيدهم ﻋﻠى الحاجة إلى البنوك التجارة من

جهة ،وﻋﻠى مساو مؤسسة الفائدة في البنوك من جهة أخر  ،واقترحوا مصرف ة بديﻠة تقام ﻋﻠى مبدأ
تقاسم اﻷراح والخسائر.

التجر ة اﻷولﻰ :ال اكستان:

انت أول تجرة لﻠق ام العمل المصرفي اﻹسﻼمي في إحد المناط الرف ة في ال اكستان في أواخر

الخمسين ات ،ومن بين اﻷسس التي قامت ﻋﻠيها التجرة ما يﻠي:

 .1مصادر اﻷموال انت من مﻼك اﻷراضي دون أن ون لهم ﻋوائد ﻋﻠيها.

 .2استخدامات اﻷموال انت ﻋﻠى ش ل قروض صغيرة بدون فوائد لصغار المزارﻋين ،ولكن يتم
إضافة ﻋمولة س طة لتغط ة النفقات اﻹدارة )ﻋاشور.(64 :2002 ،

التجر ة الثان ة :ميت غمر مصر
في ﻋام  ،1963تأسس في إحد

قر الرف المصر وهي قرة )ميت غمر( بنك محﻠي لﻼدخار

عمل وف أسس الشرعة اﻹسﻼم ة ،إذ لم

القروض التي ان منحها إلى المودﻋين فق
واﻹس ان.

التجر ة الثالثة :ماليز ا

ن يدفع أ

فوائد ﻋﻠى الودائع وﻻ يتقاضى فوائد ﻋﻠى

لتستخدم في أغراض الزراﻋة وشراء اﻵﻻت الزراﻋ ة

تم تأس س بيت الحجاج الماليز ﻋام  ،1963و ان فتح حسا ات ادخارة لﻠحجاج ،حيث يدخر الحاج
ﻋﻠى مر السنين ما حتاجه ﻷداء فرضة الحج وتقوم هذه المؤسسة استثمار اﻷموال المتجمعة لديها

طرق اﻻستثمار اﻹسﻼم ة ،ومازالت تعمل بنجاح ،وقد بﻠغ حجم موجوداتها ما يزد ﻋن  800مﻠيون

دوﻻر )الخاقاني.(184 :2011 ،

ولم تأخذ المصارف اﻹسﻼم ة طا عها المميز المنظم مؤسسات تمو ل واستثمار اﻻ في أواس

الس عينات ﻋندما أقر المؤتمر الثاني لو ازرة مال ة الدول اﻹسﻼم ة بجدة ﻋام  1974إنشاء البنك

اﻹسﻼمي لﻠتنم ة برأس مال ق مته مﻠيونا دينار مقسمة ﻋﻠى) (200ألف سهم ،ل ون أول مؤسسة
تمو ﻠ ة دول ة إسﻼم ة تهدف إلى تدﻋ م التنم ة اﻻقتصاد ة واﻻجتماﻋ ة في دول العالم اﻹسﻼمي،
36

أﻋق ه بنك دبي اﻹسﻼمي ﻋام  ،1975ل ص ح أول مصرف إسﻼمي ق مه اﻷفراد ،ثم توالى إنشاء
المصارف اﻹسﻼم ة حتى بﻠغ ﻋددها ) (25مصرفاً في نها ة ﻋقد الس عين ات ،وارتفع حوالي )(100
مصرف في نها ة ﻋقد الثمانين ات منتشرة ﻋﻠى رقعة جغراف ة واسعة تضم بﻠداناً إسﻼم ة وغير إسﻼم ة

)الخاقاني.(185 :2011 ،

ثان اً :خصائص المصارف اﻹسﻼم ة

المصارف اﻹسﻼم ة هي مؤسسات مال ة لتجم ع اﻷموال وتوظ فها في إطار الشرعة اﻹسﻼم ة

ومقاصدها ،رغم تشا ه ل من المصارف اﻹسﻼم ة والمصارف التقﻠيد ة في الطب عة المصرف ة )تعبئة

المدخرات وتوظ فها في المشروﻋات التنمو ة( إﻻ أنه توجد خصائص لﻠمصارف اﻹسﻼم ة تميزها ﻋن
المصارف التقﻠيد ة وتتمثل ف ما يﻠي) :الخالد (2006 ،

 .1الطا ع العقائد

المصارف اﻹسﻼم ة هي جزء من النظام اﻻقتصاد اﻹسﻼمي اﻋت ار أن الدين اﻹسﻼمي جاء منظماً

لجم ع ح اة ال شر)الروح ة واﻻجتماﻋ ة والس اس ة واﻻقتصاد ة( ،لذا تخضع المصارف اﻹسﻼم ة
لﻠم اد والق م اﻹسﻼم ة والتي تقوم ﻋﻠى أساس أن المال مال ﷲ -س حانه وتعالى -وأن اﻹنسان
ِ ِ
ِ
ين ِف ِه"
مستخﻠف ف ه وس حاسب ﻋﻠ ه في اﻵخرة ما قول س حانه وتعالى " َوأ َْنفُقوا م ﱠما َج َعَﻠ ُك ْم ُم ْستَ ْخَﻠف َ
سورة الحديد ) ، (7و ترتب ﻋﻠى هذه الخاص ة أن تتحر المصارف اﻹسﻼم ة التوجيهات الدين ة في

جم ع أﻋمالها ،ولتفعيل هذه الخاص ة تقوم المصارف اﻹسﻼم ة بتعيين هيئات لﻠرقا ة الشرﻋ ة تضم
نخ ة من ﻋﻠماء الفقه واﻻقتصاد اﻹسﻼمي لتتولى مسئول ة مراق ة أﻋمالها لضمان توافقها مع الشرعة

اﻹسﻼم ة.

 .2عدم التعامل الفائدة)الر ا(
اﻷساس الذ

قامت ﻋﻠ ه المصارف اﻹسﻼم ة هو تطهير العمل المصرفي من إثم الرا ،وهذا هو

الفارق الجوهر بينها و ين المصارف التجارة ،أ

أن القرض نظير نس ة محددة من الفائدة مرت طة

الزمن ،وهذا اﻷسﻠوب هو من الرا الذ حرمته الشرعة اﻹسﻼم ة تحرما قطع ا وتوﻋد ﷲ س حانه
ﱠِ
ين آمُنوا اتﱠُقوا ﱠ َ وَذ ُروا ما َ ِقي ِم ْن ِّ
الرَا ِإ ْن ُ نتُ ْم
َ
َ
وتعالى مرتكب ه الحرب في قوله " َا أَيﱡ َها الذ َ َ
َ
ِ
ين")سورة ال قرة، (278 ،وتستع ض المصارف اﻹسﻼم ة ﻋن أسﻠوب الفائدة المشار ة والذ قوم
ُم ْؤ ِمن َ

بتوزع مخاطر العمﻠ ات اﻻستثمارة بين اﻷطراف ) الممول وطالب التمو ل( ،فالممول مشارك لطالب

التمو ل في العمﻠ ة اﻹنتاج ة وما نتج ﻋنها من رح وخسارة ،فﻼ يوجد ضمان لﻠعائد أو رأس
المال).ﷴ(44 :2013 ،
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 .3ر التنم ة اﻻقتصاد ة التنم ة اﻻجتماع ة
أ

أن اﻹسﻼم وحدة متكامﻠة ﻻ تنفصل ف ه جوانب الح اة المختﻠفة وﻻ تنفصل ف ه الناح ة اﻻجتماﻋ ة

ﻋن الناح ة اﻻقتصاد ة ،فالمصرف اﻹسﻼمي يجمع الز اة و تولى مهمة توزعها أو إ صالها إلى

مستحقيها ،ما أنه حاول رفع المستو المع شي لﻠمجتمع من خﻼل المشارع والمؤسسات اﻻقتصاد ة

التا عة له.

 .4إح اء نظام الز اة

وذلك من خﻼل إقامة صنادي

خاصة لجمع الز اة تتولى إدارتها ،ومهمة إ صال هذه اﻷموال إلى

مصارفها المحددة شرﻋاً.
 .5ت سير وتنش حر ة الت ادل التجار بين الدول اﻹسﻼم ة.

وذلك من خﻼل تعاون هذه المصارف وت ادل الخبرات ف ما بينها.

ثالثا :الفروق الجوهر ة بين طب عة العمل في المصارف اﻹسﻼم ة والمصارف التجار ة التقليد ة:

هناك مجموﻋة من الفروق بين طب عة العمل في المصارف اﻹسﻼم ة وطب عة العمل في

المصارف التقﻠيد ة وفقا لما أوردها ﻋبود ) (2012في دراسته:

 .1اﻻتجار الم اشر واﻻستثمار الم اشر و ع اﻷصول الثابتة وشراؤها ،فالمصارف التجارة التقﻠيد ة
ﻻ تستط ع الق ام عمﻠ ات شراء ال ضائع و عها أو حتى اﻻحتفا بها إﻻ ضوا

أصول ثابتة لغير استخدام المصرف ذاته ع س المصارف اﻹسﻼم ة.

خاصة أو شراء

 .2التكييف الشرﻋي لوظ فة المصارف التجارة واﻹسﻼم ة ،فالمصارف التجارة تقدم صفة معتادة
القروض لﻠغير وقبول الودائع ،أما المصارف اﻹسﻼم ة فتعد مصارف مضارة ،والمودﻋون هم

أصحاب المال والمصارف هي المضارة.

 .3ضمان الرح والخسارة أو ﻋدم ضمانها ،فالمصارف التجارة تقوم بدفع فوائد ثابتة ﻋﻠى الودائع
ﻷجل و إخطار مسب  ،أما المصارف اﻹسﻼم ة فﻼ تضمن رد أصل الودائع وﻻ تضمن نس ة

محددة منسو ة إلى رأس المال.

 .4الموارد الذات ة لﻠمصارف التجارة واﻹسﻼم ة .المصارف التجارة تستط ع إصدار أسهم ممتازة،
ﻷنها محددة الفائدة.
أما المصارف اﻹسﻼم ة فﻼ تستط ع ذلك ّ
 .5في المصارف اﻹسﻼم ة هناك حسا ان لﻼستثمار ،هما حساب اﻻستثمار العام وحساب اﻻستثمار
الخاص ،حيث يؤسس اﻷول في ضوء قواﻋد المضارة المطﻠقة ،والثاني يؤسس في ضوء
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المضارة المقيدة "مشروﻋات مخصصة عينها" ،والفصل بين النوﻋين غير معروف في المصارف

التجارة التقﻠيد ة.

 .6إن جزءاً من اﻷموال المتاحة في المصارف التجارة توجه إلى القروض ،بينما الجزء الكبير من
اﻷموال المتاحة لﻠتوظيف في البنك اﻹسﻼمي موجه إلى لﻠتمو ل المشار ة أو التمو ل المضارة
أو الم ار حة.

ﻋطاء ﻷن اﻹسﻼم حرم
 .7است عاد التعامل الفائدة فالمصارف اﻹسﻼم ة ﻻ تتعامل الفائدة أخذاً أو
ً
الرا لقوله تعالى " أحل ﷲ الب ع وحرم الرا" ،وهذا هو أساس الفرق بين البنوك اﻹسﻼم ة
والتجارة.

 .8الفرق في اﻷهداف حيث أن المصارف تهدف إلى تحقي أقصى معدل من الرح ما أنها ﻻ تهتم

ثير النواحي اﻻجتماﻋ ة في استثماراتها ،بخﻼف المصارف اﻹسﻼم ة التي تضع أمامها أهدافاً
اً

أخر  ،اجتماﻋ ة ٕوانسان ة ،اﻹضافة إلى هدف الرح.

ار عاً :الصيرفة اﻹسﻼم ة عالم اً ومحل اً

 .1عالم اً

تعتبر الصيرفة اﻹسﻼم ة ر ناً مهماً من أر ان النظام المصرفي العالمي ،حيث تبﻠغ مجموع
ﻻر موزﻋة ﻋﻠى أكثر من ) (400مؤسسة مصرف ة منتشرة في )(75
موجوداتها حوالي ) (2ترﻠيون دو اً
بﻠداً في العالم .وتتميز المؤسسة المال ة اﻹسﻼم ة أنها ذات رسالة اقتصاد ة واجتماﻋ ة تعمل في ظل

التعال م اﻹسﻼم ة ،فهي مؤسسة صاح ة رسالة ول ست مجرد تاجر ،فالبنك اﻹسﻼمي ي حث ﻋن

المشروﻋات اﻷكثر نفعاً ول س مجرد اﻷكثر رحاً ،والبنك اﻹسﻼمي ﻻ يهدف لمجرد تطبي

نظام

مصرفي إسﻼميٕ ،وانما المساهمة في بناء مجتمع إسﻼمي امل ﻋﻠى أسس ﻋقائد ة وأخﻼق ة
واقتصاد ة .و عد  4ﻋقود من التطبي  ،ﻻزال أمام الصيرفة اﻹسﻼم ة شو بير من التقدم يتطﻠب

المزد من التطو ر ﻵل ات العمل المصرفي وصوًﻻ إلى النموذج اﻷمثل لﻠصيرفة اﻹسﻼم ة التي نجحت
في تقد م منتجات إسﻼم ة ش ل مميز لكنها ﻻزالت في ﻋمﻠ ة تطور مستمر ووصوًﻻ إلى النموذج
المﻼئم لﻠبنك اﻹسﻼمي).التقرر السنو لﻠبنك اﻹسﻼمي العري(2013،

 .2محل اً

يتواجد في فﻠسطين ) (17بن اً ،من بينها) (7بنوك فﻠسطين ة و ) (10بنوك وافدة ،وتضم البنوك

الفﻠسطين ة بن ين إسﻼميين هما البنك اﻹسﻼمي العري والبنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني ،وتقدر حصة
البنوك اﻹسﻼم ة ما قارب  %8من صافي موجودات القطاع المصرفي الفﻠسطيني ،وما قارب % 9
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من إجمالي التمو ﻼت الم اشرة وودائع العمﻼء ،مع العﻠم أن حصة الصناﻋة المصرف ة اﻹسﻼم ة
ﻋالم اً تجاوزت  %25وهو ما عني وجود فرصة بيرة أمام الصناﻋة المصرف ة اﻹسﻼم ة في فﻠسطين

لتعظ م حصتها السوق ة ،وهذا ش ل حاف اًز لﻠمصارف اﻹسﻼم ة لتحقي أهدافها اﻹستراتيج ة التي ترمي
إلى مضاﻋفة حجم المصرف في ل من ودائع العمﻼء والتمو ﻼت الم اشرة وتعظ م أراحه و التالي

تعظ م ﻋوائد المستثمرن).البنك اﻹسﻼمي العري.(2013،

خامساً :مبررات التحول من المصارف التقليد ة إلﻰ المصارف اﻹسﻼم ة

 .1المبررات العقائد ة:

قول ﷲ تعالى في تا ه الكرم " ا أيها الذين آمنوا ﻻ تأكﻠوا الرا أضعافاً مضاﻋف ًة واتقوا ﷲ لعﻠكم

تفﻠحون  .واتقوا النار التي أﻋدت لﻠكافرن  .وأط عوا ﷲ والرسول لعﻠكم ترحمون" )آل ﻋمران-130 :
.(132

و قول تعالى "الذين أكﻠون الرا ﻻ قومون إﻻ ما قوم الذ

يتخ طه الش طان من المس ذلك أنهم

قالوا إنما الب ع مثل الرا  .وأحل ﷲ الب ع وحرم الرا  .فمن جاءه موﻋظة من ره فانتهى فﻠه ما سﻠف
وأمره إلى ﷲ  .ومن ﻋاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" )اﻵ ة  ،275سورة ال قرة(.

 .2المبررات اﻻقتصاد ة:

من المعﻠوم أن طب عة العمل في البنوك اﻹسﻼم ة هي اﻻستثمار والمشار ة في المشروﻋات ،ول س

تقد م القروض ما تفعل البنوك الرو ة.

ٕواذا انت البنوك الرو ة تحول ﻋمﻼءها سواء انوا أفراداً أم شر ات أم ح ومة إلى مدينين ،فإن
البنوك اﻹسﻼم ة ترفع ﻋمﻼءها وترقى بهم إلى مرت ة الشر اء ،فعﻼقة البنك الرو مع ﻋميﻠه هي
ﻋﻼقة دائن ومدين أما ﻋﻼقة البنك اﻹسﻼمي هي ﻋﻼقة شرك مع شرك )رئ س.(2002 ،

 .3أس اب اﻷزمة المال ة العالم ة:

ش ل مختصر جداً فإن سبب اﻷزمة يتمحور حول القروض الرو ة متضافرة مع مجموﻋة من العوامل

اﻷخر  ،و انت انطﻼقة اﻷزمة من الوﻻ ات اﻷمر ة المتحدة حين ﻋمﻠت البنوك ﻋﻠى تخف ض أسعار

الفائدة فتدافعت الشر ات واﻷفراد إلى الحصول ﻋﻠى هذه القروض ،ثم ارتقت نس ة الفائدة ش ل مفاجئ

وت ع ذلك سﻠسﻠة معقدة من الت عات اﻻقتصاد ة غير المتناه ة التي أدت في النها ة إلى تدمير اقتصاد

دول العالم )الذرو . (2009 ،
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إن نظرة اﻻقتصاد اﻹسﻼمي ﻻ تقبل رحا ف ه ضرر لﻠغير أو رحاً ﻻ قابﻠه ﻋمل ،و صورة أﻋم فإن

اﻹسﻼم يرفض شدة ذلك اﻻقتصاد الوهمي القائم ﻋﻠى الرا والمديون ة وأكل أموال الناس ال اطل،
قالﷺ" :أفضل الكسب ب ع مبرور وﻋمل الرجل بيده" ،أ

اﻹنتاج.ﻻشك أن اﻷقطار أص حت تناد

الكسب الذ

ينمي اﻻقتصاد و زد

الحل اﻹسﻼمي أو اﻻقتصاد اﻹسﻼمي بديل وتعتبره حبل

النجاة ومخرجا لهذه اﻷزمة )أبو خﻠيف. (2014 ،
سادسا :أهداف البنوك اﻹسﻼم ة:

تقدم البنوك اﻹسﻼم ة العديد من اﻷهداف ومنها) :مصطفى(2006 ،

 .1تقد م البديل اﻹسﻼمي لﻠمعامﻼت البن ة التقﻠيد ة لرفع الحرج ﻋن المسﻠمين.

 .2اﻻلتزام أح ام الشرعة اﻹسﻼم ة في أوجه النشا والعمﻠ ات المختﻠفة التي تقوم بهإ ،وات اع
قاﻋدة الحﻼل والحرام في ذلك.

 .3توفير اﻷموال الﻼزمة ﻷصحاب اﻷﻋمال الطرق الشرﻋ ة غرض دﻋم المشروﻋات اﻹقتصاد ة
واﻻجتماﻋ ة النافعة.

 .4تشج ع اﻻستثمار ومحارة اﻹكتناز من خﻼل إيجاد فرص وص غ ﻋديدة لﻼستثمار تتناسب مع
اﻷفراد والشر ات.

 .5تحقي تضامن فعﻠي بين أصحاب الفوائض المال ة وأصحاب المشروﻋات المستخدمين لتﻠك
الفوائض ،وذلك بر

ﻋائد المودﻋين بنتائج توظيف اﻷموال لد

خسارة ،وﻋدم قطع المخاطرة ٕوالقائها ﻋﻠى طرف دون اﻵخر.

هؤﻻء المستخدمين رحاً أو

 .6تنم ة الق م العقائد ة واﻷخﻼق ة في المعامﻼت وتثبيتها لد العامﻠين والمتعامﻠين معها.

 .7مساﻋدة المتعامﻠين معها في أداء فرضة الز اة ﻋﻠى أموالهم ،والق ام بدورها في المشار ة في
التنم ة اﻻقتصاد ة واﻻجتماﻋ ة.

سا عا :البنك اﻹسﻼمي الفلسطيني

 .1نبذة عن البنك:

تأسس البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني شر ة مساهمة ﻋموم ة محدودة تحت رقم ) (563200922بتارﺦ

 1995/12/16موجب قانون الشر ات لسنة  1929وتعد ﻼته ،وحصل البنك ﻋﻠى ترخ ص سﻠطة

النقد الفﻠسطين ة بتارﺦ  1997/5/15حيث صرحت سﻠطة النقد الفﻠسطين ة لﻠبنك مزاولة جم ع

اﻷﻋمال المصرف ة وفقاً ﻷح ام الشرعة اﻹسﻼم ة.
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وقعت إدارة البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني بتارﺦ  13مايو  2005اتفاق ة مع إدارة بنك القاهرة ﻋمان تم

موجبها شراء صافي موجودات بنك القاهرة ﻋمان فرع المعامﻼت اﻹسﻼم ة من قبل البنك اﻹسﻼمي

ﻻر وفي بدا ة ﻋام  2010تم توق ع اتفاق ة مع بنك اﻷقصى
الفﻠسطيني مبﻠغ وقدرة ثﻼثة مﻼيين دو اً

اﻹسﻼمي تم موجبها شراء محفظة بنك اﻷقصى.

مارس البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني أﻋماله من خﻼل فرﻋه الرئ سي في مدينة غزة وش ة فروﻋه

المنتشرة في مختﻠف المحافظات وﻋددها س عة ﻋشر فرﻋاً.

 .2أهداف وغا ات البنك:

 تقد م ونشر الخدمات المصرف ة اﻹسﻼم ة المتميزة.
 تنم ة وتطو ر وجذب وادر شرة متميزة.

 المساهمة الفعالة في التنم ة اﻻجتماﻋ ة واﻻقتصاد ة المستدامة.
 تعظ م العائد وتحقي أراح مجزة.

 .3رؤ ة البنك:

التميز في جودة اﻷداء المصرفي اﻹسﻼمي.

 .4رسالة البنك:

تقد م خدمات مصرف ة إسﻼم ة نوﻋ ة وﻋصرة متميزة ذات ﻋائد ٍ
مجز.
ق م البنك:

ش ل رقم ) (2يوضح ق م البنك
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 .5المسئول ة اﻻجتماع ة:

ل ،وذلك انطﻼقاً من

هي ل ما قوم ه البنك طواﻋ ًة من أجل تعظ م ق مته المضافة إلى المجتمع
الﻠي ِل وال ﱠنه ِار ِس ار وﻋ ِ
ِ ﱠ
قوله تعالى } :ﱠالِذ َ ِ ن
ﻼن َ ًة{ سورة ال قرة اﻵ ة ).(274
ََ
ين ُي ْنفُقو َ أ َْم َواَل ُه ْم ْ َ َ
والمسئول ة اﻻجتماﻋ ة هي مسئول ة ل شخص في البنك ،ول ست مسئول ة إدارة واحدة أو مدير واحد.

ووف المادة الثان ة من ﻋقد التأس س الخاص البنك في المادة )/2/3ب( منه فان البنك أفرد لﻠمسؤول ة

اﻻجتماﻋ ة فقرة خاصة جاء فيها :
 -الخدمة اﻻجتماع ة:

تقوم الشر ة بدور الو يل اﻷمين في مجال تنظ م الخدمات اﻻجتماﻋ ة الهادفة إلى توثي

الت ار

والتراحم بين مختﻠف الجماﻋات واﻷفراد وذلك ﻋن طر اﻻهتمام النواحي التال ة :

أواصر

 -تقد م القرض الحسن إلى الغا ات اﻹنتاج ة في مختﻠف المجاﻻت ،والمساﻋدة ﻋﻠى تم ين المستفيد

من القرض لبدء ح اته المستقﻠة أو تحسين مستو دخﻠه أو مع شته.

 إنشاء ٕوادارة الصنادي المخصصة لمختﻠف الغا ات اﻻجتماﻋ ة المعتبرة . -أ ة أﻋمال أخر مما يدخل في ﻋموم الغا ات المستهدفة.

وقد جاء في تاب رئ س هيئة الرقا ة الشرﻋ ة لﻠبنك بتارﺦ 2011/3/9م الضوا

لﻠتعامل مع

الم اسب غير الشرﻋ ة في البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني حيث يتطﻠب فتح حساب خاص لﻠم اسب غير
الشرﻋ ة و تم صرف الم اسب غير الشرﻋ ة في اﻷﻋمال الخيرة اﻵت ة:
 -الفقراء والمحتاجون.

 -مساﻋدة طﻠ ة الجامعات العاجزن ﻋن تسديد اﻷقسا الجامع ة.

 مساﻋدة المرضى الفقراء في تغط ة تكاليف العمﻠ ات الجراح ة ونحوها. -اﻷيتام واﻷرامل الفقراء.

 -العمل الخير ش ل ﻋام.

و تضح من ذلك أن البنك مهتم الجوانب اﻻجتماﻋ ة ش ل ﻋام ،ما أنه مﻠتزم بتوفير بيئة ﻋمل

آمنة وصح ة لكافة الزمﻼء ،مع اﻻلتزام المشار ة في دﻋم النواحي التعﻠ م ة وغيرها من المجاﻻت
النبيﻠة التي تصب في المصﻠحة اﻻجتماﻋ ة الوطن ة.

هي:

وان نجاح ق ام البنك بدوره في المسئول ة اﻻجتماع ة عتمد أساس ًا علﻰ التزامه بثﻼثة معايير

 اﻻحترام والمسئول ة معنى احترام الشر ة لﻠبيئة الداخﻠ ة )العامﻠين( والبيئة الخارج ة )أفراد المجتمع(. -دﻋم المجتمع ومساندته.
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 -حما ة البيئة ،من حيث اﻻلتزام بتواف المنتج الذ

تقدمه الشر ة لﻠمجتمع مع البيئة ،أو من حيث

الم ادرة بتقد م ما يخدم البيئة و حسن من الظروف البيئ ة في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئ ة
المختﻠفة.

ل ذلك ينسجم مع الق م اﻷساس ة لﻠبنك في اﻹسهام نحو غد

ثامناً :البنك اﻹسﻼمي العر ي

أفضلwww.islamicbank.ps.

 .1نبذة عن البنك:

تأسس البنك اﻹسﻼمي العري ،أول شر ة مصرف ة إسﻼم ة تعمل في فﻠسطين ،بتارﺦ 8/1/1995
وهو شر ة مساهمة ﻋامة مسجﻠة تحت رقم ) (563201011وقد ،اشر البنك نشاطه المصرفي في

مطﻠع ﻋام  ،1996و قوم ممارسة اﻷﻋمال المصرف ة والمال ة والتجارة وأﻋمال اﻻستثمار وفقاً ﻷح ام

الشرعة اﻹسﻼم ة من خﻼل المر ز الرئ سي مدينة البيرة وفروﻋه المنتشرة في فﻠسطين.

 .2رؤ ة البنك:

عمل البنك ﻋﻠى ترسيﺦ مبدأ التعامل مع النظام المصرفي اﻹسﻼمي خ ار أول لﻠتعامل المصرفي

والق ام بدور فعال في النهوض النظام اﻻقتصاد

اﻹسﻼمي لتحقي

مبدأ التكافل ومراﻋاة اﻷهداف

اﻻجتماﻋ ة اﻹسﻼم ة ،و ﻠتزم البنك بتقد م حﻠول وخدمات مصرف ة إسﻼم ة ﻋصرة ذات جودة ﻋال ة،
من خﻼل اﻻستمرار في تسو

الفر

وتعمي م اد

اﻻقتصاد اﻹسﻼمي محﻠ اً ودول اً والعمل ضمن روح

الواحد وتدرب الكوادر ﻋﻠى اﻷﻋمال المصرف ة حسب الشرعة اﻹسﻼم ة وقبول المشورة من

الجم ع لما ف ه خدمة المجتمع.

 .3رسالة البنك:

سعى البنك إلى تﻠب ة اﻻحت اجات المصرف ة المتنوﻋة لﻠمتعامﻠين وف أح ام الشرعة اﻹسﻼم ة الغراء

والتي تضاهي أو تفوق متطﻠ اتهم وتوقعاتهم ما ضمن تحقي

أفضل العوائد المم نة لﻠمساهمين

والمودﻋين ﻋﻠى أساس يتسم الث ات واﻻستقرار ،وتقد م خدمات مصرف ة إسﻼم ة استخدام وسائل

التكنولوج ا واﻻتصاﻻت الحديثة استجا ة لمتطﻠ ات التطور واﻹبداع والمنافسة وتنوع رغ ات العمﻼء،
واستخدام أحدث التقن ات المتاحة وتطبي أرقى المعايير المهن ة.

 .4الخدمات اﻹلكترون ة التي قدمها البنك:
أ .خدمة اﻹنترنت المصرفي
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ب .نظام إدارة الزارات

ت .خدمة الرسائل القصيرة SMS
ث .خدمة الصراف اﻵلي ATM
 خدمة اﻹنترنت المصرفي:

اﻻستعﻼم واستخراج التقارر التال ة:

 اﻻطﻼع ﻋﻠى أرصدة وحر ات الحساب.

 استخراج شوفات حسا ات لفترات متفاوتة مع إم ان ة تخزن الحر ات والكشوفات مﻠفات
 Excelأو .PDF

 ﻋرض حسا ات وحر ات طاقات الصراف اﻵلي الخاصة العميل والحسا ات المرت طة بها.
 شف الحواﻻت المال ة التي قام العميل بإجرائها .
 اﻻستعﻼم ﻋن أسعار العمﻼت.

 شف حالة الش ات الخاصة العميل.

 استعراض المعﻠومات الشخص ة الخاصة العميل.
 اﻻستعﻼم ﻋن حالة طﻠ ات دفتر الش ات.
 تقد م الخدمات المصرف ة التال ة:

 طﻠب فتح الحساب )التوفير ،الجارة ،إدخال ﻷجل(
 حواﻻت مال ة:

 ضمن حسا ات العميل استخدام جم ع العمﻼت.

 ضمن حسا ات ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري استخدام جم ع العمﻼت.
 ضمن البنوك الفﻠسطين ة استخدام ﻋمﻠة الدوﻻر.

 حواﻻت خارج فﻠسطين استخدام سوفيت بجم ع العمﻼت.

 طﻠب دفتر ش ات.

 طﻠب طاقة صراف آلي.

 التبﻠ غ ﻋن المستندات المفقودة.
 تغيير ﻠمات المروور.
 خدمات اخر :
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 تخص ص اسم مختصر لكل حساب لتسهيل التعاون مع الحسا ات المختﻠفة.
 نظام البرد اﻹلكتروني لﻠتواصل مع مسئولي خدمة اﻹنترنت البن ي.
 احتساب اﻷقسا الشهرة لﻠتمو ﻼت.

 تقد م أ ة خدمات خاصة حسب الطﻠب حال اﻋتمادها حسب أنظمة البنك.

www.aibnk.com

خﻼصة:

تناولنا في هذا الم حث  -المتمثل في البنوك اﻹسﻼم ة حيث أنها هي البنوك محل الدراسة -ﻋدة

مفاه م وتعرفات لﻠبنوك اﻹسﻼم ة ،ما تطرقنا إلى نشأة تﻠك البنوك وتجارها في ﻋدد من الدول

اﻹسﻼم ة وغير اﻹسﻼم ة و يف أنها استطاﻋت الصمود أمام أضخم البنوك التجارة و يف أنها نجت
من اﻷزمة المال ة العالم ة و رهنت أنها قادرة ﻋﻠى الصمود والعطاء حيث أنها تسير ﻋﻠى الشرعة

اﻹسﻼم ة ،ما تعرفنا إلى المبررات التي دﻋت إلى التحول من البنوك التقﻠيد ة إلى البنوك اﻹسﻼم ة
و ان خصائص ومميزات البنوك اﻹسﻼم ة ما أظهرنا عض الفروقات الجوهرة بين البنوك اﻹسﻼم ة
والبنوك التقﻠيد ة ،اﻹضافة إلى التعرف إلى البنوك اﻹسﻼم ة محل الدراسة )البنك اﻹسﻼمي

الفﻠسطيني  ،البنك اﻹسﻼمي العري( و ان أهم الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة التي قدمونها ،وسيتم

التطرق في الم حث التالي إلى رضا العمﻼء من حيث المفهوم والخصائص ومراحل تحقي
و ف ة تحق قه والعوامل المؤثرة ف ه.
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المقدمة:

عتبر العمﻼء أحد أهم ﻋناصر وجود المؤسسة الخدم ة ،حيث يتوجب ﻋﻠى المؤسسات الخدم ة ال حث

واﻻستكشاف ﻋﻠى العمﻼء ومحاولة استقطابهم بتقد م نوﻋ ة مميزة من الخدمات لتحاف

رضاهم ،وذلك ﻋن طر

ﻋﻠيهم وتنال

دراسة أهم العوامل التي تؤثر ﻋﻠى توقعاتهم وتزد من وﻻئهم ،من خﻼل

ﻋمﻠ ة اﻻتصال الم اشر معهم وتقي م الخدمة المقدمة إليهم استمرار.

تزايدت حدة المنافسة بين المصارف من اجل استقطاب العمﻼء والحصول ﻋﻠى الرقعة المصرف ة

الجديدة إضافة إلى تنامي وﻋي العمﻼء وقدرتهم ﻋﻠى التمييز بين المصارف من أساليب التعامل ومد

قدرة الموظفين ومهارتهم العال ة في التعامل مع مش ﻼتهم وش اواهم وتقد م الحﻠول المم نة وتقﻠيل

تذمرهم إلى أدنى حد والمساهمة الجادة ٕوابداء اﻻهتمام لهم لحل مش ﻼتهم وسرﻋة تقد م الخدمة
بير نتيجة لﻠتطورات
المصرف ة المطﻠو ة ،ولقد شهد مجال تسو
نموا وتطو اًر اً
الخدمات المصرف ة ً

اﻻقتصاد ة والبيئ ة والتي أسهمت في تزايد اﻻحت اجات المال ة وتنوﻋها حيث برزت في نمو حجم

التعامﻼت المصرف ة لﻸفراد والهيئات لذلك فان اﻻهتمام الجاد العمﻼء ٕوارضائهم عتبر غا ة سعى
إليها المصرف من حيث انجاز الخدمة المصرف ة السرﻋة المم نة ٕواشعار الزون أنه محل معامﻠة
تفضيﻠ ة متميزة ،إلى جانب الحرص ﻋﻠى توقيتات العمل المناس ة) .ﻋبدﷲ(2013 ،

أوﻻً :مفهوم رضا العمﻼء
الرضا "هو مستو من إحساس الفرد الناتج ﻋن المقارنة بين اﻷداء المدرك وتوقعاته ،أو إدراك العميل
مستو تﻠب ة مطال ه") .الصحن(71 :2002 ،

و عرف الرضا":هو اﻻنط اع الم افأة أو ﻋدم الم افأة لقاء التضح ات التي يتحمﻠها الزون ﻋند

الشراء" من خﻼل التعرف يتضح أن العميل ﻋند ﻋمﻠ ة شراء المنتج أو الخدمة يخرج بإحد
النتيجتين التاليتين:

 .1ق مة إيجاب ة وشعوره الرضا إذا زادت الخصائص الفعﻠ ة لﻠمنتج أو الخدمة ﻋن توقعاته أو
تتطاب معها.

 .2ق مة سﻠب ة وﻋدم الرضا إذا زادت توقعاته لخصائص المنتج أو الخدمة ﻋن الخصائص الفعﻠ ة له

و عرف علﻰ أنه" :الفرق بين المزج المثالي والفعﻠي لمجموﻋة من الصفات أو الخصائص التي حصل

ﻋﻠيها الفرد" )المن او (122 :2003 ،
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ون ﻋﻠيها الشخص من جراء استخدام المنتج أو

وﻋرف أ ضا" :هي حالة البهجة و السعادة التي

الخدمة"

"هو ذلك الشعور الذ يوحي لﻠزون السرور أو ﻋدم السرور ينتج ﻋند مقارنة أداء المنتوج المﻼح مع
توقعات الزون"(Kotler,2006) .
ثان اً :خصائص الرضا:

م ن التعرف ﻋﻠى طب عة الرضا من خﻼل الخصائص الثﻼثة الموضحة الش ل التالي:
الرضا التطور

"تغير مع الزمن"

الجودة المدر ة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجودة المتوقعة
الرضا الذاتي
"ادراك العميل"

)المصدر :بﻠحسن(26 :2012 ،

الرضا الذاتي:

الرضا النسبي

"متعل

ش ل رقم ) (3يوضح خصائص الرضا

التوقعات"

إن رضا العميل يتمثل في ﻋنصرن أساسين ،هما :طب عة ومستو التوقعات الشخص ة لﻠزون من

جهة و اﻹدراك الذاتي لﻠخدمات المقدمة من جهة أخر  ،أ

أن العميل ﻻ ح م ﻋﻠى جودة الخدمة

بواقع ة ،فهو ح م ﻋﻠى جودة الخدمة من خﻼل ما يتوقعه من الخدمة.

الرضا النسبي:

وهنا الرضا ون بتقدير نسبي ،ف ل زون قوم المقارنة من خﻼل نظرته لمعايير السوق )ل س المهم

أن تكون الخدمة هي اﻷحسن ،ولكن يجب أن تكون اﻷكثر توافقاً مع توقعات العميل(.
الرضا التطور :
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يتغير رضا العميل من خﻼل تطو ر هذين المع ارن :مستو التوقع من جهة ،ومستو اﻷداء المدرك

تطور
من جهة أخر  ،فمع مرور الزمن م ن لﻠعميل توقع جودة الخدمة ٕوادراكه لها م ن أن تعرف،
اً
نتيجة لظهور خدمات جديدة أو تطو ر المعايير الخاصة الخدمات المقدمة).بﻠحسن(26 :2012 ،

ثالثاً :مراحل تحقي رضا العمﻼء:

إن رضا العمﻼء مر بثﻼث مراحل وأ عاد رئ س ة) :راشد(2014 ،

 .1فهم حاجات العمﻼء :يتوجب ﻋﻠى إدارة التسو

البنوك أن

ونوا ﻋﻠى اتصال دائم العمﻼء ،سواء

الحاليين منهم أو العمﻼء المحتمﻠين ،ليتسنى لهم معرفة العوامل التي تحدد السﻠوك الشرائي لهؤﻻء
العمﻼء ،إذ عد فهم العميل واﻹلمام حاجاته ورغ اته من أكثر اﻷمور أهم ة لﻠمنظمة.

 .2التغذ ة المرتدة للعمﻼء :تتمثل في الطرق واﻷساليب التي تت عها إدارة التسو
العمﻼء ﻋن المنظمة وتقي مهم لﻠخدمة المقدمة لمعرفة مد تﻠبيتها لتوقعاتهم.

في البنوك لتعقب آراء

 .3الق اس المستمر :وتتمثل في ق ام إدارة البنوك بإنشاء برنامج خاص لﻠق اس وتت ع رضا العمﻼء ش ل
مستمر بدﻻ من معرفة تحسين أداء المنظمة في وقت معين.

ار عا :توقعات العمﻼء للخدمة ما أوردها فضيﻠة ) (2010في دراسته:

 .1مستو ات توقعات العمﻼء لﻠخدمة والعوامل المؤثرة فيها

إن توقعات العمﻼء ﻋن الخدمة هي حد ذاتها معتقدات وأف ار معينة حمﻠها العميل لتكون مثا ة
معايير أو مقاي س ثابتة عود إليها ل قرر جودة أداء منتج معين .و نظر إلى التوقعات في مفهوم جودة

الخدمة ونها تنبؤات من الزائن حصيﻠة تعامﻠهم أو ت ادلهم لﻠخدمة.

وهناك من أشار إلى انه تم اﻻتفاق صورة ﻋامة ﻋﻠى أن التوقعات هي احتمال ة حددها و عينها

العميل ﻋن وقوع أحداث قد تكون سﻠب ة أو إيجاب ة إذا ما اشترك المستهﻠك في إنتاجها .حيث حددت
ثﻼثة مستو ات مختﻠفة لتوقعات العميل:

أ .الخدمة المطﻠو ة  :وتع س ما يرده الزائن.

ب .الخدمة الكاف ة :المستو الذ
حالة القبول ﻋند الزائن.

ون الزائن ﻋﻠى استعداد لتقبﻠه أو المع ار الذ

ت .الخدمة التي يتم التنبؤ بها :مستو الخدمة الذ
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ﻋنده تتحق

عتقد الزائن أنه م ن أن حدث.

العوامل المؤثرة في توقعات العمﻼء للخدمة :تنقسم إلﻰ ثﻼثة عوامل هي ) :العجارمة:2005 ،
(358

أ .العوامل المؤثرة في الخدمة المطﻠو ة:

 اﻻحت اجات الشخص ة وفﻠسفة العميل بخصوص الخدمة والتي تتعﻠ


والماد ة التي ون ﻋﻠيها العميل.

الحالة النفس ة

قاء الخدمة ث فة ،وهي ﻋوامل مستقﻠة وساكنة تقود الزائن إلى درجة ﻋال ة من

الحساس ة.

ب .العوامل التي تؤثر في الخدمة الكاف ة :وهي مستو الخدمة التي يجدها العميل مقبولة ش ل
ﻋام هذه العوامل قصيرة المدة وهي :






ثافة الخدمة المؤقتة.

إدراك بدائل الخدمة.

إدراك العميل لدور الخدمة.
ﻋوامل ظرف ة.

تنبؤات الخدمة.

ت .أما العوامل المؤثرة في الخدمة المطﻠو ة والمتن أ بها هي :





الوﻋود الواضحة لﻠخدمة.
الوﻋود الضمن ة لﻠخدمة.
الكﻠمة المنطوقة.
الخبرة السا قة.

 .2محددات توقعات العمﻼء ما أوردها الزهرة ):(17 :2011

أشار عض الكتاب إلى أن العوامل ذات العﻼقة العمﻼء تؤثر في ﻋمﻠ ة تكو ن التوقعات ،حيث
تتش ل توقعات الخدمة لد

العمﻼء بتأثير الكثير من العوامل التي ﻻ م ن الس طرة ﻋﻠيها ابتداء من

التجارب التي مر بها العمﻼء مع مقدمي الخدمة اﻵخرن )في نفس القطاع ( وانتهاء الحالة

الس ولوج ة لد العميل ﻋند تﻠق ه الخدمة.

أ .تقو ة الخدمة الثابتة:

هي ﻋوامل شخص ة مستقرة تقود الزون إلى درجة أﻋﻠى من الحساس ة لﻠخدمةٕ ،واحد

هذه العوامل

توقعات الخدمة المشتقة حيث تتوجه توقعات الزون فيها بتأثير طرف آخر ومثال ﻋﻠى ذلك ﻋندما
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عتمد مستخدمو الخدمة ﻋﻠى آخرن ل قوموا بخدمة زائنهم ،والمستخدمون قد ستخدمون و شتقون

توقعاتهم من مد ارءهم ومن مستخدميهم الم اشرن .وهناك ﻋامل آخر قو وهو فﻠسفة الخدمة الشخص ة
والمعنى هنا هو اﻻتجاه الضمني العام لﻠزون من معنى الخدمة و ذلك من الناتج الحق قي لمقدمي

الخدمات ،وﻋﻠى ما يبدو فإن الزائن الذين ميﻠون فعﻼ تجاه الخدمات أو الذين ﻋمﻠوا في هذا الميدان

في الماضي و متﻠكون فﻠسفة قو ة ش ل خاصٕ ،واذا ان الزائن ش ل ﻋام حمﻠون فﻠسفة شخص ة
خاصة بهم حول ﻋمﻠ ة تقد م الخدمة فانه من المحتمل أن تكون توقعاتهم ﻋن معظم مقدمي الخدمة
متشددة وقو ة .

ب .اﻻحت اجات الشخص ة:

هي الحاﻻت أو الظروف اﻷساس ة الفسيولوج ة والس ولوج ة لﻠزون ،وهذه اﻻحت اجات هي العامل

الذ

ش ل الخدمة المطﻠو ة اﻹضافة إلى العامل الساب  ،و م ن تقس م اﻻحت اجات الشخص ة إلى
ما في ذلك الفئات الماد ة واﻻجتماﻋ ة والس ولوج ة ،فالزون الذ

العديد من الفئات الثانو ة اﻷخر
ٍ
ﻋال من اﻻﻋتماد ة واﻻجتماﻋ ة ﻋﻠى سبيل المثال قد حمل توقعات ﻋال ة
تتسم احت اجاته مستو
المستو .

ت .وعود الخدمة الظاهرة:

وهي جم ع التصرحات التي قدمها مقدم الخدمة صورة شخص ة أو غير شخص ة إلى الزون ﻋن

الخدمة.

ث .الوعود الضمن ة:

وهي الوﻋود ذات العﻼقة الخدمة من غير الوﻋود الظاهرة ،وهذه الوﻋود تعطي الزون ف رة ﻋما ين غي

أن تكون ﻋﻠ ه الخدمة وما ستكون ﻋﻠ ه فعﻠ اً ،وتشمل هذه الوﻋود اﻷسعار والجوانب الماد ة والمﻠموسة
اﻷخر المرت طة الخدمة ،وغال اً ما عتمد الزائن ﻋﻠى السعر والعناصر المﻠموسة اﻷخر في تقي م
وتقدير الجودة.

ج .الخبرة )التجر ة السا قة(:

إن الحاﻻت الماض ة أو السا قة التي تعرض فيها الزون لﻠخدمة تعد ﻋامﻼً آخر يؤثر في ص اغة
وتكو ن التوقعات والتنبؤات والرغ ات لد الزائن.

ح .إدراك بدائل الخدمة:

انتقال الزون من الخدمة التي يتعامل معها إلى خدمة أخر في نفس القطاع لعدم قناﻋته الخدمة

الكاف ة المقدمة من الخدمة التي تر ها.
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خ .إدراك الز ون لدور الخدمة:

وتخص هذه الناح ة اﻹدراك المتحق

لد

الزون من أهم ة تواجد الخدمة وﻋدم غ ابها ،فقد قبل

التعامل مستو ات متدن ة مع مقدم خدمة معين مدر اً أن غ اب مقدم الخدمة من هذا الم ان سيترك
اﻷثر الواضح ﻋﻠى معامﻼت الزون.

د .تنبؤات الخدمة:
المستو الذ

عتقد الزائن انه من المحتمل أن حصﻠوا ﻋﻠ ه ،وهذا النوع من التوقعات لﻠخدمة م ن

أن صور تنبؤات تش ل من قبل الزون بخصوص ما حتمل أن حصل تفاﻋﻼت تكاد أن تحصل
أو تتغير.

ذ .المطا قة أو عدم المطا قة:
إن ﻋمﻠ ة المطا قة تتحق

بتساو اﻷداء الفعﻠي لﻠمنتج مع اﻷداء المتوقع ،أما حالة ﻋدم المطا قة

م ن تعر فها أنها درجة انحراف أداء الخدمة ﻋن مستو التوقع الذ

وفي هذه الحالة يوجد حالتان هما:

ظهر قبل الحصول ﻋﻠيها،

 -انحراف موجب :أ اﻷداء الفعﻠي أكبر من اﻷداء المتوقع ،وهي حالة مرغوب فيها.

 -انحراف سالب :أ اﻷداء الفعﻠي أقل من اﻷداء المتوقع وهي حالة غير مرغوب فيها.

ٕوان حالة المطا قة وﻋدم المطا قة الموج ة تولد الشعور الرضا ،لكن حالة ﻋدم المطا قة السﻠب ة فيتولد

ﻋنها ﻋدم الرضا).بﻠحسن(27 :2012 ،

خامسا :ف ة تحقي رضا العمﻼء:

هناك ﻋديد من المؤشرات التي تحق رضا العمﻼء من أهمها :راشد )(2014
 .1إشراك العميل في مناقشة خط

الجودة وطرق تطو رها ،وتخص ص م افئة لﻠعمﻼء الذين

طورون مقترحات مجزة تعود بنتائج ايجاب ة لﻠبنك.

 .2دﻋوة الزائن إلى زارة المنظمة ٕواطﻼﻋهم ﻋﻠى نشاطاتها والطﻠب منهم تقد م مقترحاتهم
لتطو رها.

 .3تقد م هدا ا رمزة لﻠزائن في المناس ات الرسم ة ،اﻹضافة إلى تقد م طاقات تهنئة ع ارات
تنم ﻋن اﻻحترام والتقدير.

 .4زارة العمﻼء المهمين بين الحين واﻵخر لﻼستماع ميدان اً ﻷرائهم ومقترحاتهم.

 .5متا عة الزائن الذين اشتروا منتوجاً أو خدمة من المنظمة لمرة واحدة ولم رروا ﻋمﻠ ة الشراء
ثان ة لﻠوقوف ﻋﻠى السبب.
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 .6إشعار الزائن أهميتهم من خﻼل اﻋتماد العامﻠين مجال التسو
يز واضحاً ﻋﻠى أهم ة الزائن.
تر اً

والترو ج لﻺﻋﻼنات فيها،

خﻼصة:

تناولنا في الم حث ال ار ع رضا العمﻼء ،حيث انه المتغير التا ع لهذه الدراسة ،وتم التعرف إلى ﻋدة
مفاه م وتعرفات ﻋن الرضا و ف ة تحق قه وما السبل التي يتوجب ﻋﻠى إدارة البنك إت اﻋها لﻠحصول
ﻋﻠى ميزة تنافس ة تم نها من جذب ﻋمﻼء جدد والمحافظة ﻋﻠى العمﻼء الحاليين من خﻼل ﻋدة ﻋوامل

التي تؤثر و ش ل م اشر في سﻠوك العميل وطرقة اخت اره لﻠخدمة التي سعى إليها والتعرف إلى

انط اﻋاته عد الحصول ﻋﻠى الخدمة وهل س رر ﻋمﻠ ة الشراء أم ﻻ ،وأ ضا ﻋﻠى البنوك معرفة ف ة
تحقي

رضا العمﻼء من خﻼل ﻋدة طرق أهمها :اﻻهتمام الكبير الزائن واطﻼﻋهم ﻋﻠى الخط

التسو ق ة وأخذ مقترحاتهم وآرائهم ﻋن الخدمة الحال ة ومعرفة توقعاتهم ﻋن الخدمة المقترحة ،اﻹضافة

إلى التواصل معهم الش ل الم اشر ٕوارسال هدا ا رمزة من شأنها أن تعزز ثقة العميل بنفسه وتزد من
وﻻئه لﻠبنك.
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الفصل الثالث

الدراسات السا قة

أوﻻً :الدراسات المحل ة

ثان اً :الدراسات العر ة

ثالثاً :الدراسات اﻷجنب ة

ار عاً :تعقيب عام علﻰ الدراسات السا قة

خامساً :ما تميزت ه الدراسة
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أوﻻ  :الدراسات المحل ة

 -1دراسة)شاهين(2013 ،

عنوان" :مقومات العمل المصرفي اﻹلكتروني أداة لتعز ز وتطو ر نظم الدفع والتجارة اﻹلكترون ة".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى مد

توافر مقومات العمل المصرفي اﻹلكتروني في المصارف

المحﻠ ة الفﻠسطين ة غرض الكشف ﻋن دورها في تعزز وتطو ر نظم الدفع والتجارة اﻹلكترون ة،
ولتحقي

هذا الهدف ات عت الدراسة المنهج الوصفي التحﻠيﻠي ،وتم استخدام اﻻست انة أداة لجمع

الب انات الﻼزمة لذلك .حيث استخدم ال احث العينة الط ق ة ،وتم توزع ) (170است انة ﻋﻠى أفراد العينة
ومن أهم نتائج الدراسة:

 توفر عض التشرعات المتعﻠقة بتطب قات نظم الدفع والتجارة اﻹلكترون ة في المصارف المحﻠ ة




إلى جانب عض الضوا

القانون ة ذات العﻼقة حما ة الب انات الشخص ة.

حما ة نظم المعﻠومات من مخاطر اﻻﻋتداء ﻋﻠى تﻠك الب انات.

وجود ضعف في آل ات التعام ــل مع جرائم الحاسوب واﻻنترنت مما عرض أمن وسﻼمة
وخصوص ة المعﻠومات لﻠخطر.

وأوصت الدراسة ضرورة:


توفير بيئة تشرع ة ذات أ عاد قانون ة شامﻠة ﻻحتضان العمل المصرفي اﻹلكتروني وتعز زه في



وجوب تطو ر آل ات التعامل مع جرائم الحاسوب واﻻنترنت اﻹضافة إلى أنظمة التشفير والترميز

مجال نظم الدفع المال ة ما يتﻼءم مع التطورات المصرف ة الحديثة ومستجدات المنتجات
المصرف ة اﻹلكترون ة.

لضمان أمن وسرة وخصوص ة المعﻠومات اﻋت ارها أساس انتشار التجارة اﻹلكترون ة وتطو رها.
 -2دراسة)أبو عمره(2011،

عنوان" :واقع الممارسات الترو ج ة لشر ات التأمين في قطاع غزة وأثرها علﻰ رضا العمﻼء"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى واقع الممارسات الترو ج ة المتعﻠقة أنشطة ) اﻹﻋﻼن ،الب ع

الشخصي ،العﻼقات العامة ،تنش

المب عات ،الترو ج الم اشر ( في شر ات التأمين العامﻠة في قطاع

غزة من وجهة نظر العمﻼء وق اس أثر هذه الممارسات ﻋﻠى رضا العمﻼء ،وتم استخدام المنهج

الوصفي التحﻠيﻠي لتحقي

أهداف الدراسة ،وتم جمع الب انات من خﻼل است انة تم تصم مها لهذا
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الغرض ،وتم توزع) (270است انة

صورة ﻋشوائ ة ،و انت نس ة اﻻسترداد ،94%واشتمﻠت ﻋينة

الدراسة ﻋﻠى فئة السائقين والشر ات المؤمنة في شر ات التأمين محل الدراسة.
ومن أهم نتائج الدراسة:


وجود قصور واضح في ممارسة اﻷساليب الترو ج ة ش ل ﻋام في جم ع شر ات التأمين ،و ان
هناك ممارسة ﻷسﻠوب اﻹﻋﻼن بدرجة متوسطة في شر ة المﻠتزم لﻠتأمين واﻻستثمار



النس ة لمستو رضا العمﻼء ،ان هناك رضا بدرجة متوسطة لعمﻼء شر ة المﻠتزم لﻠتأمين



ضرورة تفعيل وتحسين أنشطة اﻹﻋﻼن من خﻼل زادة لفت اﻻنت اه ﻋند ﻋرض اﻹﻋﻼن في



الب ع الشخصي من خﻼل زادة تدرب مندو ي الب ع ﻋﻠى

واﻻستثمار ،وضعف في مستو رضا ﻋمﻼء اقي شر ات التامين اﻷخر

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:

الراديو وتك ارره والتجديد ف ه ،زادة اﻹﻋﻼنات في الصحف المحﻠ ة وتكرارها واحتوائها ﻋﻠى
رسومات وأش ال مﻠفتة.

ضرورة تفعيل وتحسين أنشطة

إجراءات ب ع الخدمة في وقت قﻠيل وتطو ر أدائهم ،معرفتهم بخدمات الشر ات المنافسة وأسعارها،
صﻼح ات التخف ض المالي لﻠعمﻼء ،ارتداء العامﻠين مﻼ س موحدة الش ل والﻠون.
 -3دراسة )سرور(2011 ،

عنوان" :العوامل المؤثرة علﻰ رضا العمﻼء عن الخدمات اﻹلكترون ة لبنك فلسطين في قطاع غزة"

هدفت الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى العوامل المؤثرة ﻋﻠى رضا العمﻼء ﻋن الخدمات اﻹلكترون ة لبنك

فﻠسطين في قطاع غزة ،وقد استخدم ال احث المنهج الوصفي التحﻠيﻠي ﻻخت ار فرض ات الدراسة ،وقد

تم استخدام اﻻست انة أدلة لﻠدراسة ،واستخدم ال احث العينة العشوائ ة حيث بﻠغت ﻋينة مجتمع الدراسة

) (341ﻋم ﻼً من ﻋمﻼء بنك فﻠسطين والعامﻠون في القطاع الح ومي والقطاع الخاص والو الة
والقطاﻋات اﻷخر  .ومن أهم نتائج الدراسة:



أن هناك رضا لﻠعمﻼء ﻋن الخدمات اﻹلكترون ة التي قدمها بنك فﻠسطين بنس ة %72



ﻻ يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة في ﻋوامل رضا العمﻼء ﻋن الخدمات اﻹلكترون ة في بنك



أن بنك فﻠسطين قدم خدمة إلكترون ة جيدة مقارنة بتكﻠفتها المنخفضة ﻋن البنوك اﻷخر المنافسة

له في قطاع غزة.

فﻠسطين تعز إلى المتغيرات الد موغراف ة ) فرع البنك ،الجنس ،العمر ،الحالة اﻻجتماﻋ ة ،المؤهل

العﻠمي ،المهنة ،ﻋدد سنوات التعامل مع البنك ،الدخل الشهر (.
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وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:





العمل ﻋﻠى خطة لتقﻠيل أوقات انجاز المعامﻼت اﻹلكترون ة لﻠعمﻼء ،وتفعيل أكبر لدور البرد

اﻹلكتروني في خدمة العمﻼء المعﻠومات ة
السعي نحو تحقي
المنافسة

التميز بخفض تكﻠفة الخدمة اﻹلكترون ة في البنك ﻋن اقي البنوك اﻷخر

زادة اﻻهتمام ص انة أجهزة الصراف اﻵليٕ ،واصﻼحها فور تعرضها ﻷ
واخت ارها في مواقع أكتر تناس اً لﻠعمﻼء ﻋن اﻻزدحام المرورة.

خﻠل ودون تأخير،

 -4دراسة)الشر ف،أبو زنيد(2009،

عنوان" أثر المز ج التسو قي علﻰ رضا العمﻼء – دراسة ميدان ة علﻰ المصارف التجار ة الضفة

الغر ة في فلسطين".

هدفت الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى واقع المزج التسو قي في البنوك التجارة العامﻠة في الضفة الغر ة
اﻹضافة إلى ق اس مد رضا العمﻼء ﻋن واقع المزج التسو قي في البنوك التجارة العامﻠة في

الضفة الغر ة ولتحقي ذلك ﻋمد ال احثان إلى استخدام اﻷسﻠوب الوصفي التحﻠيﻠي واستعانا اﻻست انة

ألفا واثنين وثﻼثين م حوثًا موزﻋين ﻋﻠى البنوك
أداة لجمع الب انات ،شمﻠت ﻋينة الدراسة )ً (1032
التجارة العامﻠة في الضفة الغر ة ،مثﻠوا أفراد العينة العشوائ ة التي تم اخت ارها لهذه الدراسة ووزﻋت
ﻋﻠيهم اﻻست انة ش ل شخصي .ومن أهم نتائج الدراسة:

 اخت ار رضا ثير من العمﻼء ﻋن واقع المزج التسو قي في البنوك التجارة العامﻠة في الضفة
الغر ة وﻻحظا أن ما نسبته )  (% 91.7من العمﻼء راضون ﻋن واقع المزج التسو قي في
البنوك التجارة العامﻠة في الضفة الغر ة ،وﻋﻠ ه فإنه م ن قبول الفرض ات.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:





استمرار ق ام البنوك عقد دورات تدرب ة دورة لﻠموظفين ،بهدف رفع نس ة الكفاءة العمﻠ ة لديهم.

ضرورة استطﻼع أر الجمهور حول الخدمات التي قدمها البنك من قبل دوائر التسو
تطو ر نوع الخدمات المقدمة لﻠعمﻼءٕ ،وادخال نظم الخدمات اﻹلكترون ة.

ف ه.

اﻻطﻼع الدائم ﻋﻠى تجارب البنوك العر ة والعالم ة في مجال تقد م الخدمات ،والعمل ﻋﻠى دراسة

إم ان ة تطبي هذه الخدمات في البنوك المحﻠ ة.
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 -5دراسة)أبو رحمه (2009،

عنوان" :أساليب تنفيذ عمل ات التجارة اﻹلكترون ة ونظم التسو ة المحاسب ة عنها دراسة تطب ق ة

علﻰ المصارف العاملة في قطاع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى أساليب تنفيذ ﻋمﻠ ات التجارة اﻹلكترون ة ونظم التسو ة

المحاس ة ﻋنها في البنوك العامﻠة في محافظات غزة والعوامل المؤثرة في تنفيذ تﻠك اﻷساليب ،و ذلك

الخدمات التي قدمها البنك لﻠعمﻼء الراغبين في الحصول ﻋﻠى مميزات التنفيذ اﻹلكتروني ،واستخدم
ال احث المنهج الوصفي التحﻠيﻠي واﻻست انة أداة لﻠدراسة حيث وزﻋت ) (84است انة ﻋﻠى جم ع
الموظفين العامﻠين في مجال الخدمات اﻹلكترون ة .ومن أهم نتائج الدراسة:






أن حجم التعامل التجارة اﻹلكترون ة ضعيف مع توافر عض اﻷسس والقواﻋد والبن ة التحت ة،
و رجع ذلك إلى قﻠة الخبرة.

ﻋدم وجود ادر مهني متخصص ،مع العﻠم أن القواﻋد واﻷسس واﻹجراءات تواجه صعو ة في

التطبي نتيجة قﻠة الكفاءة المهن ة لﻠموظفين العامﻠين في البنوك.

أن نظم التسو ة المط قة في البنك تعتبر ضع فة نوﻋاً ما نتيجة قﻠة الخبرة.

ﻋدم توفر البن ة التحت ة السﻠ مة لضمان النجاح الكامل لتنفيذ ﻋمﻠ ات التجارة اﻹلكترون ة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:





ضرورة إﻋداد نظام محاسبي آمن يتم من خﻼله تنفيذ ﻋمﻠ ات التجارة اﻹلكترون ة.

أن قوم البنك بإﻋداد ادر شر متخصص ون خبي اًر في مجال التجارة اﻹلكترون ة ﻋن طر

إﻋداد دورات متخصصة في مجال التجارة اﻹلكترون ة ونظم التسو ة المحاسب ة وفقا لﻶل ة العﻠم ة

المتعارف ﻋﻠيها ﻋالم اً ،وهي أنظمة التسو ة سا قة الذ ر.

إﻋداد نشرات تثق ف ة تزد الطمأنينة لﻠعميل يتم من خﻼلها شرح مميزات التعامل بنظام التجارة

اﻹلكترون ة.

 -6دراسة)واد (2007،

عنوان "أهم ة البنوك اﻹلكترون ة في قطاع غزة ومعوقات انتشارها"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أهم ة وم از ا البنوك اﻹلكترون ة والمعوقات التي تواجه انتشارها في

فﻠسطين لكي تمارس أﻋمالها التجارة إلكترون اً أو ﻋبر ش ة اﻹنترنت ،وقد استخدم ال احث المنهج

الوصفي حيث بﻠغت ﻋينة الدراسة العشوائ ة )( 60موظفا في المستو ات اﻹدارة العﻠ ا ،واستخدم
ال احث اﻻست انة أداة لﻠدراسة ومن أهم نتائج الدراسة:
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البنوك اﻹلكترون ة تعد وسيﻠة جديدة ومهمة لجذب العمﻼء وتنم ة وتطو ر التجارة اﻹلكترون ة في
فﻠسطين.

أن تأثيرها قتصر ﻋﻠى العمﻼء الذين يجيدون التعامل مع اﻹنترنت ،وأن الم از ا التي تعود ﻋﻠى
البنك في حالة تقد م الخدمات ﻋبر اﻹنترنت هي تقﻠيل لﻠتكاليف وزادة حجم التعامﻼت التجارة

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:

 العمل ﻋﻠى تدرب وتأهيل المتخصصين في مجال تقن ة المعﻠومات.

 ضرورة توفير البن ة التحت ة وتهيئة بيئة قانون ة تتصف الشفاف ة والمرونة.

 وأشارت الدراسة إلى العديد من المعوقات مثل ﻋدم ادارك عض البنوك ﻷهم ة الفوائد الناجمة ﻋن
استخدام النظام اﻹلكتروني لﻠتجارة ،وضعف نظم اﻷمن التي تحققها التجارة اﻹلكترون ة في مجال
إبرام الصفقات التجارة .وﻋدم توفر الكوادر اﻹدارة التي تتمتع مؤهﻼت ﻋﻠم ة وخبرات ميدان ة
سواء ف ما يتعﻠ في الحاسوب أو الﻠغة.
 -7دراسة )الخالد (2006 ،

عنوان" :ق اس مستو جودة خدمات المصارف اﻹسﻼم ة العاملة في فلسطين من وجهة نظر

العمﻼء"

هدفت الدراسة إلى ق اس مستو جودة خدمات المصارف اﻹسﻼم ة العامﻠة في فﻠسطين من وجهة

نظر العمﻼء ،وقد اﻋتمدت الدراسة ﻋﻠى مدخل الفجوة لق اس مستو

جودة خدمات المصارف

اﻹسﻼم ة وقد استخدم ال احث المنهج الوصفي التحﻠيﻠي أسﻠوب لﻠدراسة ،حيث وزﻋت ) (865است انة
ﻋﻠى ﻋينة ﻋشوائ ة من ﻋمﻼء المصارف اﻹسﻼم ة ومن أهم نتائج الدراسة:

 هناك فجوة بين الخدمة المتوقعة واﻷداء الفعﻠي ،حيث انت الخدمة الفعﻠ ة إيجاب ة ومرتفعة لكنها
ﻻ ترتقي إلى جودة الخدمة المتوقعة

 هناك تجاوز اﻷهم ة النسب ة التي يوليها ﻋمﻼء البنوك اﻹسﻼم ة لﻠمعاير التي ستخدمونها ﻋند
تقي مهم لمستو جودة الخدمات الفعﻠ ة المقدمة من البنوك اﻹسﻼم ة بنس ة ح اد %60

 وجود فروق في تقي م ﻋمﻼء المصارف اﻹسﻼم ة لجودة الخدمات المقدمة ،تعز إلى متغيرات
)الحالة اﻻجتماﻋ ة ،ﻋدد سنوات التعامل مع البنك ،العمر ،المؤهل العﻠمي ،المهنة ،والدخل(.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:

 تحسين وتطو ر الخدمات لﻠوصول إلى توقعات العمﻼء
60

 ضرورة أن تحرص إدارات المصارف اﻹسﻼم ة التر يز ﻋﻠى تدرب الموظفين ،وخاصة
المتصﻠين ش ل م اشر مع العمﻼء.

 تعزز وترسيﺦ مبدأ ﻋمل المصارف اﻹسﻼم ة وف أح ام الشرعة اﻹسﻼم ة.
 -8دراسة) شعشاعة(2004 ،

عنوان" ق اس جودة الخدمات المصرف ة التي قدمها بنك فلسطين المحدود في فلسطين من وجهة

نظر العمﻼء"

هدفت الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى تقي م ﻋمﻼء بنك فﻠسطين المحدود لجودة الخدمات المقدمة من قبل

البنك  ،وذلك استخدام نموذج الق اس  SERVQUALالخاص بنظرة الفجوة ،والتي تنص ﻋﻠى أن

مستو جودة الخدمة من وجهة نظر العمﻼء قاس الفرق بين جودة الخدمة الفعﻠ ة)اﻷداء الفعﻠي(

و ين جودة الخدمة المتوقعة ،وقد استخدم ال احث المنهج الوصفي التحﻠيﻠي حيث بﻠغت العينة العشوائ ة

لﻠدراسة ) (1249ﻋميل ،حيث تم توزع اﻻست انة ﻋﻠى ﻋينة من ﻋمﻼء البنك موزﻋين ﻋﻠى جم ع

فروع البنك العامﻠة في محافظات غزة والضفة الغر ة وموزﻋين أ ضاً ﻋﻠى جم ع فئات العمﻼء  .ومن
أهم نتائج الدراسة:

 أن تقي م العمﻼء لجودة الخدمات الفعﻠ ة إيجابي وجيد إﻻ أنه ﻻ صل إلى مستو توقعاتهم ،مما
عني أن هناك فرص لتحسين وتطو ر جودة الخدمات المقدمة في البنك .

 أن العمﻼء عطون أهم ة نسب ة أكبر ل عد اﻹﻋتماد ة ﻋند تقي مهم لجودة الخدمات المقدمة ،وجاء
في المرت ة الثان ة عد اﻻستجا ة  ،ثم عد الثقة ثم التعاطف وأخي ار العناصر المﻠموسة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:

 ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك لتصل إلى أو تزد ﻋن توقعات العمﻼء
وذلك لﻠمحافظة ﻋﻠى ﻋمﻼء البنك الحاليين و سب وﻻئهم واستقطاب ﻋمﻼء جدد من خﻼل تبني

جودة الخدمة إستراتيج ة لﻠمنافسة والتميز ،اﻷمر الذ

لﻠبنك ،وزادة حصصه السوق ة ومعدﻻت أراحه.
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عمل ﻋﻠى تحسين الوضع التنافسي

التعقيب علﻰ الدراسات المحل ة:

أوﻻ :النس ة لﻸهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفت عض الدراسات إلى التعرف ﻋﻠى رضا العمﻼء في العديد من المؤسسات ،ومن هذه الدراسات:
دراسة )شعشاﻋة ،(2004 ،دراسة )الخالد  ،(2006 ،دراسة )الشرف،أبو زنيد ،(2009،دراسة

)سرور ،(2011 ،دراسة )أبو ﻋمره (2011،بينما هدفت عض الدراسات إلى التعرف ﻋﻠى الخدمات

المصرف ة و ان م از ا البنوك اﻹلكترون ة وأنظمة التجارة اﻹلكترون ة ،ومن هذه الدراسات) :واد ،

 ،(2007دراسة )أبو رحمه  ،(2009،دراسة )شاهين(2013 ،

أما الدراسة الحال ة فتهدف إلى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك وﻋﻼقتها برضا
العمﻼء "دراسة ميدان ة ﻋﻠى البنوك اﻹسﻼم ة العامﻠة في محافظات غزة".

ثان ا :النس ة لمنهج الدراسات السا قة:

استخدمت معظم الدراسات السا قة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات
ومنها  :دراسة )شعشاﻋة ،(2004 ،دراسة )الخالد  ،(2006 ،دراسة )الشرف،أبو زنيد،(2009،

دراسة )سرور ،(2011 ،دراسة )أبو ﻋمره ،(2011،دراسة )واد  ،(2007 ،دراسة )أبو رحمه

 ،(2009،دراسة )شاهين.(2013 ،

تتف الدراسات السا قة مع الدراسة الحال ة في استخدام المنهج الوصفي التحﻠيﻠي ،والذ يتم من خﻼله
وصف الظاهرة موضع الدراسة.

ثالثا :النس ة لعينة الدراسة:

استخدمت معظم الدراسات السا قة طر قة العينة العشوائ ة ومن هذه الدراسات :دراسة) ،شعشاﻋة،

،(2004دراسة )الخالد  ،(2006 ،دراسة )الشرف،أبو زنيد ،(2009،دراسة )سرور ،(2011 ،دراسة
)أبو ﻋمره ،(2011،دراسة)واد (2007،

بينما استخدمت دراسة )أبو رحمه  (2009،طرقة المسح الشامل ،أما دراسة )شاهين (2013 ،فقد
اﻋتمدت ﻋﻠى طرقة العينة الط ق ة.
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تتف

الدراسة الحال ة مع معظم الدراسات السا قة في استخدام طرقة العينة العشوائ ة ﻋﻠى مجتمع

الدراسة الم ون من ﻋمﻼء البنوك اﻹسﻼم ة في محافظات غزة ،وهم ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري
وﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني.
ار عا :النس ة ﻷداة الدراسة:

معظم اﻷدوات المستخدمة في الدراسات السا قة هي اﻻست انة ومنها :دراسة) ،شعشاﻋة،(2004 ،
دراسة )الخالد  ،(2006 ،دراسة )الشرف،أبو زنيد ،(2009،دراسة )سرور ،(2011 ،دراسة )أبو

ﻋمره ،(2011،دراسة )واد  ، (2007،دراسة )أبو رحمه  ،(2009،دراسة )شاهين.(2013 ،

تتف الدراسة الحال ة استخدام اﻻست انة أداة لﻠدراسة موجهة إلى ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني
وﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري.
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ثان ا :الدراسات العر ة

 -9دراسة )خدومه(2013 ،

عنوان" :ق اس جودة الخدمات المصرف ة من وجهة نظر العمﻼء"

هدفت الدراسة إلى ق اس جودة الخدمات المصرف ة من وجهة نظر العمﻼء ومعرفة درجة رضا العمﻼء
ﻋن هذه الخدمات .ومن أجل تحقي

ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحﻠيﻠي ،حيث تم توزع

)(46است انة ﻋﻠى ﻋينة ﻋشوائ ة من ﻋمﻼء البنوك ،حيث تم استرجاع ) (44استب انا صالحاً لﻠتحﻠيل
ومن أهم نتائج الدراسة:

 وجود فروقات ذات دﻻلة إحصائ ة بين محددات جودة الخدمة المصرف ة) الجوانب المﻠموسة،
اﻻﻋتماد ة ،اﻻستجا ة ،اﻷمان والتعاطف( و ين رضا العمﻼء.

 ﻋدم وجود فروقات ذات دﻻلة إحصائ ة لﻠجودة المدر ة من قبل العمﻼء تعود إلى المتغيرات
الد موغراف ة )الجنس ،العمر ،المستو الدراسي ،ﻋدد سنوات التعامل مع البنك ،اسم البنك(

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



ضرورة أن تعمل البنوك في منطقة ورقﻠة ﻋﻠى تحسين وتطو ر خدماتها لﻠوصول إلى توقعات

ﻋمﻼئها مما ضمن استمرار تعامل ﻋمﻼئها و التالي تعزز موقعها التنافسي ﻋن طر

خدمات تتميز مستو جودة ﻋال ة.

تقد م

 ضرورة أخد توقعات العمﻼء وتطﻠعاتهم اﻻﻋت ار ﻋند تقد م الخدمات أو وضع المعايير لتقد م
الخدمات المصرف ة ،ودلك لﻠعمل ﻋﻠى تﻠب ة حاج ات العمﻼء ما يتف وتوقعاتهم.

 ضرورة اهتمام إدارات البنوك منطقة ورقﻠة التر يز ﻋﻠى تدرب الموظفين وخاصة المتصﻠين
م اشرة مع العمﻼء ؛والعمل ﻋﻠى توفير وتوظيف العناصر ال شرة المؤهﻠة والمدرة والمحافظة
ﻋﻠيها ﻷن العنصر ال شر هو اﻷساس في الخدمات
-10

دراسة )اﻷعرج(2013 ،

عنوان" :العوامل المؤثرة في اخت ار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك اﻹلكترون ة"

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى العوامل المؤثرة في اخت ار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها

البنوك اﻹلكترون ة .وقد أجرت هذه الدراسة التحﻠيﻠ ة لعينة من اﻷفراد الذين يتعامﻠون مع البنوك

القاطنين في مختﻠف مناط العاصمة الدوحة ،وتم اخت ار ﻋينة ﻋشوائ ة س طة بﻠغت ) (214متعامل،
ولهذا الغرض تم توزع اﻻستب انات لق اس اتجاهات المتعامﻠين مع البنوك حول متغيرات الدراسة ،حيث
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تم إت اع المنهج الوصفي التحﻠيﻠي .وتأتي أهم ة الدراسة من ونها تفتح المجال أمام ال احثين والمهتمين

لعمل اﻷ حاث والدراسات وتقد م المقترحات والتوص ات حول ظاهرة التحول نحو البنوك اﻹلكترون ة
ومواك ة التطورات التكنولوج ة والتقن ة التي وصﻠت إليها تﻠك البنوك في الدول المختﻠفة ،ومن أهم نتائج

الدراسة:

هناك ﻋﻼقة تأثير ذات دﻻلة إحصائ ة بين قدرة ومعرفة أفراد ﻋينة ال حث استخدام تكنولوج ا

المعﻠومات ونوع الخدمات والنوافذ اﻹلكترون ة التي فضﻠونها.
 إن مد

توفر وسائل تكنولوج ا المعﻠومات لد

المتعامﻠين مع البنوك عتبر من العوامل المؤثرة

في اخت ار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك اﻹلكترون ة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:

 دﻋم حوث تطو ر خدمات ونوافذ البنوك اﻹلكترون ة بهدف ضمان توس ع انتشارها ،والعمل ﻋﻠى
ص اغة س اسة تسو ق ة تستهدف الفئات اﻷقل اهتماماً الخدمات والنوافذ التي تقدمها تﻠك البنوك.

 توفير الدﻋم الح ومي من خﻼل توفير البن ة التقن ة اﻷساس ة المطﻠو ة من ش ات اتصاﻻت
آمنة ،وتهيئة البيئة القانون ة والتشرع ة ٕوايجاد إطار واضح وسﻠ م لﻼﻋتراف التوق ع اﻹلكتروني.
 -11دراسة) طواهر  ،الهوار (2013 ،

عنوان" :ق اس أثر جودة الخدمات اﻹلكترون ة علﻰ رضا الز ون :دراسة ميدان ة مؤسسة بر د

الجزائر"

هدفت الدراسة إلى معرفة دور جودة الخدمة اﻹلكترون ة المقدمة ﻋبر موقع مؤسسة برد الجزائر-
اﻋت ارها من بين المؤسسات العموم ة الرائدة في قطاع البرد وتكنولوج ا اﻹﻋﻼم واﻻتصال الجزائر

خاصة في مجال تقد م الخدمات اﻹلكترون ة -في تحقي

رضا الزون -و استعمال أ عاد مق اس

 Netqualالمعدل لق اس جودة الخدمة اﻹلكترون ة .استخدم ال احث المنهج الوصفي و انت أداة
الدراسة اﻻست انة ،حيث وزﻋت اﻻست انة ﻋﻠى مجتمع الدراسة الذ

شمل جم ع مستعمﻠي خدمات

مؤسسة برد الجزائر المالكين لحسا ات برد ة جارة بوﻻ ة ورقﻠة  ،حيث بﻠغ افراد ﻋينة الدراسة

) (250فرد وتم استخدام أسﻠوب المسح الشامل ومن أهم نتائج الدراسة:

 ﻋينة من المستجو ين يرغبون في استعمال الخدمات اﻹلكترون ة إﻻ أن ﻋائ ﻋدم حصولهم ﻋﻠى
ﻠمة السر حال دون ذلك.

 ﻋينة أخر من المستجو ين ﻻ سمعون تماماً بهذه الخدمات سبب ضعف الس اسة اﻻتصال ة
لﻠمؤسسة.
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 ال عد اﻷمني الذ أظهر تقي ماً ضع فاً من طرف العينة المستجو ة اﻷمر الذ
ثقة الزون تجاه التعامﻼت اﻹلكترون ة صفة ﻋامة.

عود حسبنا لطب عة

 أظهر اخت ار الفرض ة الثان ة أن أ عاد جودة الخدمات اﻹلكترون ة مجتمعة تؤثر ﻋﻠى تحقي رضا
الزائن لهذه الخدمات ﻋبر موقع مؤسسة برد الجزائر حيث بﻠغ معامل اﻻرت ا

 Rبين المتغيرن

الجودة والرضا ) (0.38وهذا عني وجود ﻋﻼقة ارت ا موج ة متوسطة بين المتغيرن.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



تفعيل ﻋرض الخدمة اﻹلكترون ة طرقة أكثر جد ة ﻋن طر

لخدمات الموقع بواسطة التسرع في تسﻠ م ﻠمة السر لﻠمستعمﻠين .

التسهيل في

ف ة الوصول

 دﻋم الموقع بدليل متعدد الوسائ –صوت صورة -لك ف ة استعمال الخدمات المتواجدة ه.

 ضرورة اﻻستفادة من تجارب الدول المجاورة منها خاصة تونس والمغرب والتي ان لها السب في
تطو ر خدمات إلكترون ة ﻋبر برد ل من الدولتين يرقى لمصاف الخدمات المقدمة في الدول

المتقدمة.

 -12دراسة )العبيد (2012 ،

عنوان" :أثر جودة الخدمة اﻹلكترون ة علﻰ رضا الطل ة"

هدفت الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى أثر تطبي معايير الخدمة اﻹلكترون ة في جامعة جرش في الممﻠكة

اﻷردن ة الهاشم ة ﻋﻠى رضا زائنها من الطﻠ ة ،وفي ضوء ذلك تم توزع استب ان لطﻠ ة الجامعة ،تم
اخت ار ﻋينة ﻋشوائ ة م ونة من ) (250طال ا ومن أهم نتائج الدراسة:

 مع تزايد تبني حقل الخدمة اﻹلكترون ة ،تم تشخ ص اﻷهم ة المتزايدة لق اس ومراق ة جودة الخدمة
اﻹلكترون ة في العالم اﻻفتراضي ،وتم تطو ر مق اس لهذه الخدمة من قبل عض ال حوث



اﻷكاد م ة.

هناك تأثير لمعايير جودة الخدمة اﻹلكترون ة التي تم اﻋتمادها في هذا ال حث ﻋﻠى رض الطﻠ ة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:




التأكيد ﻋﻠى ضرورة استخدام المعايير التي تق س هذا النوع من الخدمة واﻻبتعاد ﻋن المق اس

التقﻠيد .

اﻻستمرار في إجراء المزد من اﻷ حاث مساهمة في التوصل إلى اﻷ عاد اﻷدق في ق اس الخدمة

اﻹلكترون ة.
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العمل ﻋﻠى تعزز واقع رضا الطﻠ ة

فاءة الخدمة اﻹلكترون ة ومستو انجازها والثقة بتقد مها،

إضافة إلى تمتعها الخصوص ة المصاح ة لها.
 -13دراسة )الموسﻰ(2011 ،

عنوان" :أثر جودة الخدمة اﻹلكترون ة علﻰ الوﻻء اﻹلكتروني للعمﻼء"

هدفت الدراسة إلى دراسة اثر جودة الخدمة اﻹلكترون ة ﻋﻠى الوﻻء اﻹلكتروني لﻠعمﻼء من خﻼل دراسة

أ عاد العﻼقة بين جودة الخدمة اﻹلكترون ة والوﻻء اﻹلكتروني لعمﻼء الخطو الجو ة السعود ة حيث
استخدمت ال احثة المنهج الوصفي التحﻠيﻠي وتم استخدام اﻻست انة أدة لجمع الب انات و ﻠغت ﻋينة
الدراسة  400مفردة وقد استخدمت ال احثة طرقة العينة العشوائ ة ال س طة ومن أهم نتائج الدراسة :



إن نس ة استخدام مواقع الخطو الجو ة السعود ة لﻠحصول ﻋﻠى إجراء الحجز  %71بينما بﻠغت



أن ثﻠث المستقصى منهم يرون أن جودة الخدمة اﻹلكترون ة المقدمة لهم متوسطة الدرجة و

نس ة من قومون الحجز الطرق التقﻠيد ة  %29مما يدل ﻋﻠى زادة استخدام موقع الخطو

الجو ة السعود ة ﻹجراء الحجز

 %16.2يرون أن مستو جودة الخدمة اﻹلكترون ة دون المستو في مواقع الخطو الجو ة

السعود ة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



ضرورة دراسة السوق جيداً وخاصة المواقع المنافسة لموقع الخطو الجو ة السعود ة



محاولة الرد والتعامل مع الش او والمقترحات المقدمة من العمﻼء ﻋﻠى موقع الخطو الجو ة



ضرورة العمل ﻋﻠى تطو ر وتحديث الموقع ش ل مستمر مما ضمن تطو ر الخدمات المقدمة
ﻋﻠى الموقع.

السعود ة ش ل سرع و استجا ة ﻋال ة.
 -14دراسة )علي(2011 ،

عنوان" :دور أ عاد جودة الخدمة المصرف ة اﻹسﻼم ة في تحقي رضا الز ون"

هدفت الدراسة إلى ق اس وتقي م جودة الخدمات المصرف ة من قبل هذه المصارف ش ل ﻋام والمصرف

اﻹسﻼمي في الموصل ش ل خاص حتى تتم ن إدارتها من معرفة موقعها التنافسي في السوق بهدف

رفع مستو الخدمات التي تقدمها بهدف زادة حصتها السوق ة ولكي تكون منافساً قو اً لﻠمصارف
التجارة اﻷخر و ما ﻼئم رغ ات وتطﻠعات زائنها ،استخدم ال احث المنهج الوصفي التحﻠيﻠي حيث
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بﻠغت ﻋينة الدراسة ) (100مفردة ،و انت أداة الدراسة اﻻست انة ،حيث وزﻋت ) (100است انة ﻋﻠى

العمﻼء في المصرف صورة ﻋشوائ ة  ،ومن أهم نتائج الدراسة:

 جودة الخدمات المدر ة من قبل الزون هي العامل اﻷساسي الذ
التي يدﻋي المصرف تقد مها.

حدد رضاه ول ست تﻠك الجودة

 المصرف اﻹسﻼمي متاز صفات مميزة تؤهﻠه لتقد م خدمات مصرف ة ذات حيو ة ﻋال ة تﻠبي
حاجات ورغ ات الزائن.

 مستو رضا الزائن ان منخفضا الرغم من تمتع المصارف صفات مميزة لتقد م تؤهﻠه إلى تقد م
خدمات مصرف ة متنوﻋة .

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:




ضرورة توفير خدمة مصرف ة حديثة ومتطورة ومتكامﻠة وتر ي از لﻠجهود التسو ق ة ﻋﻠى الفئات
العمرة الشا ة في السوق.

ضرورة اﻻهتمام ببرامج التدرب ٕواﻋادة التدرب في مجال العمل المصرفي اﻹسﻼمي.
-15

دراسة )الطراونه(2011،

عنوان" :اثر أ عاد جودة الخدمات اﻹلكترون ة في تحقي

للضمان اﻻجتماعي اﻷردني"

الرضا لد

ممثلي المنشأت الخاضعة

هدفت الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى أثر جودة الخدمات اﻹلكترون ة في تحقي

رضا العمﻼء )ض ا

اﻻرت ا ( ممثﻠي المنشئات الخاضعة لﻠضمان اﻻجتماﻋي الذين يتعامﻠون إلكترون اً مع الموقع
اﻹلكتروني لمؤسسة الضمان اﻻجتماﻋي اﻷردني ،حيث استخدم ال احث المنهج الوصفي وتكون مجتمع
الدراسة من ) (223ضا

ارت ا

مثﻠون ) (248منشأة تتعامل إلكترون اً مع موقع مؤسسة الضمان

اﻻجتماﻋي ،حيث استخدم ال احث اﻻست انة اداه لﻠدراسة حيث تم توزع ) (223است انة مت عا أسﻠوب

الحصر الشامل واسترد منها ) (168است انة ومن أهم نتائج الدراسة:

 تأثير أ عاد جودة الخدمات اﻹلكترون ة في رضا العمﻼء ان متفاوتا لكنه ش ل ﻋام ان مرتفعاً
لجم ع اﻷ عاد حيث احتل عد الخصوص ة المرت ة اﻷولى ،ثم عد سهولة الوصول لﻠموقع

اﻹلكتروني ،ثم عد سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني ،ثم عد اﻻﻋتماد ة لﻠموقع اﻹلكتروني ،ثم
عد المجامﻠة ،وأخي ار عد اﻻستجا ة.

 وجود اثر ذو دﻻلة إحصائ ة لجودة الخدمة اﻹلكترون ة وفقا لﻸ عاد )اﻻﻋتماد ة ،سهولة الوصول
لﻠخدمة ،الخصوص ة ،اﻻستجا ة ،المجامﻠة ،وسهولة اﻻستعمال( مجتمعة في رضا العمﻼء.
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وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



ضرورة ﻋقد دورات تدرب ة لض ا اﻻرت ا

ﻋﻠى ما هو مستجد في ﻋمﻠهم والمتعﻠ

ش ل مستمر لب ان

ف ة تحسين الخدمة وتدربهم

التكنولوج ا الحديثة ومعالجة نقا الضعف والعمل ﻋﻠى

تقبل دورهم في اتخاذ الق اررات المتعﻠقة عمﻠهم.

 ضرورة تفعيل الخدمة اﻹلكترون ة لﻠمشمولين النظام اﻻخت ار  ،وذلك لتسهيل التعامل مع اﻻردنين
الخارج.

 إجراء دراسات دورة معرفة جودة الخدمات اﻹلكترون ة لكشف اﻷخطاء ومعالجتها في الوقت
المناسب.

 -16دراسة) مأمون(2011 ،

عنوان" :المعوقات التي تحد من نجاح التجارة اﻹلكترون ة".

هدفت الدراسة إلى التعرف ﻋﻠى أهم المعوقات التي تحول دون نجاح التجارة اﻹلكترون ة في مصر

لمحاولة التحرر من هذه المع قات ودﻋم التجارة اﻹلكترون ة لما لها من دور بير في ﻋصر التقدم

التكنولوجي الحالي ومواك ة التطورات العصرة في نظام المعامﻼت اﻹلكترون ة.حيث استخدم ال احث

المنهج الوصفي التحﻠيﻠي وقد تم توزع ) (100است انة ﻋﻠى مفردات العينة وتم اﻋتماد طرقة العينة
العشوائ ة .ومن أهم نتائج الدراسة:






هناك ضعف في استخدام أدوات التعامل المالي الحديثة واستبدالها الطرق التقﻠيد ة.

وجود تخوف من ﻋنصر المخاطرة في التجارة اﻹلكترون ة واختراق المواقع التجارة.
ﻋدم فا ة ﻋناصر اﻷمان النس ة لعناصر السداد.

وجود مش ﻠة الﻠغة ،فأغﻠب المواقع اﻹلكترون ة تتعامل العالم ة اﻷولى وهي الﻠغة اﻻنجﻠيزة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



ضرورة إنشاء برنامج برﻋا ة و ازرة التر ة والتعﻠ م من خﻼل وضع مناهج دراس ة خاصة بتعﻠ م

التقن ات الحديثة في المدارس والجامعات.



يجب تشج ع إقامة مواقع لﻠتجارة اﻹلكترون ة الﻠغة العر ة.



توﻋ ة اﻷفراد اﻵثار اﻻيجاب ة التي تنتج ﻋن استخدام اﻷدوات المال ة الحديثة مثل التعاقد



إنشاء برنامج من خﻼل و ازرة المال ة لدﻋم استخدام اﻷدوات المال ة الحديثة لﻠحد من التعامل
التقﻠيد

العمﻠة الورق ة

اﻹلكتروني مما توفره من وقت ومجهود وأمان في وسائل الدفع والتعاقد.
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 -17دراسة )الده مات(2011 ،

عنوان " :جودة الخدمات اﻹلكترون ة التي تقدمها م ت ات الجامعات اﻷردن ة الرسم ة والخاصة من

وجهة نظر المستفيدين".

هدف الدراسة إلى ق اس جودة الخدمات اﻹلكترون ة التي تقدمها م ت ات الجامعات اﻷردن ة الرسم ة
والخاصة من خﻼل المقارنة بين جودة الخدمات اﻹلكترون ة التي تقدمها م ت ات الجامعات الرسم ة
والخاصة من وجهة نظر المستفيدين)الهيئة التدرس ة ،الطﻠ ة( وفقاً ﻷ عاد جودة الخدمات اﻹلكترون ة)

اﻷداء ،المصداق ة ،اﻻستجا ة ،سهولة اﻻستخدام ،الميزات اﻹضاف ة والش ل العام( وقد تم استخدام
المنهج الوصفي ،وقد تم توزع ) (1268است انة طرقة العينة العشوائ ة ﻋﻠى المستفيدين .ومن أهم

نتائج الدراسة:


ﻋدم اﻻختﻼف في وجهات نظر المستفيدين)الهيئة التدرس ة ،الطﻠ ة( ﻋﻠى تقي م جودة الخدمات

اﻹلكترون ة التي تقدمها م ت ات الجامعات اﻷردن ة الرسم ة والخاصة بدﻻلة أ عاد الجودة )

اﻷداء ،المصداق ة ،اﻻستجا ة ،سهولة اﻻستخدام ،الميزات اﻹضاف ة والش ل العام( إﻻ أن

اﻻختﻼف قد ظهر بين المستفيدين ضمن فئة م ت ات الجامعات الرسم ة ش ل منفرد ولم ظهر


ضمن فئة م ت ات الجامعات الخاصة.

وجود فروق في جودة الخدمات اﻹلكترون ة بدﻻلة أ عادها بين م ت ات الجامعات الرسم ة
وم ت ات الجامعات الخاصة من قبل المستفيدين وظهرت لصالح الم ت ات الرسم ة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



الق ام بإﻋداد برامج لتسو

الخدمات اﻹلكترون ة الحال ة التي تقدمها م ت ات الجامعات.

إﻋداد دورات تدرب ة ﻷﻋضاء هيئة التدرس ولﻠطﻠ ة الجدد المﻠتحقين الجامعات اﻷردن ة ،حتى
يتم تعرفهم الخدمات اﻹلكترون ة التي تقدمها م ت ة جامعتهم وتدربهم ش ل جيد ﻋﻠى

استخدامها والحصول ﻋﻠى المعﻠومات التي تفتح لهم آفاق المعرفة وتزد من قدراتهم العﻠم ة.

فة

 -18دراسة )عبود(2010 ،

عنوان" :ق اس رضا العمﻼء عن جودة الخدمات المصرف ة اﻹسﻼم ة"

هدفت الدراسة إلى ق اس رضا العمﻼء ﻋن جودة الخدمات المصرف ة اﻹسﻼم ة ﻋن بنك سورة الدولي

اﻹسﻼمي والتي تعرفت إلى مد

رضا العمﻼء ﻋن مستو جودة الخدمات التي قدمها البنك محل
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الدراسة ،حيث استخدم ال احث المنهج الوصفي التحﻠيﻠي و ﻠغت ﻋينة الدراسة فروع بنك سور ة الدولي

الم ونة من ) (11فرﻋا واستخدم ال احث اﻻست انة أداة لﻠدراسة حيث وزﻋت) (420است انة ﻋشوائ اً
ﻋﻠى ﻋمﻼء البنك ومن أهم نتائج الدراسة:




انه ﻻ يوجد اختﻼف بين توقعات العمﻼء ﻷ عاد وجودة الخدمات المصرف ة اﻹسﻼم ة المقدمة
و ين إدراكهم لمستو اﻷداء الفعﻠي لتﻠك الخدمات

ضعف اهتمام إدارة بنك سور ة الدولي اﻹسﻼمي العمل ﻋﻠى نشر مبدأ ﻋمل المصارف اﻹسﻼم ة

وترسيخه وف أح ام الشرعة اﻹسﻼم ة لجمهور المتعامﻠين مع المصارف اﻹسﻼم ة مما ان له

اﻷثر السﻠبي في التقي م.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:





ضرورة ق ام إدارة البنك العمل ﻋﻠى تضيي الفجوة بين توقعات العمﻼء لمستو الجودة وما قدم
إليهم الفعل حتى يتحق رضاهم.

العمل ﻋﻠى تبني إدارات البنك محل الدراسة فﻠسفة التوجه لﻠسوق والعميل ،حيث

ون هدف

المصرف سب العمﻼء ،والمحافظة ﻋﻠيهم ٕوارضاء رغ اتهم بوصفها وسيﻠة لتحقي أهداف البنك.
أن حرص المصرف ﻋﻠى ضرورة انتقاء أفضل العامﻠين ،ووضع أساس ﻻخت ارهم وف أهم

المهارات ،التي ثبت أهم ة توافرها لد العامﻠين المصرف ممن لهم اتصال م اشر العمﻼء.
 -19دراسة )صور ة(2008،

عنوان ":أهم ة التسو

المصرفي في تحسين العﻼقة مع الز ون– دراسة ميدان ة في بنك الفﻼحة

والتنم ة الر ف ة حالة و الة مسيلة".

هدفت الدراسة إلى تجسيد العﻼقة بين المصرف والزون من خﻼل برنامج فعال تكون ف ه ﻋناصر

المزج التسو قي مأخوذة عين اﻻﻋت ار ومنفذه ش ل متكامل .حيث بﻠغت العينة العشوائ ة) (90زونا
واستخدم ال احث المنهج الوصفي و اﻻست انة أداه لﻠدراسة ومن أهم نتائج الدراسة:



عتبر وضع س اسة تسو ق ة فعالة في تنم ة ﻋﻼقة المصرف الزون شيئاً ضرور اً وذلك لجذب
اكبر ﻋدد مم ن من الزائن .ﻻن الزون أص ح أكثر تطو ار ونضجا مع تعدد الخ ارات إمامه مما
يجعﻠه ضع معايير يختار ﻋﻠى أساسها البنك المناسب له.

إن وظ فة التسو

المصرفي وظ فة مهمه تﻠعب دو ار مهماً في تنم ة ﻋﻼقة المصرف الزون مما

يخﻠ رضا متزايد لديهم.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:
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لﻠمحافظة ﻋﻠى الموقع المتميز لﻠبنك وتحسين موقعه التنافسي يتعين بناء ﻋﻼقة قو ة مع الزائن



والزون من طرف العامﻠين البنك.

و سب رضاهم صفة دائمة ،وذلك من خﻼل تطو ر مزجها التسو قي ،تماش ا مع التطورات

المتسارﻋة في المجال التكنولوجي والمعﻠوماتي.
ضرورة اﻻهتمام الجاد التسو

التعقيب علﻰ الدراسات العر ة:

أوﻻ :النس ة لﻸهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفت عض الدراسات الى التعرف ﻋﻠى رضا العمﻼء في العديد من المؤسسات ،ومن هذه الدراسات:

دراسة

)الطراونه،(2011،

دراسة)

طواهر ،

الهوار ،

،(2013

دراسة)صورة،(2008،

دراسة)الده مات ،(2011 ،دراسة)اﻷﻋرج ،(2013 ،دراسة)ﻋبود ،(2010 ،دراسة)ﻋﻠي،(2011 ،
دراسة)خدومه ،(2013 ،دراسة)العبيد  (2012 ،بينما هدفت عض الدراسات إلى التعرف ﻋﻠى

الخدمات المصرف ة وأنظمة التجارة اﻹلكترون ة اﻹضافة إلى الوﻻء اﻹلكتروني ومن هذه الدراسات:

دراسة )مأمون ، (2011 ،دراسة )الموسى(2011 ،

و عض الدراسات تناولت موضع الخدمات اﻹلكترون ة الى جانب رضا العمﻼء ومن هذه الدراسات:

دراسة)الطراونه،(2011،

دراسة)

طواهر ،

الهوار ،

دراسة)اﻷﻋرج ،(2013 ،دراسة)العبيد . (2012 ،

،(2013

دراسة)الده مات،

،(2011

أما الدراسة الحال ة فتهدف إلى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك وﻋﻼقتها برضا

العمﻼء "دراسة ميدان ة ﻋﻠى البنوك اﻹسﻼم ة العامﻠة في محافظات غزة"

ثان اً :النس ة لمنهج الدراسات السا قة:

استخدمت معظم الدراسات السا قة المنهج الوصفي التحﻠيﻠي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات

ومنها :دراسة)الطراونه ،(2011،دراسة) طواهر  ،الهوار  ،(2013 ،دراسة)صورة،(2008،

دراسة)الده مات ،(2011 ،دراسة)اﻷﻋرج ،(2013 ،دراسة)ﻋبود ،(2010 ،دراسة)ﻋﻠي،(2011 ،
دراسة)خدومه ،(2013 ،دراسة)العبيد  ،(2012 ،دراسة)مأمون ،(2011 ،دراسة )الموسى.(2011 ،
تتف الدراسات السا قة مع الدراسة الحال ة في استخدام المنهج الوصفي التحﻠيﻠي والذ

خﻼله وصف الظاهرة موضع الدراسة.
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يتم من

ثالثا :النس ة لعينة الدراسة:

استخدمت معظم الدراسات السا قة طرقة العينة العشوائ ة ومن هذه الدراسات:

دراسة)صورة ، (2008،دراسة)الده مات ،(2011 ،دراسة)اﻷﻋرج ،(2013 ،دراسة)ﻋبود،(2010 ،

دراسة)ﻋﻠي ،(2011 ،دراسة)خدومه ،(2013 ،دراسة)العبيد  ،(2012 ،دراسة)مأمون،(2011 ،
دراسة )الموسى ،(2011 ،بينما استخدمت
 (2013طرقة المسح الشامل.

دراسة )الطراونه ،(2011،دراسة) طواهر  ،الهوار ،

تتف الدراسة الحال ة مع معظم الدراسات السا قة في استخدام طرقة العينة العشوائ ة ﻋﻠى مجتمع

الدراسة الم ون من ﻋمﻼء البنوك اﻹسﻼم ة في محافظات غزة ،وهم ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري
وﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني.
ار عاً :النس ة ﻷداة الدراسة:

معظم اﻷدوات المستخدمة في الدراسات السا قة هي اﻻست انة ومنها :دراسة :دراسة) :الطراونه(2011،

 ،دراسة) طواهر  ،الهوار  ، (2013 ،دراسة)صورة ، (2008،دراسة )الده مات، (2011 ،

دراسة)اﻷﻋرج ، (2013 ،دراسة)ﻋبود ، (2010 ،دراسة)ﻋﻠي ، (2011 ،دراسة )خدومه، (2013 ،
دراسة)العبيد  ، (2012 ،دراسة)مأمون ، (2011 ،دراسة )الموسى(2011 ،
تتف

الدراسة الحال ة استخدام اﻻست انة

الفﻠسطيني وﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري.

أداة لﻠدراسة موجهة إلى ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي
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ثالثا :الدراسات اﻷجنب ة

 -20دراسة )(2015 ,Mishra, Suyash
بعنوان(An Impact of E-Banking on Productivity of Public and Private :
)Sector Banks in India: An Analogy
اثر الخدمات المصرفية اﻻلكترونية علي انتاجية بنوك القطاع العام والقطاع الخاص في الهند
هدفت الدراسة إلى ب ان أثر استخدام الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ﻋﻠى إنتاج ة بنوك القطاع العام
و نوك القطاع الخاص في الهند حيث أن هذه الخدمات قد تحولت من الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة

إلى اﻷنشطة المصرف ة مع زادة استخدام نظام ال طاقة لﻠمعامﻼت وأجهزة الصراف اﻵلي وقنوات الدفع
اﻹلكترون ة مما أد

إلى اﻻنخفاض في المعامﻼت النقد ة ،والتي تمت نظ اًر لﻠنمو السرع لﻠخدمات

المصرف ة اﻹلكترون ة ،في الهند ،مع القدرة المؤ دة ﻋﻠى التكيف التكنولوجي ،وقد بدأت الفعل ظهور
النقد اﻹلكتروني وسيﻠة لﻠت ادل حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لدراسة الحالة ،وتم توزع
) (562من اﻻستب انات صورة ﻋشوائ ة ﻋﻠى ﻋينة الدراسة واستردت منها ) .(527و انت أهم النتائج

التي توصﻠت إليها الدراسة:

 هناك تأثير من الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ﻋﻠى اﻹنتاج ة لبنوك القطاع العام والخاص.

 الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة مثل أجهزة الصراف اﻵلي ،طاقات اﻻئتمان و طاقات السحب
اﻵلي في الموقع ،أو خارج الموقع تستخدم لﻠتحق من أثر الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ﻋﻠى
إنتاج ة مجموﻋة البنك المختﻠفة من بنوك القطاع العام والخاص.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:

بير ﻋﻠى اﻹنتاج ة في حالة مجموﻋة
تأثير
 ضرورة أن تع س الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة
اً
اً
البنك العامة بنس ة اكبر من المجموﻋة الخاصة

 ضرورة اهتمام البنوك ش ل أكبر ﻋﻠى تقد م خدمات أفضل لعمﻼئها مما سيؤثر ش ل ايجابي
ﻋﻠى إنتاج ة ورح ة البنك

 -21دراسة )(2013 ، Gurlen, Stephanie

عنوان(Security Design Flaws That Affect Usability in Online Banking) :

عيوب التصم م اﻷمن ة التي تؤثر علﻰ سهولة اﻻستخدام في الخدمات المصرف ة عبر اﻹنترنت

هدفت الدراسة الى ب ان ﻋيوب التصم م اﻷمني التي تؤثر ﻋﻠى سهولة اﻻستخدام في الخدمات

المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت الرغم من انه زاد من شعب ة مواقع الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت ،أص ح

أمن هذه المواقع من اﻷمور الحرجة ،وتكون الهجمات ش ل متزايد.
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حﻠﻠت هذه الدراسة )(6ﻋيوب في التصم م من هذا النوع :ضعف في ﻋنصر الثقة ،توفير طرقة دخول

آمن ﻋﻠى صفحات غير آمنه ،توفير معﻠومات لﻼتصال البنك أو جهاز آمن ﻋﻠى صفحة غير آمنه،
وجود س اسات ﻻ تعتمد user’sو ﻠمات السر لﻠدخول ،توليد رسائل البرد اﻹلكتروني التي تحتو ﻋﻠى

المعﻠومات الحساسة التي يتم إرسالها طرقة غير آمنه ،ضعف في ﻋنصر المصادقة مع اسم

المستخدم و ﻠمة المرور  .ل من هذه العيوب م ن أن يؤد إلى قضا ا اﻷمن وسهولة اﻻستخدام .تم

إجراء تحﻠيل  80موقعا مصرف ا لتحديد نقا

الضعف في النظام .تم تحديد ﻋينة من المؤسسات

المصرف ة والبنوك اﻹضافة إلى مؤسسات الودائع اﻻتحاد ة وشر ات التأمين ،وقد استخدم ال احث
العينة الط ق ة حيث تم اخت ار خمسة من ل نوع من المؤسسات الخدم ة والمصرف ة حيث أن التحﻠيل

تم من مواقع هذه المؤسسات من خﻼل مجموﻋة من البرامج التي تعمل تﻠقائ اً والمراجعة اليدو ة
وخﻠصت الدراسة إلى النتائج التال ة





ان أكثر العيوب وضوحاً ضعف في استخدام يوزر )اسم مستخدم( و ﻠمة سر صع ة اﻻختراق

ان التصم م الثاني اﻷكثر انتشا ار في الشو الثاني في سﻠسﻠة من الثقة

ﻠما زاد حجم المؤسسة وزاد حجم اﻷصول فيها ان ﻋنصر اﻷمان فيها أقل والع س صح ح ﻠما

قل حجم المؤسسة ازداد فيها ﻋنصر اﻷمان

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



ضرورة تحسين أنظمة الحما ة في المؤسسات المصرف ة وأن تعالج هذه العيوب في التصم م

لتحسين قابﻠيتها لﻼستخدام لعمﻼئها وتحسين اﻷمن.
 -22دراسة )(2013 ، Brock, Linda

عنوانThe Market Value of Information System (IS) Security: An Study :

E-Banking Service Providers)(of Event

الق مة السوق ة لنظام أمن المعلومات :دراسة من مقدمي الخدمة المصرف ة اﻻلكترون ة

هدفت الدراسة إلى ب ان الق مة السوق ة لنظام أمن المعﻠومات :دراسة حالة مقدمي الخدمات المصرف ة

اﻹلكترون ة ﻋن طر

فهم الق مة المال ة الناجمة ﻋن اﻻستثمارات في أمن نظام المعﻠومات حيث انه

مهم جدا لﻠمنظمات التي تر ز ﻋﻠى حما ة وسرة ونزاهة الخدمة حفاظاً ﻋﻠى سمعة المنظمة ومن أجل

الحصول ﻋﻠى ﻋائدات ثابتة ،وقد استخدم ال احث دراسة حالة شر ات الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة
افترض ال احث ﻋدة فرض ات لق اس ردود فعل سوق اﻷسهم لﻺﻋﻼنات شر ات اﻷمن في فترة ما بين
) (2010-2003وأظهرت الدراسة ﻋدة نتائج أهمها:
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 أن المستثمرن فضﻠون الدرجة اﻷولى اﻻستثمار في شر ات نظم أمن المعﻠومات أكثر من
شر ات الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة

 وخﻠص ال احث إلى أن المستثمرن فهمون أن اﻻمتثال التنظ مي اﻹلزامي مثل التزام شر ة
الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة لخﻠ بيئة الحوس ة اﻵمنة

 ينظر إلى نظم المعﻠومات المصرف ة اﻹلكترون ة ﻋﻠى أنها تكون آمنه التالي مع اﻹفصاح ﻋن
نظم المعﻠومات اﻻستثمارة اﻵمنة نتجت ﻋن التغييرات لﻠق مة السوق ة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:

 يتطﻠب من اﻹدارة الفعالة ﻷمن نظم المعﻠومات قبول ف رة أنه ل س مم نا من الناح ة الفن ة أو

الناح ة المال ة تنفيذ حما ة لجم ع المخاطر المتعﻠقة أمن نظم المعﻠومات ولذلك فإن استثمارات

أمن نظم المعﻠومات ومستو ات المخاطر المختارة يجب أن تقاس فعال ة بوﻋي من أجل تنفيذ دﻋم
لﻠمخاطر المختارة من قبل الشر ات.
-23

دراسة (Akinyosoye,Gbonda , 2011) ,

عنوان :(Customer Preference for E-Banking Services: A Case Study of
)Selected Banks in Sirraleone

تفضيل العمﻼء للخدمات المصرف ة اﻻلكترون ة  :دراسة حالة البنوك في سيراليون
هدفت الدراسة إلى ق اس مد

تأثر اخت ار العمﻼء لﻠبنوك من خﻼل نوﻋ ة الخدمات المصرف ة

اﻹلكترون ة المقدمة ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي واستخدم ال احث اﻻست انة اده لﻠدراسة حيث

استخدمت الدراسة العينة الط ق ة وقد تم توزع ) (400است انة ﻋﻠى الم حوثين وتم استرداد )(360
است انة صالحة لﻠتحﻠيل  .وقد توصﻠت الدراسة إلى ما يﻠي:





الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت قدمت الكثير من الم از ا التي تضيف ق مة إلى رضا العمﻼء
وذلك من خﻼل تحسين نوﻋ ة الخدمات التي تقدمها البنوك.

ما أنها أكسبت هذه البنوك ميزة تنافس ة أكبر في أداء العمل المصرفي.

صعو ة الوصول إلى الخدمات اﻹلكترون ة نتيجة لﻠفقر وﻋدم انتشار اﻹنترنت وتدني مستو
التعﻠ م واﻹلمام بتقن ات الحاسب اﻵلي.

غ اب القوانين والتشرعات الحاكمة لهذا النوع من العمل المصرفي.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:


يتوجب ﻋﻠى البنوك الق ام الص انة الدورة لﻠنظام ،وذلك لمنح حاﻻت انه ار النظام الذ يتسبب
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في فقدان ب انات العمﻼء.

ضرورة إﻋطاء دورات تدرب ة لﻠعمﻼء حتى تم نهم من استخدام الخدمات المصرف ة سهولة و سر
 -24دراسة )(Neha Dixit, Saroj Datta, 2010

عنوان(Acceptance of E-Banking AmongAdult Customers: An Empirical :

)Investigation in India

مد قبول الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة بين العمﻼء ار السن :دراسة تطب ق ة في الهند

هدفت هذه الدراسة إلى الحصول ﻋﻠى فهم لقبول الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت في السوق الهند ة

حيث أن  %70من س انها ق مون في المناط

الحضرة من ال ﻼد ،حيث ستكشف الدراسة مد

الرف ة بينما  %30ق مون في المدن والمناط

قبول الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت من وجهة

نظر العمﻼء ال الغين فوق ﻋمر ) (35سنة ومعرفة يف تنظر هذه الفئة من العمﻼء لﻠخدمات

المصرف ة اﻹلكترون ة .ما تسعى الدراسة إلى الكشف ﻋن العوامل التي تساهم في قبول العمﻼء لهذه
الخدمات ﻋﻠى الرغم من شعورهم القﻠ

ح ال اﻷمن والخصوص ة ،حيث استخدمت الدراسة المنهج

الوصفي وتم توزع ) (200است انة صورة ﻋشوائ ة ﻋﻠى فئة العمﻼء في البنوك اﻹلكترون ة .وقد
توصﻠت الدراسة إلى:

ح ال اﻷمن والخصوص ة إﻻ أنهم ﻋﻠى استعداد



أنه و الرغم من شعور هؤﻻء العمﻼء القﻠ



العمﻼء الك ار في السن هم اﻷكثر ترددا في اﻻنضمام لﻠتكنولوج ا الجديدة واﻷساليب التي قد

ﻻﻋتماد واستخدام الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت في حال قامت البنوك بتزو دهم التوج ه

الﻼزم واﻹرشاد المناسب.

تحتو ﻋﻠى مخاطر بيرة.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:


يجب ﻋﻠى البنوك التأكد من أمان وسﻼمة الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت مثل المعامﻼت



يجب ﻋﻠى البنوك التأكيد ﻋﻠى الراحة التي م ن أن توفرها الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت

التقﻠيد ة

لك ار السن  ،مثل تجنب طابور طو ل  ،من أجل تحفيزهم ﻋﻠى استخدامها.
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 -25دراسة)(Uppal, 2008

عنوان"Customer of Perception of E-Banking Services of Indian banks":

مد رضا العمﻼء عن الخدمات المصرف ة اﻻلكترون ة في البنوك الهند ة

هدفت الدراسة إلى تحﻠيل نوﻋ ة الخدمات المقدمة ﻋبر المصارف اﻹلكترون ة في الهند ،وذلك من

خﻼل توزع )(500است انة ﻋﻠى ﻋينة ﻋشوائ ة من ﻋمﻼء المصارف اﻹلكترون ة ،وقد ات عت الدراسة

منهج التحﻠيل اﻹحصائي الوصفي.

ومن أهم النتائج التي توصﻠت إليها الدراسة.


أن معظم ﻋمﻼء المصارف اﻹلكترون ة راضون ﻋن القنوات والخدمات المتنوﻋة المقدمة من قبل



أن العمﻼء الذين يتمتعون الدخل المرتفع ومستو تعﻠ مي مرتفع ،ومستو وظ في مرموق،

المصارف اﻹلكترون ة ،وأن السبب الرئ سي لعدم انتشار هذه الخدمات عود إلى ﻋدم إدراك
العمﻼء لهذه الخدمات المقدمة.

ورجال اﻷﻋمال الذين ستخدمون قنوات توزع الموردين أكثر إدراكا واستخداما لخدمات بنوك

اﻹنترنت.

وقد أوصت الدراسة ما يﻠي:



تعزز دور هذه البنوك في تطو ر أدائها وتوس ع دائرة الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة

لعمﻼئها.

ضرورة ﻋمل البنوك ﻋﻠى خفض تكﻠفة الخدمات اﻹلكترون ة لتﻠقى إق اﻻً ﻋﻠيها من المستفيدين

التعقيب علﻰ الدراسات اﻷجنب ة :

أوﻻ :النس ة لﻸهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفت عض الدراسات إلى التعرف إلى رضا العمﻼء و تحﻠيل نوﻋ ة الخدمات المقدمة ﻋبر المصارف

اﻹلكترون ة منها دراسة ،(Uppal, 2008) :دراسة ) ،(Neha Dixit, Saroj Datta, 2010دراسة
) ،(2013 ، Gurlen, Stephanieدراسة )(2015 ،Mishra, Suyash

بينما هدفت دراسة ) (2013 ، Brock, Lindaالى ب ان الق مة السوق ة لنظام امن المعﻠومات بينما

دراسة ) (2013 ، Gurlen, Stephanieهدفت إلى التعرف ﻋﻠى ﻋيوب التصم م اﻷمني لﻠموقع
وأثره ﻋﻠى مستخدمين الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.

أما الدراسة الحال ة فتهدف إلى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك وﻋﻼقتها برضا
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العمﻼء "دراسة ميدان ة ﻋﻠى البنوك اﻹسﻼم ة العامﻠة في محافظات غزة"

ثان ا :النس ة لمنهج الدراسات السا قة:

استخدمت معظم الدراسات السا قة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات
ومنها  :دراسة ) ،(Uppal, 2008دراسة ) (Neha Dixit, Saroj Datta, 2010دراسة،

) ،(2013 ، Gurlen, Stephanieدراسة ) ،(Akinyosoye,Gbonda , 2011دراسة ) Mishra,

(2015 ،Suyash

تتف الدراسات السا قة مع الدراسة الحال ة في استخدام المنهج الوصفي التحﻠيﻠي والذ

خﻼله وصف الظاهرة موضع الدراسة.

يتم من

ثالثاً :النس ة لعينة الدراسة:

استخدمت معظم الدراسات السا قة طرقة العينة العشوائ ة ومن هذه الدراسات:

دراسة) ،(Uppal, 2008دراسة ) (Neha Dixit, Saroj Datta, 2010دراسةMishra, ) ،

(2015 ،Suyash

بينما استخدمت دراسة ) ،(Akinyosoye,Gbonda , 2011دراسة )، Gurlen, Stephanie

 (2013طرقة العينة الط ق ة ،أما دراسة ) (2013 ، Brock, Lindaفقد استخدمت دراسة حالة

مؤسسات الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.

تتف الدراسة الحال ة مع معظم الدراسات السا قة في استخدام طرقة العينة العشوائ ة ﻋﻠى مجتمع

الدراسة الم ون من ﻋمﻼء البنوك اﻹسﻼم ة في محافظات غزة ،وهم ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري
وﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني.
ار عاً :النس ة ﻷداة الدراسة:

معظم اﻷدوات المستخدمة في الدراسات السا قة هي اﻻست انة ومنها :دراسة ) ،(Uppal, 2008دراسة

) ،(Neha Dixit, Saroj Datta, 2010دراسة )،(Akinyosoye,Gbonda , 2011
دراسة) ، (2013 ، Gurlen, Stephanieدراسة )(2015 ،Mishra, Suyash
تتف

الدراسة الحال ة استخدام اﻻست انة أداة لﻠدراسة موجهة إلى ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي

الفﻠسطيني وﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري.
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ار عاً :التعقيب العام علﻰ الدراسات السا قة:

من خﻼل اطﻼﻋي ﻋﻠى الدراسات السا قة التي تناولت مواض ع مشابهة لدراستي ،تبين ما يﻠي:

 تناولت الدراسات السا قة موضوع الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ،حيث أنها لغة العصر،
و ينت معظمها الخدمات المصرف ة وطب عة الخدمات المصرف ة خدمة مقدمة تقﻠيد اً.

 بينما الدراسات التي تناولت الخدمات اﻹلكترون ة تناولت قطاﻋات أخر غير البنوك ،مثل:
الم ت ات ،خطو الطيران ،الجامعات ،ض ا اﻻرت ا  ...إلﺦ.

 استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحﻠيﻠي ،اﻹضافة إلى استخدام اﻻست انة أداة
لﻠدراسة

 تختﻠف دراستي ﻋن الدراسات السا قة أنها تستعرض أ عاد الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة في
البنوك اﻹسﻼم ة ،ومعرفة مد رضا العمﻼء ﻋنها.

مد استفادة ال احث من الدارسات السا قة:

 استفاد ال احث من اﻷطر النظرة في الدراسات السا قة بتدﻋ م الخﻠف ة المعرف ة .

 اسـتفاد ال احـث مـن اﻻطـﻼع ﻋﻠـى الخطـوات واﻹجـراءات التـي ات عتهـا تﻠـك الد ارسـات و ف ـة
تصم م أداة الدراسة.

 استفاد ال احث من الدراسات السا قة في معرفة أ عاد الخدمات اﻹلكترون ة

خامساً :ماذا تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السا قة؟

مــن خــﻼل اســتعراض الد ارســات الســا قة تبــين لﻠ احــث ان هــذه الد ارســة تتميــز ﻋــن غيرهــا مــن

الدراسات ف ما يﻠي:

 تسﻠ هذه الدراسة الضوء ﻋﻠى البنوك والخدمات التي تقدمها إلكترون اً ودراسة مد تطبي هذه

الخدمات ﻋﻠى البنوك اﻹسﻼم ة العامﻠة في محافظات غزة من وجهة نظر العمﻼء بهدف
تدﻋ م وتعزز العمل المصرفي وتدﻋ م ثقافة العمل المصرفي اﻹلكتروني لديهم.

 تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات الفﻠسطين ة والعر ة  -حسب ﻋﻠم ال احث -التي تتناول
موضوع الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة مط قة ﻋﻠى البنوك اﻹسﻼم ة.

 استخدم ال احث في تصم م اﻻست انة المق اس من ) ,(10-1حيث انه اﻷدق في إظهار
وتحﻠيل النتائج بينما استخدمت معظم الدراسات السا قة مق اس ل رت الخماسي في تصم م

اﻻست انة.
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الفصل ال ار ع

 المقدمة.

منهج ة الدراسة

 منهج الدراسة.

 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أداة الدراسة.

 خطوات بناء اﻹست انة.
 صدق اﻹست انة.
 ث ات اﻹست انة.

 اﻷساليب اﻹحصائ ة المستخدمة.
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مقدمة:

تعتبر منهج ة الدراسة ٕواجراءاتها محو ار رئ سا يتم من خﻼله انجاز الجانب التطب قـي مـن الد ارسـة ،وﻋـن
طرقها يـتم الحصـول ﻋﻠـى الب انـات المطﻠو ـة ﻹجـراء التحﻠيـل اﻹحصـائي لﻠتوصـل إلـى النتـائج التـي يـتم

تفسيرها في ضـوء أدب ـات الد ارسـة المتعﻠقـة موضـوع الد ارسـة ،و التـالي تحقـ اﻷهـداف التـي تسـعى إلـى

تحق قها.

و نــاء ﻋﻠــى ذلــك تنــاول هــذا الفصــل وصــفا لﻠمــنهج المت ــع ومجتمــع وﻋينــة الد ارســة ،و ــذلك أداة الد ارســة

المستخدمة وطرقة إﻋدادها و ف ة بنائها وتطو رها ،ومد صدقها وث اتها ،و نتهي الفصـل المعالجـات

اﻹحصائ ة التي استخدمت في تحﻠيل الب انات واستخﻼص النتائج ,وف ما يﻠي وصف لهذه اﻹجراءات.

أوﻻُ :منهج الدارسة.

من أجل تحقي أهداف الدراسة قام ال احث استخدام المنهج الوصفي التحﻠيﻠي الذ

حاول من خﻼله

وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحﻠيل ب اناتها وتوض ح العﻼقة بين م وناتها واﻵراء التي تطرح

حولها والعمﻠ ات التي تتضمنها واﻵثار التي تحدثها.

و عرف الحمداني ) (100:2006المنهج الوصفي التحﻠيﻠي أنه "المنهج الذ

سعى لوصف الظواهر

أو اﻷحداث المعاصرة أو الراهنة ،فهو أحد أش ال التحﻠيل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مش ﻠة،
و قدم ب انات ﻋن خصائص معينة في الواقع ،وتتطﻠب معرفة المشار ين في الدارسة والظواهر التي

ندرسها واﻷوقات التي نستعمﻠها لجمع الب انات".

وقد استخدم ال احث مصدر ن أساسين للمعلومات:

 .1المصــادر الثانو ــة :حيــث اتجــه ال احــث فــي معالجــة اﻹطــار النظــر لﻠد ارســة إلــى مصــادر الب انــات
الثانو ــة ،والت ــي تتمث ــل ف ــي الكت ــب والم ارج ــع العر ــة واﻷجنب ــة ذات العﻼق ــة ،والــدورات والمق ــاﻻت
والتقارر ،واﻷ حاث والدراسات السا قة التي تناولـت موضـوع الدارسـة ،وال حـث والمطالعـة فـي مواقـع

اﻹنترنت المختﻠفة.

 .2المصـــادر اﻷول ـــة :لمعالجــة الجوانــب التحﻠيﻠ ــة لموضــوع الد ارســة لجــأ ال احــث إلــى جمــع الب انــات
اﻷول ة من خﻼل اﻹست انة أداة رئ سة لﻠدراسة ،صممت خص صاً لهذا الغرض.
82

ثان اً :مجتمع الدراسة :

مجتمــع الد ارســة عــرف أنــه جم ــع مفــردات الظــاهرة التــي يدرســها ال احــث ,و نــاءاً ﻋﻠــى مش ـ ﻠة الد ارســة
وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري والبنك اﻹسﻼمي الفﻠسـطيني
وال الغ ﻋددهم) (17500ﻋميل موزﻋين حسب الجدول التالي
اسم البنك

ﻋدد العمﻼء

جدول )(3

مجتمع الدراسة

البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني
10682

البنك اﻹسﻼمي العري
6811

المجموع

17493

17500 

المصدر :جرد بواسطة ال احث بناء ﻋﻠى معﻠومات تم الحصول ﻋﻠيها من قبل البنوك محل الدراسة

عينة الدراسة:

قام ال احث استخدام طرقة العينة العشوائ ة الط ق ة حسب البنك ،حيث تم توزع ﻋينة استطﻼﻋ ة

حجمها ) (40است انة ﻻخت ار الصدق والث ات لﻼست انة وقد تم است عادهم من التحﻠيل النهائي .و عد

التأكد من صدق وسﻼمة اﻻست انة لﻼخت ار تم توزع ) (420است انة ﻋﻠى مجتمع الدراسة وقد تم

استرداد ) (389است انة بنس ة .%92.6

وقد تم حساب حجم العينة من المعادلة التال ة:
)(1

حيث:

2

 Z 
n 

 2m 

 :Zالق مة المع ارة المقابﻠة لمستو دﻻلة معﻠوم )مثﻼً Z=1.96 :لمستو دﻻلة .(   0.05

عبر ﻋنه العﻼمة العشرة )مثﻼً( 0.05 :
 :mالخطأ الهامشي :وُ ّ

يتم تصح ح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائ ة من المعادلة:

حيث  Nتمثل حجم المجتمع

)(2

nN
N  n 1

استخدام المعادلة ) (1نجد أن حجم العينة ساو :
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= ُالم َعّدل n

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
الم َعّدل استخدام المعادلة ) (2ساو :
حيث أن مجتمع الدراسة  ،N = 17500فإن حجم العينة ُ
2

384 17500
 376
17500  384  1

= ُالم َعّدل n

و ذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة ساو ) (376ﻋﻠى اﻷقل.

ثالثا :أداة الدراسة:

تم إﻋداد إست انة حول "الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك اﻹسﻼم ة وﻋﻼقتها برضا

العمﻼء " ،حيث تتكون إست انة الدارسة من قسمين رئ سين:

القسم اﻷول :وهو ﻋ ارة ﻋن الب انات الشخص ة ﻋن المستجيب )اسم البنك ،فرع البنك حسب
المحافظة ،الجنس ,العمر ،المؤهل العﻠمي ،الدخل ،القطاع الذ

التعامل مع البنك(.

عمل ه المستجيب ،ﻋدد سنوات

القسم الثاني :وهو ﻋ ارة ﻋن مجاﻻت الدراسة ,و تكون من ) (45فقرة ,موزع ﻋﻠى ) (5مجاﻻت :
المجال اﻷول :سهولة اﻻستخدام ،و تكون من ) (8فقرات.

المجال الثاني :سر ة الب انات وخصوصيتها ،و تكون من ) (8فقرات.
المجال الثالث :الدعم الفني للعمﻼء ،و تكون من ) (8فقرات.

المجال ال ار ع :فاءة وفاعل ة الخدمة اﻹلكترون ة ،و تكون من ) (7فقرات.
المجال الخامس :رضا العمﻼء ،و تكون من ) (14فقرة.

وقد تم استخدام المق اس  10-1لفقرات اﻻستب ان ،حيث ﻠما اقترت الدرجة من  10دل ﻋﻠى الموافقة

العال ة ﻋﻠى ما ورد في الع ارة والع س صح ح ،والجدول التالي ) (4يوضح ذلك:
جدول )(4

مواف

اﻻستجا ة

بدرجة

اﻷوزان

%10

الدرجة

درجات المق اس المستخدم في اﻻست انة

قليلة جدا

1

2

%20

3

%30

4

%40

5

%50
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6

%60

مواف بدرجة

7

%70

8

9

%90 %80

بيرة جدا

10

%100

ار عاً :خطوات بناء اﻹست انة:

قام ال احث بإﻋـداد أداة الد ارسـة لمعرفـة " الخـدمات المصـرف ة اﻹلكترون ـة المط قـة فـي البنـوك اﻹسـﻼم ة
وﻋﻼقتها برضا العمﻼء " ،وات ع ال احث الخطوات التال ة لبناء اﻹست انة -:

 -1اﻹطﻼع ﻋﻠى اﻷدب اﻹدار و الدراسات السا قة ذات الصﻠة موضوع الدراسة ,واﻻستفادة منها في
بناء اﻹست انة وص اغة فقراتها.

 -2استشار ال احث ﻋدداً من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاﻻت اﻹست انة وفقراتها.
 -3تحديد المجاﻻت الرئ سة التي شمﻠتها اﻹست انة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت ل مجال.

 -5تم تصم م اﻹست انة في صورتها اﻷول ة.

 -6تم مراجعة وتنق ح اﻻست انة من قبل المشرف.

 -7تــم ﻋــرض اﻹســت انة ﻋﻠــى ) (14مــن المح مــين مــن أﻋضــاء هيئــة التــدرس فــي جامعــة اﻷزهــر و
الجامعة اﻹسﻼم ة وجامعة القدس المفتوحة وجامعة اﻷقصى

 -8في ضوء آراء المح مين تـم تعـديل عـض فقـرات اﻹسـت انة مـن حيـث الحـذف أو اﻹضـافة والتعـديل,
لتستقر اﻹست انة في صورتها النهائ ة ﻋﻠى ) (45فقرة ،مﻠح ).(3

خامساً :صدق اﻻست انة:

صدق اﻻست انة عني " أن ق س اﻻستب ان ما وضع لق اسه" )الجرجاو  ،(105 :2010،ما قصد

الصدق "شمول اﻻستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحﻠيل من ناح ة ،ووضوح فقراتها

ومفرداتها من ناح ة ثان ة ،حيث تكون مفهومة لكل من ستخدمها" )ﻋبيدات وآخرون.(179:2001 ،

وقد تم التأكد من صدق اﻹست انة طرقتين:

 -1اﻻست انة من وجهة نظر المح مين "الصدق الظاهر ":

ﻋددا من المح مين المتخصصين في مجال الظاهرة أو
قصد صدق المح مين "هو أن يختار ال احث ً
المش ﻠة موضوع الدراسة" )الجرجاو  (107 :2010،حيث تم ﻋرض اﻹست انة ﻋﻠى مجموﻋة من

المح مين تألفت من مجموﻋة من أﻋضاء هيئة التدرس المتخصصين في مجال إدارة اﻷﻋمال
والمحاس ة واﻹحصاء وأسماء المح مين المﻠح رقم ) ،(1وقد استجاب ال احث ﻵراء المح مين وقام
بإجراء ما يﻠزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،و ذلك خرج اﻻستب ان في صورته

النهائ ة  -انظر المﻠح رقم ).(3
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 -2صدق المق اس:

أوﻻ :اﻻتساق الداخلي Internal Validity
قصد صدق اﻻتساق الداخﻠي مد

اتساق ل فقرة من فقرات اﻹست انة مع المجال الذ

تنتمي إل ة

هذه الفقرة ،وقد قام ال احث حساب اﻻتساق الداخﻠي لﻺست انة وذلك من خﻼل حساب معامﻼت

اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجاﻻت اﻹست انة والدرجة الكﻠ ة لﻠمجال نفسه.

يوضح جدول ) (5معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " سهولة اﻻستخدام " والدرجة الكﻠ ة

لﻠمجال ،والذ

المبينة دالة ﻋند مستو معنو ة  α ≤ 0.05و ذلك عتبر

يبين أن معامﻼت اﻻرت ا

المجال صادقا لما وضع لق اسه.

جدول )(5

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ستخدم الموقع اﻹلكتروني أكثر من لغة.

لﻼرت ا

الفقرة
يتميز الموقع اﻹلكتروني استخدام روا

.565

*0.000

معامل بيرسون

م

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " سهولة اﻻستخدام " والدرجة الكل ة للمجال

تنقل سهﻠة وسرعة.

يتم الوصول لﻠموقع اﻹلكتروني ش ل سرع وسهل.

قدم الموقع اﻹلكتروني مجموﻋة من اﻹرشادات غرض الحصول ﻋﻠى

الخدمة سهولة و سر.

يتميز الموقع اﻹلكتروني بتصم م جذاب ومتناس .
حتاج الموقع اﻹلكتروني وقت قصير لﻠتحميل.

قدم الموقع اﻹلكتروني الخدمات المصرف ة في أ وقت.

قدم البنك الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة طرقة أسهل من البنوك اﻻخر .

* اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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.699

*0.000

.880

*0.000

.735
.743
.809
.822
.565

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

يوضــح جــدول ) (6معامــل اﻻرت ــا بــين ــل فق ـرة مــن فق ـرات مجــال " ســرة الب انــات وخصوصــيتها "

والدرجة الكﻠ ة لﻠمجال ,والذ يبين أن معـامﻼت اﻻرت ـا المبينـة دالـة ﻋنـد مسـتو معنو ـة α ≤ 0.05
و ذلك عتبر المجال صادقا لما وضع لق اسه.

جدول )(6

معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " سر ة الب انات وخصوصيتها " والدرجة الكل ة للمجال

لﻼرت ا

 .1يوجد شعور اﻷمان واﻻطمئنان ﻋند الحصول ﻋﻠى الخدمة من الموقع اﻹلكتروني.
.2

عمل الموقع اﻹلكتروني ﻋﻠى توجيهك في استخدام ﻠمات مرور صع ة اﻻختراق.

.4

عمل الموقع ﻋﻠى إلغاء العمﻠ ة إذا لم يتم التأكيد ﻋﻠيها من قبل العميل.

.3

.621

*0.000

معامل بيرسون

م

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

الفقرة

عمل الموقع اﻹلكتروني بإﻋﻼمك افة اﻹجراءات أو التغييرات تط أر ﻋﻠى الخدمة

اﻹلكترون ة.

 .5يوجد سرة وخصوص ة ﻋند اجراء الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة.

 .6تعد البيئة القانون ة غير اف ة لمواجهة المخالفات ﻋﻠى ش ة اﻹنترنت.
 .7يتأكد البنك من هو ة العميل في ل معامﻠة بن ة.

ُ .8ي َزود العميل إلكترون اً أ محاوﻻت وصول متكررة إلى حسا ه ﻋبر .SMS
* اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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.620

*0.000

.769

*0.000

.693
.557
.334
.753
.741

*0.000
*0.000
*0.010
*0.000
*0.000

يوضح جدول ) (7معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " الدﻋم الفني لﻠعمﻼء " والدرجة الكﻠ ة

لﻠمجال ،والذ

يبين أن معامﻼت اﻻرت ا

المجال صادقا لما وضع لق اسه.

المبينة دالة ﻋند مستو معنو ة  α ≤ 0.05و ذلك عتبر
جدول )(7

معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " الدعم الفني للعمﻼء " والدرجة الكل ة للمجال

لﻼرت ا

.271

*0.030

معامل بيرسون

م

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

الفقرة

 .1يزود البنك العميل بإرسال أسعار العمﻼت ﻋبر .SMS
 .2يرسل البنك  SMSفي حال تم السحب من حسا ك.

.755

*0.000

.813

*0.000

 .3يرسل البنك  SMSفي حال تم تحصيل ش ك من حسا ك.

.626

ستجيب البنك ﻹستفسارات العمﻼء سرﻋة و فاءة ﻋال ة .

.621

 .4يتم تأكيد المعامﻼت اﻹلكترون ة البن ة ﻋبر .SMS
 .5يرسل البنك  SMSﻋند نزول الراتب الى حسا ك.
.6
.7
.8

عمل البنك ﻋﻠى تقي م الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة لﻠعمﻼء.

يوجد إجا ة سرعة ﻋن اﻻستفسارات التي طﻠبها العميل ﻋن الخدمات المصرف ة

اﻹلكترون ة.

*اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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.295
.787
.735

*0.000
*0.020
*0.000
*0.000
*0.000

يوضح جدول ) (8معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة "
والدرجة الكﻠ ة لﻠمجال ،والذ

يبين أن معامﻼت اﻻرت ا المبينة دالة ﻋند مستو معنو ة α ≤ 0.05

و ذلك عتبر المجال صادقا لما وضع لق اسه.

جدول )(8

معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " فاءة وفاعل ة الخدمة اﻹلكترون ة " والدرجة الكل ة
للمجال

.3

قﻠل استخدام الخدمة اﻹلكترون ة من اﻹزدحام وصفوف اﻻنتظار في البنك.

.4
.5
.6
.7

لﻼرت ا

.1

قدم البنك الخدمة اﻹلكترون ة فاءة ﻋال ة.

.2

.883

*0.000

معامل بيرسون

م

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

الفقرة

توفر الخدمة اﻹلكترون ة الوقت والجهد من الذهاب إلى البنك ٕوانجاز المعامﻼت
ش ل م اشر.
فضل تقد م الخدمة المصرف ة إلكترون اً ﻋن تقد مها ش ل م اشر.

ينجز الموقع اﻹلكتروني المعامﻼت ش ل سرع ودقي .

تنصح زمﻼئك بإستخدام الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة .

قدم البنك خدمات مصرف ة إلكترون ة تساﻋد في تسهيل حصول العمﻼء ﻋﻠى

الخدمة.

*اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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.683

*0.000

.737

*0.000

.647
.679
.760
.701

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

يوضح جدول ) (9معامل اﻻرت ا

لﻠمجال ،والذ

بين ل فقرة من فقرات مجال " رضا العمﻼء " والدرجة الكﻠ ة

يبين أن معامﻼت اﻻرت ا

المجال صادقا لما وضع لق اسه.

المبينة دالة ﻋند مستو معنو ة  α ≤ 0.05و ذلك عتبر
جدول )(9

معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال " رضا العمﻼء " والدرجة الكل ة للمجال

.3
.5
.6
.7
.8
.9

لﻼرت ا

معامل بيرسون

.4

تحظى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة فاءة وجودة ﻋال ة.

.2

حاف البنك ﻋﻠى سرة ب انات ومعﻠومات ﻋمﻼئه.

)(.Sig

.1

تتميز الخدمة اﻹلكترون ة في البنك مرونة وسهولة اﻻستخدام.

.674

*0.000

.694

*0.000

.637

عمل البنك ﻋﻠى جذب ﻋمﻼء جدد بتقد م الدﻋم الفني الم اشر لهم.

.698

تﻠبي الخدمة اﻹلكترون ة توقعات العمﻼء.

.793

قدم البنك خدمات إلكترون ة متطورة ومتنوﻋة لعمﻼئه .

يتا ع البنك آخر التطورات في الخدمة اﻹلكترون ة لمساﻋدة ﻋمﻼئه وارضائهم.
سعى البنك إلى تحسين الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة استمرار.

قدم البنك الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة بتكﻠفة مناس ة مقارنة مع توقعاتك.

 .10ستغرق الموقع اﻹلكتروني وقت قصير ﻹنجاز العمﻠ ات.

 .11ظهر البنك اهتماماً جيداً ﻋند مواجهتك مش ﻠة إلكترون ة.

 .12يتمتع البنك سمعة جيدة في تقد م الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.
 .13تزد الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة من وﻻء العمﻼء لﻠبنك.

 .14يوجد تسه ﻼت من قبل البنك في الحصول ﻋﻠى الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة.
*اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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الق مة اﻻحتمال ة

م

الفقرة

.829
.768
.782
.741
.561
.779
.764
.773
.664

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

ثان ا :الصدق البنائي Structure Validity

عتبر الصدق البنائي أحد مقاي س صدق اﻷداة الذ

الوصول إليها ،و بين مد ارت ا

ق س مد

تحق

اﻷهداف التي ترد اﻷداة

ل مجال من مجاﻻت الدراسة الدرجة الكﻠ ة لفقرات اﻹست انة.

يبين جدول ) (10أن جم ع معامﻼت اﻻرت ا في جم ع مجاﻻت اﻹست انة دالة إحصائ اً ﻋند مستو

معنو ة  α ≤ 0.05و ذلك تعتبر جم ع مجاﻻت اﻹست انة صادقه لما وضعت لق اسه.
جدول )(10

معامل اﻻرت ا بين درجة ل مجال من مجاﻻت اﻹست انة والدرجة الكل ة لﻺست انة
معامل بيرسون

الق مة

سرة الب انات وخصوصيتها.

.744

*0.000

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

.791

المجال

لﻼرت ا

.541

سهولة اﻻستخدام.

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

.741
.932

رضا العمﻼء.

*اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05

اﻻحتمال ة)(Sig.
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

سادساً :ث ات اﻹست انة :Reliability

قصد بث ات اﻻست انة هو أن عطي اﻻستب ان نفس النتائج إذا أﻋيد تطب قه ﻋدة مرات متتال ة ،

و قصد ه أ ضا إلى أ

درجة عطي المق اس قراءات متقارة ﻋند ل مرة ستخدم فيها ,أو ما هي

درجة اتساقه وانسجامه واستمرارته ﻋند تكرار استخدامه في أوقات مختﻠفة )الجرجاو .(97 :2010،

وقد تحق ال احث من ث ات إست انة الدراسة من خﻼل معامل ألفا رون اخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientو انت النتائج ما هي مبينة في جدول ).(11
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جدول )(11

معامل ألفا رون اخ لق اس ث ات اﻹست انة
سهولة اﻻستخدام.

المجال

عدد

الفقرات
8
8

سرة الب انات وخصوصيتها.

8

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

7

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

14

رضا العمﻼء.

جم ع المجاﻻت معا

45

معامل ألفا
رون اخ

0.865
0.718
0.782
0.849
0.928

0.930

يتضح من النتائج الموضحة في جدول ) (11أن ق مة معامل ألفا رون اخ مرتفعة لكل مجال حيث

تتراوح بين ) ،(0.928،0.718بينما بﻠغت لجم ع فقرات اﻹست انة ) ،(0.930وهذا عنى أن الث ات

مرتفع ودال إحصائ ا.

و ذلك تكون اﻹسـت انة فـي صـورتها النهائ ـة مـا هـي فـي المﻠحـ ) (3قابﻠـة لﻠتوز ـع .و ـون ال احـث قـد

تأكد من صـدق وث ـات إسـت انة الد ارسـة ممـا يجعﻠـه ﻋﻠـى ثقـة تامـة صـحة اﻹسـت انة وصـﻼحيتها لتحﻠيـل

النتائج واﻹجا ة ﻋﻠى أسئﻠة الدراسة واخت ار فرض اتها.

سا عاً :اﻷساليب اﻹحصائ ة المستخدمة:

تـم تفر ـغ وتحﻠيـل اﻹسـت انة مـن خـﻼل برنـامج التحﻠيـل اﻹحصـائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اخت ار التوز ع الطب عي : Normality Distribution Test

تم استخدام اخت ار ولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sﻻخت ار مـا

إذا انت الب انات تت ع التوزع الطب عي من ﻋدمه ،و انت النتائج ما هي مبينة في جدول ).(12
92

جدول )(12

يوضح نتائج اخت ار التوز ع الطب عي

سهولة اﻻستخدام.

ق مة

المجال

اﻻخت ار

سرة الب انات وخصوصيتها.
رضا العمﻼء.

0.795

0.553

0.641

جم ع مجاﻻت اﻻست انة

)(Sig.

0.794
0.627

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

اﻻحتمال ة
0.553

0.558

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

الق مة

0.593

0.915
0.827
0.805
0.873

يتضح من النتائج الموضحة في جدول ) (12أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.لجم ع مجاﻻت الدراسة

أكبر من مستو الدﻻلة  0.05و ذلك فإن توزع الب انات لهذه المجاﻻت يت ع التوزع الطب عي حيث تم
استخدام اﻻخت ارات المعﻠم ة لﻺجا ة ﻋﻠى فرض ات الدراسة.
وقد تم استخدام اﻷدوات اﻹحصائ ة التال ة:

 .1النسب المئو ة والتك اررات ) :(Frequencies & Percentagesلوصف ﻋينة الدراسة.
 .2المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي.

 .3اخت ار ألفا رون اخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ث ات فقرات اﻹست انة.

 .4اخت ار ولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sﻻخت ار ما إذا
انت الب انات تت ع التوزع الطب عي من ﻋدمه.

 .5معامل ارت ا بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلق اس درجة اﻻرت ا و قوم

هذا اﻻخت ار ﻋﻠى دراسة العﻼقة بين متغيرن .وقد استخدمه ال احث لحساب اﻻتساق الداخﻠي
والصدق البنائي لﻼست انة و ذلك لدراسة العﻼقة بين المجاﻻت.

 .6اخت ار  Tفي حالة ﻋينة واحدة ) (T-Testلمعرفة ما إذا انت متوس

درجة اﻻستجا ة قد

وصﻠت إلى الدرجة المتوسطة وهي) (6أم زادت أو قﻠت ﻋن ذلك .ولقد استخدمه ال احث لﻠتأكد

من دﻻلة المتوس لكل فقرة من فقرات اﻻست انة .
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 .7اخت ـار  Tفـي حالـة ﻋينتـين ) (Independent Samples T-Testلمعرفـة مـا إذا ـان هنـاك
فروقات ذات دﻻلة إحصائ ة بين مجموﻋتين من الب انات المستقﻠة.

 .8اخت ار تحﻠيل الت اين اﻷحاد )  (One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة
ما إذا ان هناك فروقات ذات دﻻلة إحصائ ة بين ثﻼث مجموﻋات أو أكثر من الب انات.

استخدمه ال احث لﻠفروق التي تعز إلى المتغير الذ
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شتمل ﻋﻠى ثﻼث مجموﻋات فأكثر.

الفصل الخامس
تحليل الب انات واخت ار فرض ات الدراسة ومناقشتها
 المقدمة.

 الوصف اﻹحصائي لعينة الدراسة وف الب انات الشخص ة.
 تحليل فقرات اﻻست انة.

 اخت ار فرض ات الدراسة.
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المقدمة:

يتضمن هذا الفصل ﻋرضاً لتحﻠيل الب انات واخت ار فرض ات الدراسة ،وذلك من خﻼل اﻹجا ة ﻋن

أسئﻠة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اﻹست انة والتي تم التوصل إليها من خﻼل تحﻠيل فقراتها ,والوقوف

ﻋﻠى الب انات الشخص ة ﻋن المستجيبين التي اشتمﻠت ﻋﻠى )اسم البنك ,فرع البنك حسب المحافظة,

الجنس ,العمر ,المؤهل العﻠمي ,الدخل ,القطاع الذ

عمل ف ه المستجيب ,ﻋدد سنوات التعامل مع

البنك( ,لذا تم إجراء المعالجات اﻹحصائ ة لﻠب انات المتجمعة من إست انة الدراسة ,إذ تم استخدام
برنامج الرزم اﻹحصائ ة لﻠدراسات اﻻجتماﻋ ة ) (SPSSلﻠحصول ﻋﻠى نتائج الدراسة التي تم ﻋرضها
وتحﻠيﻠها في هذا الفصل.

أوﻻ :الوصف اﻹحصائي لعينة الدراسة وف الب انات الشخص ة

وف ما يﻠي ﻋرض لخصائص ﻋينة الدراسة وف الب انات الشخص ة
 -توز ع عينة الدراسة حسب اسم البنك

جدول ) :(13توز ع عينة الدراسة حسب اسم البنك
العدد

اسم البنك

النس ة المئو ة %

البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني

247

63.5

المجموع

389

100.0

142

البنك اﻹسﻼمي العري

36.5

يتض ــح مـ ــن جـ ــدول ) (13أن م ــا نس ــبته  %63.5م ــن ﻋين ــة الد ارسـ ــة يتعـ ــامﻠون مـــع البنـ ــك اﻹسـ ــﻼمي

الفﻠسـطيني ,بينمـا  %36.5يتعـامﻠون مـع البنـك اﻹسـﻼمي العر ـي .وهـذا يرجـع إلـى أن ﻋـدد فـروع البنـك
اﻹسﻼمي الفﻠسطيني في محافظات غزة س عة فروع ،وهي أكثر من فروع البنك اﻹسﻼمي العري وهما

فرﻋان فق .
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 -توز ع عينة الدراسة حسب فرع البنك حسب المحافظة

جدول ) :(14توز ع عينة الدراسة حسب فرع البنك حسب المحافظة
فرع البنك حسب المحافظة

العدد

النس ة المئو ة %

خانيونس

112

28.8

26

6.7

34

رفح

8.7

دير البﻠح

29

غزة

157

40.4

389

100.0

الوسطى

31

الشمال

المجموع

7.5
8.0

يتض ــح م ــن ج ــدول ) (14أن م ــا نس ــبته  %8.7م ــن ﻋين ــة الد ارس ــة يج ــرون مع ــامﻼتهم ف ــي ف ــرع رف ــح,
 %28.8يجرون معامﻼتهم فـي فـرع خـانيونس %7.5 ،يجـرون معـامﻼتهم فـي فـرع ديـر الـبﻠح%6.7 ،

يجــرون معــامﻼتهم فــي فــرع الوســطى %40.4 ،يجــرون معــامﻼتهم فــي فــرع غـزة ،بينمــا  %8.0يجــرون

مع ــامﻼتهم ف ــي ف ــرع الش ــمال .وه ــذا يرج ــع إل ــى أن التع ــداد السـ ـ اني ف ــي محافظ ــة غـ ـزة اكب ــر م ــن ــاقي

المحافظات و ﻠغت نسـبته حسـب تعـداد مر ـز اﻹحصـاء الفﻠسـطيني ) (59 :2013مـا نسـبته ،%34.5
اﻹضــافة إلــى أن ﻋــدد فــروع البن ــين فــي مدينــة غـزة هــم ثﻼثــة أفــرع؛ فرﻋــي اﻹســﻼمي الفﻠســطيني وفــرع

اﻹسﻼمي العري.

 -توز ع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول ) :(15توز ع عينة الدراسة حسب الجنس
العدد

الجنس
ذر

أنثى

279

71.7

389

100.0

110

المجموع

النس ة المئو ة %
28.3

يتضح من جدول ) (15أن ما نسبته  %71.7مـن ﻋينـة الد ارسـة ذ ـور ,بينمـا  %28.3إنـاث .و تضـح
من الجدول الساب أن مسـتخدمي الخـدمات المصـرف ة اﻹلكترون ـة مـن الـذ ور النصـيب اﻷكبـر ،و عـزو
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ال احث ذلك إلى أن نس ة القو العامﻠـة فـي فﻠسـطين تشـ ل ) (69.1لﻠـذ ور و ) (17.4لﻺنـاث )مر ـز
اﻹحصاء الفﻠسطيني(133 :2013 ،

توز ع عينة الدراسة حسب العمر

جدول ) :(16توز ع عينة الدراسة حسب العمر
العدد

العمر

النس ة المئو ة %

من  18إلى أقل من  30سنة

100

25.7

من  40إلى أقل من  50سنة

89

22.9

المجموع

389

162

من 30إلى أقل من  40سنة
 50فما فوق

38

41.6
9.8

100.0

يتضح من جدول ) (16أن ما نسبته  %25.7من ﻋينة الد ارسـة تتـراوح أﻋمـارهم مـن) (18إلـى أقـل مـن

) (30سنة %41.6 ،تتراوح أﻋمارهم من ) (30إلـى أقـل مـن ) (40سـنة %22.9 ,تتـراوح أﻋمـارهم مـن

) (40إل ــى أق ــل م ــن ) (50س ــنة ,بينم ــا  %9.8أﻋم ــارهم  50س ــنة فم ــا ف ــوق .وه ــذا يوض ــح أن معظ ــم
المتعــامﻠين مــع الخــدمات المصــرف ة اﻹلكترون ــة مــن فئــة الشـ اب حيــث أنهــم اﻷكثــر اســتخداما لﻠحاســوب
و رمج اته حيث أن هذه الخدمات تتطﻠب معرفـة جيـدة التقن ـات الحديثـة والحاسـوب بينمـا العمـﻼء الـذ

تتــرواح أﻋمــارهم مــن  50-40ســنة انــت نســبتهم  %22.9ثــم يﻠيهــا نسـ ة العمــﻼء فــوق) (50ســنة اقــل

نس ة و ﻠغت .%9.8

 -توز ع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ) :(17توز ع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

ثانو ة ﻋامة أو أقل
دبﻠوم

الوروس

دراسات ﻋﻠ ا
المجموع

العدد

النس ة المئو ة %

83

21.3

37

9.5

217

55.8

389

100.0

52

98

13.4

يتضــح مــن جــدول ) (17أن مــا نســبته  %9.5مــن ﻋينــة الد ارســة مــؤهﻠهم العﻠمــي ثانو ــة ﻋامــة أو أقــل،
 %21.3مــؤهﻠهم العﻠمــي دبﻠــوم %55.8 ،مــؤهﻠهم العﻠمــي ــالوروس ،بينمــا  %13.4مــؤهﻠهم العﻠمــي

دراسات ﻋﻠ ا .وهنا يتضح أن نس ة العمﻼء الحـامﻠين لدرجـة ال ـالوروس  %55.8وهـي نسـ ة طب ع ـة
النس ة لمجتمعنا حيث أن غالبيتهم من حمﻠة ال الوروس ،وهذا يوضح ان غالب ـة الفئـة المسـتهدفة مـن

المتعﻠمين وذو الثقافة العال ة وهذا الط ع عود الى المجتمع الفﻠسطيني ش ل ﻋام مجتمع متعﻠم.
 -توز ع عينة الدراسة حسب الدخل

جدول ) :(18توز ع عينة الدراسة حسب الدخل
الدخل

العدد

النس ة المئو ة %

121

31.1

79

20.3

من  2000-1000ش ل

78

من  4000-3001ش ل

111

من  3000-2001ش ل
أكثر من  4000ش ل
المجموع

20.1
28.5

100.0

389

يتضــح مــن جــدول ) (18أن مــا نســبته  %20.1مــن ﻋينــة الد ارســة يت ـراوح دخﻠهــم مــن 2000-1000

ش ل %31.1 ,يتراوح دخﻠهم من  3000-2001شـ ل %28.5 ,يتـراوح دخﻠهـم مـن 4000-3001

شـ ل ,بينمـا  %20.3دخﻠهـم الشـهر أكثـر مـن) (4000شـ ل .وهـذا يوضـح أن غالب ـة المـوظفين فـي
مجتمعنا هم من أصحاب الدخل المتوس وهذا يتف مع العمر حيث أنهم ل س لديهم الكثير من سـنوات

العمل ل حققوا دخﻼً أﻋﻠى وذلك يرجع إلى تدني مستو المع شة ومحدود ة اﻹم ان ات في مجتمعنا
 -توز ع عينة الدراسة حسب القطاع الذ

عمل ه المستجيب

جدول ) :(19توز ع عينة الدراسة حسب القطاع الذ
القطاع الذ

عمل ه المستجيب

العدد

و الة

62

ح ومي

عمل ه المستجيب

النس ة المئو ة %

130

33.4

قطاع خاص

158

40.6

المجموع

389

100.0

39

غير ذلك

99

15.9
10.0

يتض ــح م ــن ج ــدول ) (19أن م ــا نس ــبته  %33.4م ــن ﻋين ــة الد ارس ــة عمﻠ ــون ف ــي القط ــاع الح ــومي،
 %15.9عمﻠ ــون فـ ــي الو ال ــة %40.6 ،عمﻠـ ــون فـ ــي القط ــاع الخ ــاص ،بينم ــا  %10.0عمﻠ ــون ف ــي

قطاﻋ ــات أخـــر  .و ع ـــزو ال احــــث ذل ــك إل ــى أن النس ـ ـ ة اﻷكب ــر مـ ــن مسـ ــتخدمي الخـ ــدمات المص ـ ـرف ة
اﻹلكترون ــة مــن القطــاع الخــاص حيــث أن رجــال اﻷﻋمــال والتجــار هــم اﻷكثــر اهتمامــا بهــذه الخــدمات
لت سير أﻋمالهم وتوفير الوقت و ﻠيهم موظفو القطاع الح ومي حيث أنهم النس ة الغال ة في مجتمعنا.
 -توز ع عينة الدراسة حسب عدد سنوات التعامل مع البنك

جدول ) :(20توز ع عينة الدراسة حسب عدد سنوات التعامل مع البنك
عدد سنوات التعامل مع البنك

العدد

النس ة المئو ة %

من  – 3أقل من  6سنوات

132

33.9

96

24.7

من سنة -أقل من  3سنوات
من  -6أقل من  9سنوات

50

111

 9سنوات فأكثر
المجموع

389

12.9
28.5

100.0

يتضح من جـدول ) (20أن مـا نسـبته  %12.9مـن ﻋينـة الد ارسـة تتـراوح سـنوات تعـامﻠهم مـع البنـك مـن

سنة -أقل من  3سنوات %62.4 ،تتراوح سنوات تعامﻠهم مع البنك من  – 3أقل من  9سنوات  ،بينما
 %24.7س ــنوات تع ــامﻠهم م ــع البن ــك ) (9س ــنوات ف ــأكثر .وه ــذا يوض ــح ــأن البن ــك اﻹس ــﻼمي العر ــي
واﻹسﻼمي الفﻠسطيني حافظا ﻋﻠى استمرارة ﻋمﻼئهم حيث أن نس ة العمﻼء الذين يتعامﻠون مع البنـك

من  9-3سنوات بﻠغت  62.4%وهذه نس ة جيدة مقارنة مع ﻋمر البن ين ،وهذا يدل ﻋﻠـى أن البن ـين
قدمان خدمات إلكترون ة تصل إلى مستو توقعات ﻋمﻼئهم.
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ثان اً :تحليل فقرات اﻻست انة:

لتحﻠيل فقرات اﻻست انة تم استخدام اخت ـار Tلعينـة واحـدة لمعرفـة مـا إذا انـت متوسـ درجـة اﻻسـتجا ة

قــد وصــﻠت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي) (6أم ﻻ .فــإذا انــت  Sig) Sig > 0.05أكبــر مــن
 (0.05فــإن متوس ـ آراء اﻷف ـراد حــول الظــاهرة موضــع الد ارســة ﻻ يختﻠــف جوهر ـاً ﻋــن مواف ـ بدرجــة

متوســطة وهــى ) ، (6أمــا إذا انــت  Sig) Sig < 0.05أقــل مــن  (0.05فــإن متوس ـ آراء اﻷف ـراد

يختﻠف جوهر اً ﻋن درجة الموافقة المتوسطة ،وفي هذه الحالة م ـن تحديـد مـا إذا ـان متوسـ اﻹجا ـة
يزد أو ينقص صورة جوهرة ﻋن درجة الموافقة المتوسطة .وذلك من خﻼل ق مة اﻻخت ار ،فإذا انت

ق مة اﻻخت ار موج ة فمعناه أن المتوس الحسابي لﻺجا ة يزد ﻋـن درجـة الموافقـة المتوسـطة ،والع ـس

صح ح.

101

 -تحليل فقرات مجال "سهولة اﻻستخدام"

درجة اﻻستجا ة قد وصﻠت إلى درجة الموافقة

تم استخدام اخت ار  Tلمعرفة ما إذا انت متوس

المتوسطة وهي ) (6أم ﻻ .النتائج موضحة في جدول ).(21
جدول )(21

.6
.7
.8

المتوس الحسابي

.5

7.88

1.53

*0.000 24.14 78.77

5

8.07

1.46

*0.000 28.00 80.67

3

8.05

يتم الوصول لﻠموقع اﻹلكتروني ش ل سرع وسهل.

قدم الموقع اﻹلكتروني مجموﻋة من اﻹرشادات غرض

الحصول ﻋﻠى الخدمة سهولة و سر.

يتميز الموقع اﻹلكتروني بتصم م جذاب ومتناس .
حتاج الموقع اﻹلكتروني وقت قصير لﻠتحميل.

8.08
7.76
7.85

قدم الموقع اﻹلكتروني الخدمات المصرف ة في أ

وقت.

قدم البنك الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة طرقة أسهل

من البنوك اﻻخر .

جم ع فقرات المجال معاً

اﻻنحراف المع ار

.4

ستخدم الموقع اﻹلكتروني أكثر من لغة.

8.32
7.75
7.97

1.59
1.65
1.58
1.76
1.70
1.79
1.19

* المتوس الحسابي دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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ق مة اﻻخت ار

.3

وسرعة.

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

.2

يتميز الموقع اﻹلكتروني استخدام روا

تنقل سهﻠة

الترتيب

م

.1

الفقرة

المتوس الحسابي النسبي

المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " سهولة اﻻستخدام "

*0.000 25.54 80.54
*0.000 24.85 80.82
*0.000 21.98 77.60
*0.000 20.76 78.53
*0.000 26.91 83.16
*0.000 19.30 77.53
*0.000 32.63 79.70

4
2
7
6
1
8

من جدول ) (21م ن استخﻼص ما يﻠي:

 -المتوس الحسابي لﻠفقرة اﻷﻋﻠى وهي الفقرة السا عة " قدم الموقع اﻹلكتروني الخدمات المصرف ة في

أ

وقت " ساو ) 8.32الدرجة الكﻠ ة من  (10أ

أن المتوس الحسابي النسبي  ،%83.16ق مة

اﻻخت ار تساو ) (26.91وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو )، (0.000وهذا عني أن هناك موافقة
من قبل أفراد العينة ﻋﻠى هذه الفقرة.

 -المتوس الحسابي لﻠفقرة اﻷقل وهي الفقرة الثامنة " قدم البنك الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة طرقة

أسهل من البنوك اﻷخر " ساو ) (7.75أ أن المتوس الحسابي النسبي  ،%77.53ق مة اﻻخت ار

) ،(19.30وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن هناك موافقة من قبل أفراد

العينة ﻋﻠى هذه الفقرة.

 -ش ل ﻋام م ن القول أن المتوس

الحسابي ساو ) ،(7.97وأن المتوس

الحسابي النسبي

ساو  ،%79.70ق مة اﻻخت ار  ،32.63وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000لذلك

عتبر مجال " سهولة اﻻستخدام " داﻻً إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة  ،   0.05مما يدل ﻋﻠى أن

متوس درجة اﻻستجا ة لهذا المجال يختﻠف جوهر اً ﻋن درجة الموافقة المتوسطة وهذا عني أن
هناك موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى فقرات هذا المجال .و ﻼح

أن الموقع اﻹلكتروني لﻠخدمات

المصرف ة اﻹلكترون ة قدم الخدمات في ل وقت وهذا يدل ﻋﻠى أن البنك قوم الدﻋم الفني
المتواصل لﻠموقع اﻹلكتروني حيث يتسنى لﻠعمﻼء الحصول ﻋﻠى الخدمة في أ وقت .أما النس ة
ﻷقل فقرة وهي " قدم البنك الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة طرقة أسهل من البنوك اﻷخر " و عزو

ال احث ذلك إلى أن هناك مجموﻋة من العمﻼء قد تعامﻠوا مع الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة في
بنوك أخر سبب خبراتهم السا قة ﻋن البنوك زادة الوﻋي المصرفي لديهم  .و ش ل ﻋام تبين أن
هناك موافقة بدرجة )(79.7من العمﻼء ﻋن سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني أ

راضون ش ل جيد ﻋن سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني

أن العمﻼء

 و عزو ال احث ذلك إلى وجود مجموﻋة من اﻹرشادات والتعﻠ مات م ن لﻠعمﻼء فهمها سهولةو سر ٕوات اﻋها من اجل الحصول ﻋﻠى الخدمة ش ل سرع وسهل وهذا ما طمح إل ه العمﻼء

 -واتفقت هذه النتائج مع نتائج عض الدراسات دراسة واد

) (2007ﻋﻠى أن الم از ا التي تعود

ﻋﻠى البنك في حال تقد م الخدمات ﻋبر اﻹنترنت هي تقﻠيل التكاليف ،وزادة حجم التعامﻼت

التجارة وسهولة الدخول إلى اﻷسواق المحﻠ ة والعالم ة ،اﻹضافة إلى تحسين خدمة العمﻼء
ٕوام ان ة تقد م الخدمات ﻋﻠى مدار الساﻋة لتوفير الوقت والجهد .ما أشارت دراسة أبو رحمة )
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 (2009إلى أن توفر الكفاءة المهن ة لﻠعامﻠين تزد من فاءة و فاﻋﻠ ة ﻋمﻠ ات الت ادل التجار

اﻹلكتروني لكي ترتقي مثل هذه العمﻠ ات إلى المستو المطﻠوب .وأظهرت دراسة شاهين )(2013

إلى توفر خدمات مال ة متنوﻋة لد

المصارف الفﻠسطين ة تشمل دفع الفواتير إلكترون اً وﻋرض

اﻷرصدة المال ة ،اﻹضافة إلى توافر عض ش ات اﻻتصال والش ات اﻹلكترون ة بين المصارف
و عضها ال عض .ما وأوصت دراسة اﻷﻋرج ) (2013أن الم از ا التي حصل ﻋﻠيها المتعامﻠين

نتيجة استخدامهم لﻠخدمات والنوافذ اﻹلكترون ة ساهم في التحول نحو البنوك اﻹلكترون ة ،حيث

أثبتت الدراسة وجود إتفاق في اتجاهات المتعامﻠون مع البنوك في أن التحول نحو البنوك

اﻹلكترون ة حق رضا العمﻼء ،بينما اختلفت مع نتائج دراسة الده مات ) (2011والتي أظهرت
أن المستفيدين من الخدمات اﻹلكترون ة يواجهون صعو ة في استخدام الخدمات التي تقدمها

م ت اتهم.
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 -تحليل فقرات مجال "سر ة الب انات وخصوصيتها"

تــم اس ــتخدام اخت ــار  Tلمعرف ــة مــا إذا ان ــت متوس ـ درج ــة اﻻس ــتجا ة قــد وص ــﻠت إل ــى درج ــة الموافق ــة

المتوسطة وهي  6أم ﻻ .النتائج موضحة في جدول ).(22
جدول )(22

.5
.6
.7
.8

المتوس الحسابي

.4

اﻻنحراف المع ار

.3

الخدمة من الموقع اﻹلكتروني.

عمل الموقع اﻹلكتروني ﻋﻠى توجيهك في استخدام
ﻠمات مرور صع ة اﻻختراق.

عمل الموقع اﻹلكتروني بإﻋﻼمك افة اﻹجراءات

أو التغييرات تط أر ﻋﻠى الخدمة اﻹلكترون ة.

عمل الموقع ﻋﻠى إلغاء العمﻠ ة إذا لم يتم التأكيد

ﻋﻠيها من قبل العميل.

يوجد سرة وخصوص ة ﻋند إجراء الخدمة المصرف ة
اﻹلكترون ة.

تعد البيئة القانون ة غير اف ة لمواجهة المخالفات
ﻋﻠى ش ة اﻹنترنت.

يتأكد البنك من هو ة العميل في ل معامﻠة بن ة.

ُي َزود العميل إلكترون اً أ محاوﻻت وصول متكررة
إلى حسا ه ﻋبر .SMS
جم ع فقرات المجال معاً

*0.000 19.01 77.07 1.77 7.71
*0.000 31.94 82.54 1.39 8.25
65.35 2.24 6.53

4.72

*0.000

*0.000 13.88 73.75 1.95 7.38
*0.000 29.14 81.85 1.48 8.19
*0.000 13.19 74.29 2.14 7.43
*0.000 16.63 76.81 1.99 7.68
*0.000 -6.50 50.65 2.83 5.06
*0.000 21.92 72.83 1.15 7.28

* المتوس الحسابي دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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ق مة اﻻخت ار

.2

يوجد شعور اﻷمان واﻻطمئنان ﻋند الحصول ﻋﻠى

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

.1

الفقرة

الترتيب

م

المتوس الحسابي النسبي

المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " سر ة الب انات وخصوصيتها "

3
1
7
6
2
5
4
8

من جدول ) (22م ن استخﻼص ما يﻠي:
-

المتوس

الحسابي لﻠفقرة الثان ة " عمل الموقع اﻹلكتروني ﻋﻠى توجيهك في استخدام ﻠمات

مرور صع ة اﻻختراق" ساو )) (8.25الدرجة الكﻠ ة من  (10أ أن المتوس الحسابي النسبي
 ،%82.54ق مة اﻻخت ار) ،(31.94وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن
هناك موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى هذه الفقرة.

محاوﻻت وصول متكررة إلى

المتوس الحسابي لﻠفقرة الثامنة "ُي َزود العميل إلكترون اً أ
حسا ه ﻋبر  " SMSساو ) (5.06أ أن المتوس الحسابي النسبي  ،%50.65ق مة اﻻخت ار
تساو ) ،(-6.50وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن هناك غير

-

موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى هذه الفقرة.

ش ل ﻋام م ن القول أن المتوس الحسابي ساو ) ،(7.28وأن المتوس الحسابي النسبي

ساو  ،%72.83ق مة اﻻخت ار ) ،(21.92وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو )(0.000

لذلك عتبر مجال " سرة الب انات وخصوصيتها " داﻻً إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة  ،   0.05مما
يدل ﻋﻠى أن متوس

درجة اﻻستجا ة لهذا المجال يختﻠف جوهر اً ﻋن درجة الموافقة المتوسطة

وهذا عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى فقرات هذا المجال .و عزو ال احث ذلك إلى

أن الموقع اﻹلكتروني عمل ﻋﻠى توجيهك في استخدام ﻠمات مرور صع ة اﻻختراق ﻋن طر

تقد م إرشادات وقا ة وحما ة لﻠعمﻼء إلى استخدام ﻠمات سر قو ة وصع ة اﻻختراق حتى حاف

ﻋﻠى سرة وخصوص ة ب انات ﻋمﻼئه بينما ان هناك ضعف واضح في س اسة الموقع اﻹلكتروني

في إﻋﻼم العمﻼء أ

محاوﻻت وصول متكررة إلى حسا اتهم اﻹلكترون ة و جب ﻋﻠى إدارة البنك

العمل ﻋﻠى إﻋداد نظام وقا ة ضد محاوﻻت الوصول وتقييدها زمن ا ٕوا ﻼغ العمﻼء في الحال
برسالة نص ة والعمل ﻋﻠى إ قاف الحساب لفترة حتى قوم صاحب الحساب بتفعيﻠه مرة أخر .
و ش ل ﻋام يتضح ان الموقع اﻹلكتروني قدم درجة جيدة من السرة والخصوص ة لب انات ﻋمﻼئه

حيث أن المتوس الحسابي لمجال سرة الب انات وخصوصيتها ) (72.83وهي نس ة جيدة وتدل
ﻋﻠى الموافقة اﻻيجاب ة من العمﻼء.

واتفقت هذه النتائج مع عض نتائج الدراسات دراسة اﻷﻋرج ) (2013ﻋﻠى أن غالب ة أفراد العينة

يتفقون ﻋﻠى أن تطبي

الخدمات والنوافذ اﻹلكترون ة حاف
106

ﻋﻠى سرة المعﻠومات وخصوص ة

العمﻼء حيث بﻠغت نسبتهم ،%86.4

ما أظهرت دراسة  (2010) Saroj& Nehaأنه

و الرغم من شعور هؤﻻء العمﻼء القﻠ ح ال اﻷمن والخصوص ة إﻻ أنهم ﻋﻠى استعداد ﻻﻋتماد

واستخدام الخدمات المصرف ة ﻋبر اﻹنترنت في حال قامت البنوك بتزو دهم التوج ه الﻼزم

واﻹرشاد المناسب .وأكدت ﻋﻠى انه يجب ﻋﻠى البنوك التأكد من أمان وسﻼمة الخدمات المصرف ة
ﻋبر اﻹنترنت مثل المعامﻼت التقﻠيد ة .وأظهرت دراسة شاهين ) (2013تتوفر عض التشرعات

المتعﻠقة بتطب قات نظم الدفع والتجارة اﻹلكترون ة في المصارف المحﻠ ة إلى جانب عض الضوا

القانون ة ذات العﻼقة

حما ة نظم المعﻠومات من مخاطر اﻻﻋتداء ﻋﻠى الب انات

الشخص ة.وأظهرت نتائج دراسة مأمون ) (2011أن الكثير من المشار ين عتقدون أن الدفع ﻋبر

اﻹنترنت وسيﻠة غير أمنة مما ع س صورة واضحة أن هناك مش ﻠة وهي ﻋنصر المخاطرة
واختلفت مع نتائج دراسة  (2013) Gurlenأن أكثر العيوب وضوحاً هو ضعف في استخدام

يوزر )اسم مستخدم( و ﻠمة سر صع ة اﻻختراق .أ ضا واختلفت مع دراسة طواهر والهوار

) (2013ال عد اﻷمني الذ

أظهر تقي ما ضع فا من طرف العينة المستجو ة اﻷمر الذ

حسبنا لطب عة ثقة الزون تجاه التعامﻼت اﻹلكترون ة صفة ﻋامة.
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عود

 -تحليل فقرات مجال " الدعم الفني للعمﻼء "

تــم اس ــتخدام اخت ــار  Tلمعرف ــة مــا إذا ان ــت متوس ـ درج ــة اﻻس ــتجا ة قــد وص ــﻠت إل ــى درج ــة الموافق ــة

المتوسطة وهي ) (6أم ﻻ .النتائج موضحة في جدول ).(23
جدول )(23

.5
.6
.7
.8

المتوس الحسابي

.4

اﻻنحراف المع ار

.3

*0.000 -3.58 54.22 3.19 5.42

.SMS

يرسل البنك  SMSفي حال تم السحب من

*0.000 23.74 83.01 1.91 8.30

حسا ك.

يرسل البنك  SMSفي حال تم تحصيل ش ك من

*0.000 15.44 78.84 2.41 7.88

حسا ك.

يتم تأكيد المعامﻼت اﻹلكترون ة البن ة ﻋبر

*0.000 -5.64 51.08 3.12 5.11

.SMS

يرسل البنك  SMSﻋند نزول الراتب الى حسا ك.

ستجيب البنك ﻹستفسارات العمﻼء سرﻋة و فاءة

ﻋال ة.

*0.000 44.99 91.16 1.37 9.12

عمل البنك ﻋﻠى تقي م الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة

المقدمة لﻠعمﻼء.

يوجد إجا ة سرعة ﻋن اﻻستفسارات التي طﻠبها

العميل ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.
جم ع فقرات المجال معاً

ق مة اﻻخت ار

.2

يزود البنك العميل بإرسال أسعار العمﻼت ﻋبر

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

.1

الفقرة

*0.000 15.67 74.94 1.88 7.49
69.64 2.11 6.96

9.02

*0.000

*0.000 12.14 71.62 1.89 7.16
*0.000 16.15 71.81 1.44 7.18

* المتوس الحسابي دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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الترتيب

م

المتوس الحسابي النسبي

المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " الدعم الفني للعمﻼء "

7
2
3
8
1
4
6
5

من جدول ) (23م ن استخﻼص ما يﻠي:
 -المتوس

الحسابي لﻠفقرة اﻷﻋﻠى وهي الفقرة الخامسة " يرسل البنك  SMSﻋند نزول الراتب الى

حسا ك " ساو )) (9.12الدرجة الكﻠ ة من  (10أ

أن المتوس الحسابي النسبي  ،%91.16ق مة

اﻻخت ار تساو ) ،(44.99وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن هناك موافقة
من قبل أفراد العينة ﻋﻠى هذه الفقرة.
 -المتوس

الحسابي لﻠفقرة اﻷقل وهي الفقرة ال ار عة " يتم تأكيد المعامﻼت اﻹلكترون ة البن ة ﻋبر

 "SMSساو ) (5.11أ

أن المتوس الحسابي النسبي  ،%51.08ق مة اﻻخت ار) ،(-5.64وأن

الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن هناك غير موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى

هذه الفقرة.

 -ش ل ﻋام م ن القول أن المتوس الحسابي ساو ) ،(7.18وأن المتوس الحسابي النسبي ساو

 ،%71.81ق مة اﻻخت ار) ،(16.15وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000لذلك عتبر

مجال " الدﻋم الفني لﻠعمﻼء " دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة  ،   0.05مما يدل ﻋﻠى أن متوس

درجة اﻻستجا ة لهذا المجال يختﻠف جوهر اً ﻋن درجة الموافقة المتوسطة وهذا عني أن هناك موافقة

من قبل أفراد العينة ﻋﻠى فقرات هذا المجال .تبين النتائج أن هناك رضا بنس ة) (71.81ﻋن الدﻋم

الفني المقدم لﻠعمﻼء وأظهرت أن البنك يوظف خدمة الرسائل القصيرة  SMSش ل ممتاز ﻹ ﻼغ
العمﻼء أ

جديد مثل نزول الراتب أو اﻹيداع أو السحب من الحساب بينما ان هناك ضعف في

تأكيد المعامﻼت اﻹلكترون ة ﻋبر الرسائل القصيرة حيث يتوجب ﻋﻠى إدارة البنك العمل ﻋﻠى تأكيد

المعامﻼت ﻋبر الرسائل القصيرة من خﻼل إرسال ود م ون من أرقام تصل إلى هاتف المستخدم ثم
قوم بنقﻠه إلى الموقع لتأكيد المعامﻠة ،وذلك لحما ة حقوق العمﻼء وتقﻠ ص مخاطر اﻻختراق

لحسا اتهم.

قصور في إرسال أسعار العمﻼت ﻋبر الرسائل القصيرة و عزو ال احث
وأ ضا أظهرت النتائج أن هناك
اً

ذلك إلى تخوف البنك من ﻋدم قبول جم ع العمﻼء استق ال أسعار العمﻼت و ش ل يومي ﻋﻠى الهاتف

النقال مما سبب إزﻋاجا لهم وان هذه الخدمة متاحة ﻋند طﻠب العميل لها سواء ش ل تقﻠيد

الكتروني حيث م ن لﻠعميل التقدم طﻠب الخدمة من خﻼل الموقع اﻹلكتروني الخاص البنك.
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أو

واتفقت هذه النتائج مع عض نتائج الدراسات دراسة صورة ) (2008لقد اتف جم ع الزائن الذين

قالوا أنهم قدموا ش او ﻋﻠى أن إجا ة الو الة انت ايجاب ة ،حيث لوح تطور بير في طرقة قبول

ومعالجة اﻻحتجاجات من طرف الو الة ف عدما انت تؤخذ بنظرة سﻠب ة أص حت تؤخذ بنظرة ايجاب ة
ما خﻠصت دراسة شعشاﻋة ) (2004أن هناك اختﻼفاً في اﻷهم ة النسب ة لﻠمعايير التي ستخدمها

ﻋمﻼء البنك ﻋند تقي مهم لجودة الخدمات المقدمة حيث جاء عد اﻹﻋتماد ة في المرت ة اﻷولى ،حيث

قام البنك عقد ﻋدة دورات تدرب ة لموظف ه حول ﻋدة مواض ع تتعﻠ

التميز في خدمة العمﻼء  ،وهذه

اﻷمور ﻠها طب عة الحال انع ست ﻋﻠى مستو تقد م الخدمة ش ل ايجابي

أ عادها المختﻠفة في

البنك .ما توصﻠت دراسة ﻋبود ) (2010يتبين أن أفضل العوامل التي تمثل أقل ق مة في معامل

اﻻختﻼف هي "يث العمﻼء دائماً عمﻠ ات البنك ،وموظفو البنك يجيبون ﻋن استفسارات العمﻼء فو اًر"
ومن ثم فإنها أفضل العوامل جودة ،ما اتفقت مع نتائج دراسة الده مات ) (2011أنه ﻻ يوجد فروق

بين م ت ات الجامعات الرسم ة والخاصة لجودة الخدمات اﻹلكترون ة وفقا ل عد اﻻستجا ة اذ بﻠغ

المتوس الحسابي لهم  3.80%وهي درجة مرتفعة مما عني موافقة العينة ﻋﻠى عد اﻻستجا ة.

واختلفت مع نتائج دراسة خدومة ) (2013ان تقي م أفراد العينة لﻠخدمة الفعﻠ ة ان تقي ما بدرجة غير

مواف

متوس مرحج %2.59
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 -تحليل فقرات مجال " فاءة وفاعل ة الخدمة اﻹلكترون ة "

درجة اﻻستجا ة قد وصﻠت إلى درجة الموافقة

تم استخدام اخت ار  Tلمعرفة ما إذا انت متوس

المتوسطة وهي) (6أم ﻻ .النتائج موضحة في جدول ).(24
جدول )(24

المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " فاءة وفاعل ة الخدمة

.5
.6
.7

المتوس الحسابي

.4

اﻻنحراف المع ار

.3

توفر الخدمة اﻹلكترون ة الوقت والجهد من الذهاب

الى البنك ٕوانجاز المعامﻼت ش ل م اشر.

قﻠل استخدام الخدمة اﻹلكترون ة من اﻹزدحام

وصفوف اﻻنتظار في البنك.

فضل تقد م الخدمة المصرف ة إلكترون اً ﻋن

تقد مها ش ل م اشر.

ينجز الموقع اﻹلكتروني المعامﻼت ش ل سرع
ودقي .

تنصح زمﻼئك بإستخدام الخدمة المصرف ة

اﻹلكترون ة .

قدم البنك خدمات مصرف ة إلكترون ة تساﻋد في

تسهيل حصول العمﻼء ﻋﻠى الخدمة .
جم ع فقرات المجال معاً

ق مة اﻻخت ار

.2

قدم البنك الخدمة اﻹلكترون ة فاءة ﻋال ة.

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

.1

الفقرة

الترتيب

م

المتوس الحسابي النسبي

اﻹلكترون ة "

*0.000 22.99 77.71 1.52 7.77

6

*0.000 28.20 81.62 1.51 8.16

1

*0.000 27.27 80.54 1.48 8.05

*0.000 22.49 79.18 1.68 7.92
*0.000 27.35 80.95 1.51 8.10
*0.000 23.37 80.98 1.77 8.10
*0.000 18.89 76.20 1.69 7.62
*0.000 31.04 79.55 1.24 7.96

* المتوس الحسابي دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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4

5
3
2
7

من جدول ) (24م ن استخﻼص ما يﻠي:

 -المتوس الحسابي لﻠفقرة الثالثة " قﻠل استخدام الخدمة اﻹلكترون ة من اﻻزدحام وصفوف اﻻنتظار

في البنك " ساو )) (8.16الدرجة الكﻠ ة من  (10أ أن المتوس الحسابي النسبي  ،%81.62ق مة

اﻻخت ار) (28.20وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن هناك موافقة من

قبل أفراد العينة ﻋﻠى هذه الفقرة.

 -المتوس الحسابي لﻠفقرة السا عة " قدم البنك خدمات مصرف ة إلكترون ة تساﻋد في تسهيل حصول

العمﻼء ﻋﻠى الخدمة " ساو ) (7.62أ

أن المتوس

الحسابي النسبي  ،%76.20ق مة اﻻخت ار

 18.89وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو  0.000وهذا عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة
ﻋﻠى هذه الفقرة.

 -ش ل ﻋام م ن القول أن المتوس الحسابي ساو ) ،(7.96وأن المتوس الحسابي النسبي ساو

 ،%79.55ق مة اﻻخت ار ) (31.04وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000لذلك عتبر

مجال " فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة " دال إحصائ ًا ﻋند مستو دﻻلة  ،   0.05مما يدل ﻋﻠى

أن متوس درجة اﻻستجا ة لهذا المجال يختﻠف جوهر اً ﻋن درجة الموافقة المتوسطة وهذا عني أن
هناك موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى فقرات هذا المجال .و تضح من الجدول الساب

أن هناك رضا

من العمﻼء ﻋن فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة حيث بﻠغ المتوس الحسابي لﻠمجال) (79.55وهذا
عني أن هناك موافقة بدرجة جيدة ﻋن الخدمة اﻹلكترون ة التي قدمها البنك

و عزو ال احث ذلك إلى أن الخدمة اﻹلكترون ة السرعة هي من متطﻠ ات ﻋصر ثورة التكنولوج ا الذ

نع شه لهذا أضحى ﻋﻠى البنوك لزاما استخدام هذه اﻷنظمة الحديثة لمواك ة التطور والﻠحاق البنوك

العر ة والعالم ة .

واتفقت هذه النتائج مع نتائج عض الدراسات دراسة شعشاﻋة ) (2004والتي أشارات إلى أن تقي م

العمﻼء لجودة الخدمات الفعﻠ ة إيجاب ا وجيدا إﻻ أنه ﻻ صل إلى مستو توقعاتهم ،مما عني أن هناك

فرص لتحسين وتطو ر جودة الخدمات المقدمة في البنك  .ما أظهرت دراسة Saroj & Neha

) (2010أنه يجب ﻋﻠى البنوك التأكيد ﻋﻠى الراحة التي م ن أن توفرها الخدمات المصرف ة ﻋبر

اﻹنترنت لك ار السن الناس  ،مثل تجنب طابور طو ل  ،من أجل تحفيزهم ﻋﻠى استخدامها .وأشارت
دراسة العبيد

) (2012إلى وجوب العمل ﻋﻠى تعزز واقع رضا الطﻠ ة

فاءة الخدمة اﻹلكترون ة

ومستو انجازها والثقة بتقد مها ،إضافة إلى تمتعها الخصوص ة المصاح ة لها .واتفقت هذه النتائج

دراسة اﻷﻋرج ) (2013أن غالب ة أفراد العينة يتفقون ﻋﻠى أن تطبي
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الخدمات والنوافذ اﻹلكترون ة

متاز بدقة الخدمات المقدمة ،حيث بﻠغت نسبتهم ) ،%(85واتفقت مع دراسة صور ة )(2008ﻋﻠى أن

هناك نس ة بيرة والمقدرة ب  88.57 %من الزائن يجيبون بنعم ،ﻋﻠى أساس أن البنك الذ
يتعامﻠون معه جدير ان ص ح الفرد زونا له.

بينما اختلفت دراستي مع نتائج دراسة الده مات ) (2011والتي إشارات إلى أن المستفيدين من

م ت ات الجامعات الخاصة ﻻ تتوفر لهم اﻹتاحة الدائمة ﻻستخدام الخدمات اﻹلكترون ة و ذلك ﻋدم

فعال ة الروا

التي تعرضها هذه الم ت ات ﻋبر موقعها اﻹلكتروني.

 -تحليل فقرات مجال " رضا العمﻼء "

تــم اس ــتخدام اخت ــار  Tلمعرف ــة مــا إذا ان ــت متوس ـ درج ــة اﻻس ــتجا ة قــد وص ــﻠت إل ــى درج ــة الموافق ــة

المتوسطة وهي ) (6أم ﻻ .النتائج موضحة في جدول ).(25
جدول )(25

.5
.6
.7

المتوس الحسابي

.4

اﻻنحراف المع ار

.3

اﻻستخدام.

حاف البنك ﻋﻠى سرة ب انات ومعﻠومات ﻋمﻼئه.

عمل البنك ﻋﻠى جذب ﻋمﻼء جدد بتقد م الدﻋم

الفني الم اشر لهم.

تحظى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة فاءة

وجودة ﻋال ة.

قدم البنك خدمات إلكترون ة متطورة ومتنوﻋة

لعمﻼئه .

تﻠبي الخدمة اﻹلكترون ة توقعات العمﻼء.

يتا ع البنك آخر التطورات في الخدمة اﻹلكترون ة

ق مة اﻻخت ار

.2

تتميز الخدمة اﻹلكترون ة في البنك مرونة وسهولة

الق مة اﻻحتمال ة )(.Sig

.1

الفقرة

الترتيب

م

المتوس الحسابي النسبي

المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " رضا العمﻼء "

*0.000 18.84 76.24 1.70 7.62

3

*0.000 16.21 74.16 1.72 7.42

6

*0.000 31.36 82.89 1.44 8.29
*0.000 18.29 75.12 1.63 7.51
*0.000 13.70 71.95 1.72 7.20
*0.000 11.25 70.33 1.81 7.03
67.25 1.97 6.72
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7.25

*0.000

1
4
8

10
13

.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14

لمساﻋدة ﻋمﻼئه وارضائهم.

سعى البنك إلى تحسين الخدمة المصرف ة

اﻹلكترون ة المقدمة استمرار.

قدم البنك الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة بتكﻠفة

مناس ة مقارنة مع توقعاتك.

ستغرق الموقع اﻹلكتروني وقت قصير ﻹنجاز

العمﻠ ات.

ظهر البنك اهتماماً جيداً ﻋند مواجهتك مش ﻠة

إلكترون ة.

يتمتع البنك سمعة جيدة في تقد م الخدمات

المصرف ة اﻹلكترون ة.

تزد الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة من وﻻء

العمﻼء لﻠبنك.

يوجد تسه ﻼت من قبل البنك في الحصول ﻋﻠى
الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة.
جم ع فقرات المجال معاً

67.89 2.05 6.79

7.59

*0.000

*0.000 12.79 71.26 1.74 7.13
*0.000 23.60 78.61 1.56 7.86
66.11 2.17 6.61
68.89 2.11 6.89

5.56
8.32

*0.000
*0.000

*0.000 13.64 72.78 1.85 7.28
*0.000 15.85 74.68 1.83 7.47
*0.000 19.97 72.72 1.26 7.27

* المتوس الحسابي دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
من جدول ) (25م ن استخﻼص ما يﻠي:

 -المتوس الحسابي لﻠفقرة الثان ة " حاف البنك ﻋﻠى سرة ب انات ومعﻠومات ﻋمﻼئه " ساو )(8.29

)الدرجة الكﻠ ة من  (10أ

أن المتوس الحسابي النسبي  ،%82.89ق مة اﻻخت ار ) (31.36وأن

الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى هذه
الفقرة.

 المتوس الحسابي لﻠفقرة الحاد ة ﻋشر " ظهر البنك اهتماماً جيداً ﻋند مواجهتك مش ﻠة إلكترون ة "ساو  6.61أ أن المتوس الحسابي النسبي  ،%66.11ق مة اﻻخت ار)(5.56وأن الق مة اﻻحتمال ة

) (Sig.تساو ) (0.000وهذا عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة ﻋﻠى هذه الفقرة.

 -ش ل ﻋام م ن القول أن المتوس الحسابي ساو ) ،(7.27وأن المتوس الحسابي النسبي ساو

 ،%72.72ق مة اﻻخت ار) (19.97وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.تساو ) (0.000لذلك عتبر مجال
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" رضا العمﻼء " دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة  ،   0.05مما يدل ﻋﻠى أن متوس

درجة

اﻻستجا ة لهذا المجال يختﻠف جوهر اً ﻋن درجة الموافقة المتوسطة وهذا عني أن هناك موافقة من قبل
أفراد العينة ﻋﻠى فقرات هذا المجال .يتبين لنا أن هناك رضا لﻠعمﻼء ﻋن الخدمات التي قدمها البنك

ش ل ﻋام بنس ة 72.72%وهذا يدل ﻋﻠى أن العمﻼء راضون ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة

حيث أن الفقرة اﻷﻋﻠى أن البنك حاف

ﻋﻠى سرة ب انات ومعﻠومات ﻋمﻼئه حيث بﻠغ المتوس

الحسابي لﻠفقرة  %82.89وهذا يؤ د ان البنك عمل ﻋﻠى تقد م خدمات سرة ﻋال ة مما يؤثر ﻋﻠى

رضا العمﻼء ش ل بير أ

انه ﻠما زادت سرة الب انات لد

البنك ﻠما ان العمﻼء راضون ﻋن

الخدمة ش ل اكبر .بينما اقل فقرة ظهر البنك اهتماماً جيدًا ﻋند مواجهتك مش ﻠة إلكترون ة .و عزو

ال احث ذلك إلى أن هناك قصور من قبل البنك في وجود فر

مختص لﻺجا ة ﻋن استفسارات

العمﻼء ٕوارشادهم في حال مواجهتهم مش ﻠة إلكترون ة حيث أن مساﻋدة العمﻼء وتوجيهم من أهم
اﻷمور التي قد تؤثر ﻋﻠى رضاهم ووﻻئهم تجاه البنك

واتفقت هذه النتائج مع نتائج عض الدراسات دراسة الخالد

) (2006والتي أظهرت ان هناك فجوة

بين الخدمة المتوقعة واﻷداء الفعﻠي حيث انت الخدمة الفعﻠ ة ايجاب ة ومرتفعة لكنها ﻻ ترتقي إلى

جودة الخدمة المتوقعة اﻹضافة إلى ضرورة أن تحرص إدارات المصارف اﻹسﻼم ة التر يز ﻋﻠى
تدرب الموظفين وخاصة المتصﻠين ش ل م اشر مع العمﻼء ما أظهرت دراسة أبو رحمه )(2009
ﻋﻠى ﻋدم وجود ادر مهني متخصص مع العﻠم أن القواﻋد واﻷسس واﻹجراءات تواجه صعو ة في

التطبي

نتيجة قﻠة الكفاءة المهن ة لﻠموظفين العامﻠين في البنوك .وأكدت ﻋﻠى ضرورة إﻋداد ادر

شر متخصص

ون خبي ار في مجال التجارة اﻹلكترون ة ﻋن طر

إﻋداد دورات متخصصة في

مجال التجارة اﻹلكترون ة .ما أشارات دراسة صورة ) (2008لﻠمحافظة ﻋﻠى الموقع المتميز لﻠبنك

وتحسين موقعه التنافسي يتعين بناء ﻋﻼقة قو ة مع الزائن و سب رضاهم صفة دائمة ،وذلك من

خﻼل تطو ر مزجها التسو قي ،تماش ا مع التطورات المتسارﻋة في المجال التكنولوجي والمعﻠوماتي.
وأوصت دراسة الده مات ) (2011ضرورة اهتمام العامﻠين في م ت ات الجامعات الرسم ة واﻻستجا ة

لﻠطﻠ ة ﻋند استخدامهم لﻠخدمات اﻹلكترون ة .وأ ضا اتفقت دراستي مع دراسة  (2008) Uppalوالتي

أشارت الى أن معظم ﻋمﻼء المصارف اﻹلكترون ة ،راضون ﻋن القنوات والخدمات المتنوﻋة المقدمة
من قبل المصارف اﻹلكترون ة

بينما اختﻠفت نتائج دراستي مع نتائج دراسة ﻋﻠي ) (2011والتي أشارت إلى أن مستو رضا الزائن
ان منخفضا الرغم من تمتع المصارف صفات مميزة تؤهﻠه إلى تقد م خدمات مصرف ة متنوﻋة.
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ثالثا :اخت ار فرض ات الدراسة

 .1توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين سهولة استخدام الموقع
اﻹلكتروني ورضا العمﻼء.

يبين جدول ) (26أن معامل اﻻرت ا

ساو ) ،(.537وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (.Sigتساو )(0.000

وهي أقل من مستو الدﻻلة  α≤ 0.05وهذا يدل ﻋﻠى وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين سهولة

استخدام الموقع اﻹلكتروني ورضا العمﻼء .أ

أن هناك ﻋﻼقة طرد ة ايجاب ة بين سهولة اﻻستخدام

ورضا العمﻼء ،ﻠما زادت سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني ﻠما زاد مستو الرضا لد العمﻼء.

و عزو ال احث ذلك إلى أن العمﻼء طمحون إلى الخدمات السهﻠة وال سيرة والتي من المم ن التعامل

معها دون تعقيد أو خوف و م ن لﻠمستخدمين مهما انت درجة تعﻠ مهم استخدامها لذلك ﻋﻠى البنوك
تقي م الخدمات ش ل مستمر واطﻼع العمﻼء ﻋﻠى الخدمات قبل تطب قها أ أنهم ش ﻠون حﻠقة تغذ ة

راجعة لﻠبنك مستفيدين نهائيين من الخدمة.

واتفقت هذه النتائج مع نتائج عض الدراسات دراسة الطراونه ) (2011وجود اثر ذو دﻻلة إحصائ ة

لجودة الخدمة اﻹلكترون ة وفقا لﻸ عاد )سهولة الوصول لﻠخدمة  ،وسهولة اﻻستعمال( مجتمعة في رضا
العمﻼء .وأ ضا اتفقت مع نتائج دراسة طواهر  ،الهوار ) (2013حيث أظهرت إجا ات مفردات

العينة ل عد اﻻستعمال من نموذج ق اس جودة الخدمة اﻹلكترون ة ،أن تقي م الزائن تراوح بين الجيد
والمتوس حيث حصﻠت الع ارة المتعﻠقة سهولة إيجاد الموقع اﻹلكتروني أكبر وس حسابي.
جدول ):(26

معامل اﻻرت ا بين سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني ورضا العمﻼء
الفرض ة

توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة )≤0.05

 (αبين سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني ورضا العمﻼء.

* اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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لﻼرت ا

.537

الق مة

اﻻحتمال ة)(Sig.
*0.000

 .2توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين سر ة الب انات وخصوصيتها
ورضا العمﻼء.

يبين جدول ) (27أن معامل اﻻرت ا

ساو ) ،(.582وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (.Sigتساو )(0.000

وهي أقل من مستو الدﻻلة  α≤ 0.05وهذا يدل ﻋﻠى وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين سرة

الب انات وخصوصيتها ورضا العمﻼء.

وهذا يدل ﻋﻠى أن البنك يهتم سرة ب انات ﻋمﻼئه وخصوصيتها و ﻠما قام البنك بزادة أساليب

الحما ة والسرة لﻠب انات ﻠما زاد رضا العمﻼء ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.

واتفقت هذه النتائج مع نتائج عض الدراسات دراسة طراونه ) (2011حيث خﻠصت أن تأثير أ عاد

جودة الخدمات اﻹلكترون ة في رضا العمﻼء ان متفاوتا لكنه ش ل ﻋام ان مرتفعاً لجم ع اﻷ عاد

حيث احتل عد الخصوص ة المرت ة اﻷولى.

واتفقت مع الخالد ) (2006تبين أن الوس الحسابي ل عد اﻷمان  23,4والوزن النسبي  %6,84وهو

أكبر من %60ومستو المعنو ة ) (0.000وهو اقل من ) (0.05مما عني أن تقي م أفراد العينة

لمستو جودة الخدمات المقدمة فعﻠ ا من البنوك اﻹسﻼم ة مرتفع ٕوايجابي في ما يخص عد اﻷمان.
واختﻠفت هذه النتائج مع نتائج دراسة طواهر  ،الهوار ) (2013حيث توصﻠت الى ان ال عد اﻷمني
أظهر تقي ما ضع فا من طرف العينة المستجو ة اﻷمر الذ
التعامﻼت اﻹلكترون ة صفة ﻋامة.

جدول ):(27

عود حسبنا لطب عة ثقة الزون تجاه

معامل اﻻرت ا بين سر ة الب انات وخصوصيتها ورضا العمﻼء
الفرض ة

توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة )≤0.05

 (αبين سرة الب انات وخصوصيتها ورضا العمﻼء.

* اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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لﻼرت ا

.582

الق مة

اﻻحتمال ة)(Sig.
*0.000

 .3توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين وجود دعم فني م اشر
للعمﻼء ورضا العمﻼء.

يبين جدول ) (28أن معامل اﻻرت ا

ساو ) ،(.678وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (.Sigتساو 0.000

وهي أقل من مستو الدﻻلة  α≤ 0.05وهذا يدل ﻋﻠى وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين وجود

دﻋم فني م اشر لﻠعمﻼء ورضا العمﻼء.

و عزو ال احث ذلك إلى وجود دﻋم فني م اشر لﻠعمﻼء واﻻستماع ﻻستفساراتهم واقتراحاتهم ضرورة

واج ة ان سعى إليها البنك اﻹضافة الى تقي م الخدمة من ﻋمﻼئه ل فترة حتى حاف ﻋﻠى مستو

ﻋال من الرضا الواجب تحق قه .ف ﻠما زاد البنك من ﻋمﻠ ات الدﻋم الفني واﻻتصال الم اشر العمﻼء
وتﻠب ة متطﻠ اتهم ﻠما زاد رضا العمﻼء ﻋن الخدمات التي قدمها البنك.

واتفقت هذه النتائج مع نتائج عض الدراسات دراسة الطراونه ) (2011والتي توصﻠت إلى أن تأثير

أ عاد جودة الخدمات اﻹلكترون ة في رضا العمﻼء ان متفاوتا لكنه ش ل ﻋام ان مرتفعًا لجم ع
اﻷ عاد حيث احتل عد اﻻستجا ة المرت ة اﻷخيرة من أ عاد جودة الخدمات اﻹلكترون ة .واتفقت مع

دراسة الده مات ) (2011والتي توصﻠت إلى أن المتوس الحسابي لجودة الخدمات اﻹلكترون ة وفقا
ل عد اﻻستجا ة و التعاطف بﻠغ درجة مرتفعة حسب مق اس الدراسة.

واختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة ﻋﻠى) (2011والتي توصﻠت إلى إن نتائج الدراسة لم تظهر

دﻋما

ل عد اﻻستجا ة والتعاطف وهذه النتيجة تشير إلى ﻋدم استجا ة الموظفين ﻻستفسارات

الزائن وﻋدم تﻠب ة رغ اتهم سرﻋة وﻋدم تمتع الموظفين الخبرة والمهارة في تقد م الخدمات

المصرف ة.

جدول ):(28

معامل اﻻرت ا بين وجود دعم فني م اشر للعمﻼء ورضا العمﻼء
الفرض ة

توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة )≤0.05

 (αبين وجود دﻋم فني م اشر لﻠعمﻼء ورضا العمﻼء.

* اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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لﻼرت ا

.678

الق مة

اﻻحتمال ة)(Sig.
*0.000

 .4توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة ) (α ≤0.05بين فاءة الخدمة اﻹلكترون ة
وفاعليتها ورضا العمﻼء.

يبين جدول ) (29أن معامل اﻻرت ا

ساو  ،.672وأن الق مة اﻻحتمال ة ) (.Sigتساو 0.000

وهي أقل من مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05وهذا يدل ﻋﻠى وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين فاءة

الخدمة اﻹلكترون ة وفاﻋﻠيتها ورضا العمﻼء.

و عزو ال احث ذلك إلى أن العمﻼء يتوقعون خدمة معينة من البنك بناء ﻋﻠى خبراتهم السا قة ووفقا

لتطﻠعاتهم ومعرفتهم سمعة البنك فقد بنو تصور لﻠخدمة المتوقعة فعﻠى البنك ان قدم الخدمة

فاءة

وفاﻋﻠ ة لكي تفوق مستو توقعات ﻋمﻼئه تقﻠيل وقت انجاز العمﻠ ات وخفض التكﻠفة والتقﻠيل من

صفوف اﻻنتظار اﻹضافة إلى مراﻋاة الفروق الفرد ة لد العمﻼء في تقبل الخدمات

واتفقت هذه النتائج مع نتائج عض الدراسات دراسة الده مات ) (2011والتي توصﻠت إلى أن

المتوس الحسابي لجودة الخدمات اﻹلكترون ة وفقا ل عد اﻷداء بين الم ت ات الرسم ة والخاصة بﻠغ

درجة مرتفعة حسب مق اس الدراسة .واتفقت مع دراسة الخالد ) (2006تبين أن الوس الحسابي

اﻻﻋتماد ة) (19.4والوزن النسبي  %9.83وهو أكبر من  %60ومستو المعنو ة ) (0.000وهو اقل

من) (0.05مما عني أن تقي م أفراد العينة لمستو جودة الخدمات المقدمة فعﻠ ا من البنوك اﻹسﻼم ة

مرتفع ٕوايجابي في ما يخص عد اﻻﻋتماد ة .واتفقت مع نتائج دراسة اﻷﻋرج ) (2013أن غالب ة أفراد
العينة يتفقون ﻋﻠى أن تطبي الخدمات والنوافذ اﻹلكترون ة متاز بدقة الخدمات المقدمة حيث بﻠغت
نسبتهم )(%85

جدول ):(29

معامل اﻻرت ا بين فاءة الخدمة اﻹلكترون ة وفاعليتها ورضا العمﻼء
الفرض ة

توجد ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة ﻋند مستو دﻻلة )≤0.05

 (αبين فاءة الخدمة اﻹلكترون ة وفاﻋﻠيتها ورضا العمﻼء.

* اﻻرت ا دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
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لﻼرت ا

.672

الق مة

اﻻحتمال ة)(Sig.
*0.000

 .5توجـــد فـــروق ذات دﻻلـــة إحص ــائ ة عنـــد مســـتو دﻻلـــة ) (α ≤0.05بـــين متوســـطات إجا ـــات
الم حــوثين حــول رضــا العمــﻼء والخــدمات المصــرف ة اﻹلكترون ــة تعــز الب انــات الشخصـ ة )اســم

البنك ،فرع البنك حسب المحافظة ،الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الدخل ،القطاع الذ
المستجيب ،عدد سنوات التعامل مع البنك(.

عمل ه

تــم اســتخدام اخت ــار "  Tلعينتــين مســتقﻠتين" لمعرفــة مــا إذا ــان هنــاك فــروق ذات دﻻلــة إحصــائ ة وهــو

اخت ــار معﻠمــي صــﻠح لمقارنــة متوســطي مجمــوﻋتين مــن الب انــات .ــذلك تــم اســتخدام اخت ــار " الت ــاين

اﻷحاد " لمعرفة ما إذا ان هناك فـروق ذات دﻻلـة إحصـائ ة وهـذا اﻻخت ـار معﻠمـي صـﻠح لمقارنـة 3
متوسطات أو أكثر.

و شت من هذه الفرض ة الفرض ات الفرع ة التال ة:

 -توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو

دﻻلة ) (α ≤0.05بين متوسطات إجا ات

الم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلﻰ اسم البنك.

من النتائج الموضحة في جدول ) (30تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار"  - Tلعينتين

مستقﻠتين " أقل من مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05لكافة المجاﻻت ،و ذلك م ن استنتاج أنه توجد فروق

ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت تعز إلى اسم البنك
وذلك لصالح البنك اﻹسﻼمي العري .تبين النتائج ان هناك رضا من العمﻼء بنس ة  %80.05ﻋن

الخدمات المصرف ة اﻻلكترون ة التي قدمها البنك اﻹسﻼمي العري وهي اكبر من نس ة رضا العمﻼء
ﻋن الخدمات المصرف ة اﻻلكترون ة التي قدمها البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني والتي بﻠغت %71.17

وهذا يدل أن ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري راضون ﻋن الخدمات التي قدمها البنك بنس ة اكبر من

رضا العمﻼء ﻋن الخدمات التي قدمها البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني لذا يتوجب ﻋﻠى البنك اﻹسﻼمي
الفﻠسطيني معرفة نقا الضعف وتقو تها ومعرفة نقا القوة وتعززها لزادة نس ة رضا العمﻼء لديهم.
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جدول ) :(30نتائج اخت ار"  - Tلعينتين مستقلتين " – اسم البنك

الفلسطيني

العر ي

6.98

7.81

7.77

سرة الب انات وخصوصيتها.

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

6.82

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

7.70

رضا العمﻼء.

6.86

8.32
7.82
8.41
7.99

جم ع المجاﻻت معا
* الفرق بين المتوسطين دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
7.17

 -توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو

8.05

ق مة اﻻخت ار

اﻹسﻼمي اﻹسﻼمي

)(.Sig

سهولة اﻻستخدام.

البنك

البنك

الق مة اﻻحتمال ة

المجال

المتوسطات

-4.549

*0.000

-6.974

*0.000

-7.260
-5.644
-9.479

-9.078

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

دﻻلة ) (α ≤0.05بين متوسطات إجا ات

الم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلﻰ فرع البنك.

من النتائج الموضحة في جدول ) (31تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار" الت اين

اﻷحاد " أكبر من مستو الدﻻلة  0.05لكافة المجاﻻت ،و ذلك م ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات
دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت تعز إلى فرع البنك.

و عزو ال احث ذلك إلى أن البنوك محل الدراسة قدموا الخدمات نفسها في افة الفروع وأنه ﻻ ميز

البنك بين ﻋمﻼء فرع معين دون الفرع اﻷخر وهذا يدل ﻋﻠى أن البنك ينتهج س اسة موحدة في جم ع

فروﻋه لتقد م الخدمات بنفس الكفاءة
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الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

6.93

7.78

سرة الب انات وخصوصيتها6.21 .
فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة

اﻹلكترون ة.
العمﻼء.
رضا

7.06
7.05

7.73
8.25
7.71

البلح

7.19

7.35

7.45

8.05

6.39

7.28

6.53
7.38
6.44

8.02

7.04

 -توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو

7.27

0.409

8.38

7.90

7.07

6.54

8.22
7.33

جم ع المجاﻻت معا
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
6.83

7.81

6.77

7.48

ق مة اﻻخت ار

سهولة اﻻستخدام.

6.78

7.90

دير

الوسطﻰ

غزة

الشمال

7.61

7.63
6.62
7.11

0.699
1.927
1.422
0.764
0.960

)(.Sig

المجال

رفح

خانيونس

المتوسطات

الق مة اﻻحتمال ة

جدول ) :(31نتائج اخت ار " الت اين اﻷحاد " – فرع البنك

0.549
0.747
0.139
0.236
0.514
0.409

دﻻلة ) (α ≤0.05بين متوسطات إجا ات

الم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلﻰ الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ) (32تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار"  - Tلعينتين

مستقﻠتين " أكبر من مستو الدﻻلة  0.05لكافة المجاﻻت ،و ذلك م ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق

ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت تعز إلى الجنس.
ﻼح

انه ﻻ يوجد فروق بين إجا ات الم حوثين من الجنسين و عزو ال احث ذلك إلى أن البن ين

قدمان الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة لكﻼ الجنسين دون التفرقة بين احد دون اﻷخر أ

مقدمة ومتاحة لﻠجم ع.
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أن الخدمات

سرة الب انات وخصوصيتها.

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

رضا العمﻼء.

جم ع المجاﻻت معا

ق مة اﻻخت ار

سهولة اﻻستخدام.

ذر

أنثﻰ

7.94

8.06

-0.915

7.18

7.18

-0.015

7.25
7.92
7.26
7.46

7.38
8.05
7.31
7.55

)(.Sig

المجال

المتوسطات

الق مة اﻻحتمال ة

جدول ) :(32نتائج اخت ار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

-1.031
-0.977
-0.374

-0.729

0.361
0.303
0.988
0.329
0.709
0.466

 توجـــد فـــروق ذات دﻻلـــة إحصـــائ ة عنـــد مســـتو دﻻلـــة ) (α ≤0.05بـــين متوســـطات إجا ـــاتالم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلﻰ العمر.

من النتائج الموضحة في جدول ) (33م ن استنتاج ما يﻠي:

تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار" الت اين اﻷحاد " أقل من مستو الدﻻلة ≤ 0.05
 αلمجال " سرة الب انـات وخصوصـيتها " و ـذلك م ـن اسـتنتاج أنـه توجـد فـروق ذات دﻻلـة إحصـائ ة
بين متوسـطات تقـديرات ﻋينـة الد ارسـة حـول هـذا المجـال تعـز إلـى العمـر وذلـك لصـالح الـذين أﻋمـارهم

 50ســنة فمــا فــوق .و عــزو ال احــث ذلــك إلــى أن العمــﻼء اﻷكبــر ســنا هــم اﻷكثــر خبـرة فــي التعامــل مــع

البنوك وأكثر ﻋدد في سنوات التعامل مع البنك وهذا يرجع إلى أن عضهم قد تعامل مع أكثـر مـن بنـك
ح م بر سنه لعدة سنوات ووجد أن البنك الحالي أفضل في تقد م الخدمة من اقي البنوك اﻷخر .

أما النس ة ل اقي المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معا فقد تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.أكبر من

مستو الدﻻلة  0.05و ذلك م ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات
تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معا تعز إلى العمر.

و عزو ال احث ذلك إلى أن البنك قدم خدمات مصرف ة إلكترون ة ش ل متساو و ناسب جم ع الفئات

العمرة وأن هدف البنك اﻷساسي هو رضا العمﻼء جم عهم ول س فئة دون اﻷخر  ،وذلك يرجع
لسهولة تﻠقي الخدمة واستخدامها ط قا لﻺرشادات والتعﻠ مات التي يوجهها البنك لﻠعميل.
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جدول ) :(33نتائج اخت ار " الت اين اﻷحاد " – العمر

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

رضا العمﻼء.

من 30
7.06
7.14
7.87
7.14

من 40
7.24
7.14
7.99
7.21

من 50
7.50
7.33
8.06
7.46

ق مة اﻻخت ار

سرة الب انات وخصوصيتها.

7.85

7.96

8.10

إلﻰ أقل

إلﻰ أقل

إلﻰ أقل

 50فما
8.02

0.745

0.526

7.12

0.426

0.734

فوق

7.53
7.78
7.44

)(.Sig

سهولة اﻻستخدام.

من 18

من 30

من 40

الق مة اﻻحتمال ة

المجال

المتوسطات

3.076
0.692
1.422

*0.028
0.557
0.236

جم ع المجاﻻت معا
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
 توجـــد فـــروق ذات دﻻلـــة إحصـــائ ة عنـــد مســـتو دﻻلـــة ) (α ≤0.05بـــين متوســـطات إجا ـــات7.36

7.46

7.65

7.55

1.384

0.247

الم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلﻰ المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ) (34تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار" الت اين

اﻷحاد " أكبر من مستو الدﻻلة  0.05لكافة المجاﻻت ،و ذلك م ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات
دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت تعز إلى المؤهل العﻠمي .أ

أن البنك قدم خدمات مصرف ة إلكترون ة تتميز سهولة اﻻستخدام وسرﻋة الوصول و إم ان أ شخص

استخدامها بإت اع التعﻠ مات الموجودة مهما اختﻠف مستواه العﻠمي وهذا ما يتميز ه الموقع اﻹلكتروني
حيث انه ﻻ يوجد أ تعقيدات من قبل البنك ح ال تقد م الخدمة.
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جدول ) :(34نتائج اخت ار " الت اين اﻷحاد " – المؤهل العلمي

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

رضا العمﻼء.

جم ع المجاﻻت معا

ق مة اﻻخت ار

سرة الب انات وخصوصيتها.

دراسات

7.52

8.02

7.98

8.19

2.455

0.063

7.26

7.38

7.08

7.24

0.967

0.408

عامة أو

دبلوم

الور وس

أقل

7.53
7.43
7.14
7.35

7.39
8.04
7.46
7.62

7.21
8.03
7.19
7.44

عل ا

7.25
7.90
7.39
7.56

)(.Sig

سهولة اﻻستخدام.

الق مة اﻻحتمال ة

المجال

ثانو ة

المتوسطات

1.150
2.642
1.223
0.954

0.329
0.051
0.301
0.415

 توجـــد فـــروق ذات دﻻلـــة إحصـــائ ة عنـــد مســـتو دﻻلـــة ) (α ≤0.05بـــين متوســـطات إجا ـــاتالم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلﻰ الدخل.

من النتائج الموضحة في جدول ) (35تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار" الت اين

اﻷحاد " أكبر من مستو الدﻻلة  0.05لكافة المجاﻻت ،و ذلك م ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات
دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت تعز إلى الدخل.

و عزو ال احث ذلك إلى أن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة تناسب جم ع الفئات من حيث

الدخل فأصحاب الدخل اﻷقل ستط عون استخدام الخدمات واﻻستفادة منها ما ستفيد منها أصحاب
الدخل المتوس وأصحاب الدخل المرتفع وانه ﻻ يوجد تفرقة في نوع الخدمات المقدمة لصالح أصحاب
الدخل اﻷﻋﻠى أو اﻷقل.
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جدول ) :(35نتائج اخت ار " الت اين اﻷحاد " – الدخل

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

رضا العمﻼء.

جم ع المجاﻻت معا

2000

3000

4000

ش ل

ش ل

ش ل

ش ل

ق مة اﻻخت ار

سرة الب انات وخصوصيتها.

-3001 -2001 -1000

4000

)(.Sig

سهولة اﻻستخدام.

من

من

أكثر من

الق مة اﻻحتمال ة

المجال

من

المتوسطات

7.69

8.05

7.99

8.11

2.015

0.111

7.10

7.18

7.13

7.35

0.502

0.681

7.39
7.85
7.27
7.43

7.34
7.90
7.25
7.50

7.08
8.03
7.17
7.43

7.38
8.04
7.44
7.63

1.674
0.560
0.698
0.715

0.172
0.641
0.553
0.544

 توجـــد فـــروق ذات دﻻلـــة إحص ــائ ة عنـــد مســـتو دﻻلـــة ) (α ≤0.05بـــين متوســـطات إجا ـــاتالم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصـرف ة اﻹلكترون ـة تعـز إلـﻰ القطـاع الـذ

المستجيب.

عمـل ـه

من النتائج الموضحة في جدول ) (36تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار" الت اين

اﻷحاد " أكبر من مستو الدﻻلة  0.05لكافة المجاﻻت ،و ذلك م ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات
دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت تعز إلى القطاع الذ
ه المستجيب.

عمل

و عزو ال احث ذلك إلى انه اختﻼف القطاﻋات التي عمل بها العميل واختﻼف درجة استخدامه لها

فإن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة مصممة لتناسب جم ع انواع القطاﻋات سواء انوا موظفين

ح وميين أو من أصحاب اﻷﻋمال الخاصة والحرة أو من الذين عمﻠون بو الة الغوث او غيرها من

القطاﻋات ،فهدف البنك موحد في خدمة جم ع القطاﻋات.
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سرة الب انات وخصوصيتها.

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة اﻹلكترون ة.

رضا العمﻼء.

جم ع المجاﻻت معا

7.33

7.16

8.05
7.02
7.95
7.15
7.44

خاص

7.93

7.90

8.06

7.03

7.33

7.36

7.88
7.29
7.43

7.30
8.02
7.38
7.55

7.27
7.84
7.21
7.50

ق مة اﻻخت ار

سهولة اﻻستخدام.

ح ومي

و الة

قطاع

غير ذلك

0.449
0.335
1.488
0.326
0.795
0.336

)(.Sig

المجال

المتوسطات

الق مة اﻻحتمال ة

جدول ) :(36نتائج اخت ار " الت اين اﻷحاد " – القطاع الذ

عمل ه المستجيب

0.718
0.800
0.217
0.807
0.497
0.799

 توجـــد فـــروق ذات دﻻلـــة إحص ــائ ة عنـــد مســـتو دﻻلـــة ) (α ≤0.05بـــين متوســـطات إجا ـــاتالم حوثين حول رضا العمﻼء والخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز إلﻰ عدد سنوات التعامـل مـع

البنك.

من النتائج الموضحة في جدول ) (37م ن استنتاج ما يﻠي:

تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابﻠة ﻻخت ار" الت اين اﻷحاد " أقل من مستو الدﻻلة ≤ 0.05
 αلﻠمجالين " سرة الب انات وخصوصيتها ،فـاءة وفاﻋﻠ ـة الخدمـة اﻹلكترون ـة " و ـذلك م ـن اسـتنتاج

أنه توجد فروق ذات دﻻلة إحصـائ ة بـين متوسـطات تقـديرات ﻋينـة الد ارسـة حـول هـذين المجـالين تعـز

إلى ﻋدد سنوات التعامل مع البنك وذلك لصالح الذين سنوات تعـامﻠهم البنـك  9سـنوات فـأكثر .و عـزو

ال احث ذلك إلى أن العمﻼء اﻷكبر سنا هم اﻷكثر خبرة في التعامل مـع البنـوك وأكثـر ﻋـدد فـي سـنوات
التعامــل مــع البنــك و ــونهم اﻷكثــر فــي ﻋــدد ســنوات التعامــل فقــد بنــو لــديهم مســتو معــين مــن التوقعــات
نتيجــة الخب ـرة الســا قة فــي تعــامﻠهم مــع البنــك وهــذا عــز إلــى أن البنــك يوجــه س اســاته التعامــل وتقــد م

أفضل الخدمات لعمﻼئه لﻠمحافظة ﻋﻠيهم والعمل ﻋﻠى استمرارتهم .

أما النس ة ل اقي المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معا فقد تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.أكبر من

مستو الدﻻلة  0.05و ذلك م ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات
127

تقديرات ﻋينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معا تعز إلى ﻋدد سنوات التعامل مع

البنك.

و عزو ال احث ذلك إلى أن البنك ينهج س اسة المحافظة ﻋﻠى ﻋمﻼئه وترسيﺦ وﻻئهم تجاهه فمن

الﻠحظة اﻷولى التي يتقدم بها العميل فتح حساب في البنك سعى البنك ش ل م اشر إلى تقد م جم ع

الخدمات المصرف ة لتكون متاحة بين يد ه و م نه استخدامها سهولة و سر وﻻ يتم التفرقة بين العمﻼء
الحاليين والجدد من حيث نوع الخدمة المقدمة لهم.

جدول ) :(37نتائج اخت ار " الت اين اﻷحاد " – عدد سنوات التعامل مع البنك

الدﻋم الفني لﻠعمﻼء.

فاءة وفاﻋﻠ ة الخدمة

اﻹلكترون ة.
العمﻼء.
رضا

سنوات
7.61
7.28
7.04
7.65
7.02

8.04
7.23
7.14
8.17
7.30

سنوات
8.07
7.09
7.14
7.80
7.15

جم ع المجاﻻت معا
* الفرق بين المتوسطات دال إحصائ اً ﻋند مستو دﻻلة .α ≤ 0.05
7.27

7.52
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7.43

ق مة اﻻخت ار

سرة الب انات وخصوصيتها.

أقل من 3

من  6سنوات

أقل من 9

فأكثر

)(.Sig

سهولة اﻻستخدام.

من سنة-

من  -3أقل

من -6

 9سنوات

الق مة اﻻحتمال ة

المجال

المتوسطات

7.95

2.004

0.113

7.36

0.718

0.542

2.183

0.090

7.58

*0.022 3.252

7.98

*0.039 2.816

7.62

0.225

7.51

1.461

الفصل السادس

النتائج والتوص ات

أوﻻً :نتائج الدراسة

ثان اً :توص ات الدراسة

ثالثا :الدراسات المقترحة
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من خﻼل استعراض التحﻠ ﻼت السا قة لﻠب انات التي جمعها ال احث من مجتمع الدراسة ،خرجت

الدراسة من خﻼل هذا الفصل ٍ
احث من تقد م ﻋدد من التوص ات المهمه
عدد من
ِ
النتائج التي م ﱠ نت ال َ
إلى مجتمع الدراسة ،وهم البنك اﻹسﻼمي الفلسطيني والبنك اﻹسﻼمي العربي
أوﻻً :نتائج الدراسة

 .1وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين سهولة استخدام الموقع اﻹلكتروني ورضا العمﻼء.
 .2وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين سرة الب انات ومصداقيتها ورضا العمﻼء.

 .3وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين وجود دﻋم فني م اشر لﻠعمﻼء ورضا العمﻼء.

 .4وجود ﻋﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين فاءة الخدمة اﻹلكترون ة وفاﻋﻠيتها ورضا العمﻼء.

 .5وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين رضا العمﻼء و ين الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة تعز
إلى لﻠب انات الشخص ة )اسم البنك  ،العمر ،ﻋدد سنوات التعامل مع البنك(.

 .6ﻋدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين رضا العمﻼء و ين الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة
لتعز لﻠب انات الشخص ة )فرع البنك ،الجنس  ،المؤهل العﻠمي ،الدخل الشهر  ،المهنة(

 .7ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي العري راضون ﻋن الخدمات المصرف ة إلكترون ة بنس ة ،%80.05

بينما ﻋمﻼء البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني راضون ﻋن الخدمات المصرف ة إلكترون ة بنس ة

 ،%70.17وهذا عني أن البنك اﻹسﻼمي العري قدم خدمات إلكترون ة أفضل وتحوز ﻋﻠى

رضا العمﻼء بنس ة اكبر من البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني.

 .8قدم الموقع خدمات مصرف ة إلكترون ة في أ
واستخدامها سهولة و سر.

وقت مما سهل وصول العمﻼء إليها

 .9قوم الموقع اﻹلكتروني لﻠبنك بتوج ه العمﻼء استخدام ﻠمات مرور قو ة وصع ة اﻻختراق.

 .10هناك ضعف في ﻋمﻠ ة الدﻋم الفني في حال ظهرت ﻋمﻠ ات وصول متكررة إلى حساب
العميل.

 .11الرغم من ﻋدم وجود تشرعات قانون ة تحد من مواجهة المخالفات ﻋبر ش ة اﻹنترنت إﻻ أن
العمﻼء راضون ﻋن الخدمة اﻹلكترون ة ومستعدون ﻻستخدامها.
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 .12يوظف البنك خدمة الرسائل القصيرة  SMSش ل جيد في حال نزول الراتب أو في حال
السحب من الحساب.

 .13ﻋدم وجود س اسة لتأكيد العمﻠ ات قبل إتمامها ﻋبر الرسائل القصيرة .SMS

 .14هناك موافقة ش ل بير ﻋﻠى أن استخدام الخدمة اﻹلكترون ة قﻠل من اﻹزدحام وصفوف
اﻻنتظار في البنك.

 .15قدم الموقع اﻹلكتروني لﻠبنك الخدمات المصرف ة سرﻋة و دقة ﻋال ة.

 .16العمﻼء راضون ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة من قبل البنك لكن ﻻ تصل إلى
مستو توقعاتهم الش ل المطﻠوب.

 .17هناك ضعف واضح في اهتمام البنك ﻋند وجود مش ﻠة إلكترون ة لد
ش ل سﻠبي ﻋﻠى رضاهم.
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العمﻼء ،مما يؤثر

ثان ا :التوص ات

 .1ضرورة اطﻼع البنوك اﻹسﻼم ة ﻋﻠى تجارب البنوك العر ة والعالم ة ومحاولة مواكبتها بتقد م
خدمات متميزة.

 .2العمل ﻋﻠى نظام حجب دخول المستخدم في حال تم إدخال اسم المستخدم و ﻠمة المرور
لعدة مرات متكررة و قوم النظام بإ قاف الحساب فورا ومن ثم عمل الموقع ﻋﻠى إ ﻼغ العميل
بوجود محاولة دخول متكررة إلى حسا ه ﻋبر .SMS

 .3ضرورة ق ام البنك بتحديث الب انات ش ل دور سواء ﻋن طر إ ﻼغ العمﻼء الحضور إلى
البنك لتحديث ب اناتهم والتأكد منها أو إلكترون اً ﻋن طر الموقع اﻹلكتروني.

 .4ضرورة ق ام الموقع بإ ﻼغ العميل بتغيير ﻠمة السر ش ل دور
لﻠحفا ﻋﻠى سرة وخصوص ة ب انات ﻋمﻼئه.

ل  72يوم ﻋﻠى اﻷقل

 .5العمل ﻋﻠى نظام تأكيد المعامﻼت ﻋبر الرسائل القصيرة قبل إتمامها بإرسال ود م ون من
ﻋدة أرقام ﻋﻠى هاتف العميل ل قوم بدوره بنقل الكود إلى الموقع اﻹلكتروني ﻹتمام العمﻠ ة

لﻠحفا ﻋﻠى ب انات العميل.

 .6ق ام البنك عمﻠ ة تقي م الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ش ل دور ﻋن طر
اﻹلكتروني لمعرفة نقا الضعف وتقو تها ومعرفة نقا القوة وتعززها.

الموقع

 .7إبداء اهتمام واضح من قبل البنك المشاكل اﻹلكترون ة التي تواجهه ﻋمﻼئه.

 .8اﻻستماع لش او العمﻼء ومقترحاتهم في الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة من قبل البنك.

 .9ضرورة ق ام البنك بإﻋداد دورات تدرب ة لﻠموظفين المختصين في تقد م الخدمات اﻹلكترون ة
تم نهم من خدمة العمﻼء ش ل صل إلى مستو توقعاتهم.

 .10العمل ﻋﻠى إصدار نشرات تثق ف ة من قبل البنك ﻋن أهم ة الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة
ومميزاتها وتوضح
ﻋمﻼئها.

ف ة استخدامها الش ل الذ
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حاف

ﻋﻠى سرة وخصوص ة ب انات

ثالثا :الدراسات المقترحة

 اثر جودة الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ﻋﻠى الوﻻء اﻹلكتروني لﻠعمﻼء -مد قبول العمﻼء لخدمة الهاتف البن ي في البنوك المحﻠ ة

 -اثر جودة الخدمات المصرف ة اﻻلكترون ة المقدمة لﻠعمﻼء ﻋﻠى زادة الحصة السوق ة
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المﻼح

أوﻻ :أسماء المح مين

ثان ا :اﻻست انة الموجهة للمح مين

ثالثا  :اﻻست انة في صورتها النهائ ة
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أوﻻ :أسماء المحكمين
ملح رقم )(1

اسم المحكم
م
د .يوسف عبد بحر
1
د .ماهر موسى ضرغام
2
د .رامز عزمي بدير
3
د .ﷴ جودت فارس
4
 5أ.د نهاية عبدالهادي التلباني
د .نضال حمدان المصري
6
د .ياسر عبد الشرفا
7
 8د .خالد عبد الرؤوف الحﻼق
 9أ.د .فارس محمود ابو معمر
د .ﷴ عبد اشتيوي
10
د .نبيل عبد اللوح
11
أ.د سمير موسى صافي
12
ا .عبد المنعم عطا العالول
13
أ .أشرف ابو سمره
14

مكان العمل
الجامعة اﻹسﻼمية
الجامعة اﻹسﻼمية
جامعة اﻷزهر
جامعة اﻷزهر
جامعة اﻷزهر
جامعة القدس المفتوحة
الجامعة اﻹسﻼمية
الجامعة اﻹسﻼمية
الجامعة اﻹسﻼمية
جامعة القدس المفتوحة
ديوان الموظفين العام
الجامعة اﻹسﻼمية
جامعة اﻷقصى
ديوان الموظفين العام
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الدرجة العلمية
أستاذ إدارة اﻷعمال المشارك
أستاذ المحاسبة المشارك
أستاذ إدارة اﻷعمال المساعد
أستاذ إدارة اﻷعمال المساعد
أستاذ دكتور
أستاذ إدارة اﻷعمال المساعد
أستاذ إدارة اﻷعمال المساعد
أستاذ إدارة المشاريع المساعد
أستاذ دكتور
أستاذ إدارة اﻷعمال المساعد
أستاذ إدارة اﻷعمال المساعد
أستاذ دكتور
ماجستير المحاسبة والتمويل
ماجستير إحصاء

ثانيا :اﻻستبانة في صورتها اﻷولية

ملح رقم )(2

جــــامـــــعة اﻷزهر – غــــزة

﷽

عمـــــادة الدراســــات العليـــا

كلية اﻻقتصاد والعلوم اﻹدارية

قســــــــــم إدارة اﻷعمــــــــال

الموضوع /تح م است انة عنوان

"الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك اﻹسﻼم ة وعﻼقتها برضا العمﻼء"
السيد الد تور ............................................ /المحترم.

قوم ال احث بإعداد دارسة استكماﻻ لمتطل ات الحصول علﻰ درجة الماجستير في إدارة اﻷعمال
بجامعة اﻷزهر غزة.

ونظ اًر لخبرتكم الواسعة في هذا المجال شرفني أن أضع بين أيد م هذه اﻻست انة التي تش ل أداة

الدراسة الميدان ة في صورتها اﻷول ة بهدف تح مها قبل تطب قها ميدان اً لذا نرجو من س ادتكم التكرم
اﻻطﻼع ﻋﻠيها ٕوابداء آرائ م في الفقرات من حيث دقة الع ارات ومناسبتها لموضوع الدراسة ومد

انتمائها لمجاﻻت الدراسة التي وردت فيها بوضع ﻋﻼمة ) (لﻠفقرة المناس ة ٕواجراء التعديل ﻋﻠى الفقرة
غير المناس ة أو اقتراح الص غة التي ترونها مناس ة.

اسم المح م

الدرجة العلم ة

وتقبلوا فائ اﻻحترام والتقدير
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م ان العمل

ال احث /سعيد ﷴ البردو ل

الجزء اﻷول /الب انات الشخص ة

 .1اسم البنك

 البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني

 .2فرع البنك حسب المحافظة
 غزة

 .3الجنس

ذر

 .4العمر

 خانيونس

 البنك اﻹسﻼمي العري
 رفح

 دير البﻠح

 أنثى

 من  18إلى 30

 .5المؤهل العلمي

 من  31إلى 40

 ثانو ة ﻋامة أو اقل  دبﻠوم

 .6الدخل

 اقل من  1000ش ل

 من  3000 – 2001ش ل

 .7القطاع التي تعمل ه
 ح ومي

 الوسطى

 الشمال



الوروس

 من  2000- 1000ش ل
 من 4000– 3001ش ل

 و الة

 .8عدد سنوات التعامل مع البنك

 من  41إلى 50

 من سنة –  3سنوات  من  6 -4سنوات

 قطاع خاص

 50 فما فوق

 دراسات ﻋﻠ ا
 4000 فأكثر
 غير ذلك

 من  9 -7سنوات  أكثر من  9سنوات
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م

الجزء الثاني

المجال اﻻول :سهولة اﻻستخدام
الفقرة

تناسب الفقرة

1

يتميز الموقع اﻹلكتروني استخدام روا

3

يتم الوصول لﻠموقع اﻹلكتروني ش ل سرع وسﻠس

2
4
5
6
7
8
9

وسرعة

ستخدم الموقع اﻹلكترون أكثر من لغة

تنقل سهﻠة

12
13

مناس ة

قدم الموقع اﻹلكتروني مجموﻋة من اﻻرشادات غرض

الحصول ﻋﻠى الخدمة سهولة و سر

يتميز الموقع اﻹلكتروني بتصم م جذاب ومتناس
حتاج الموقع اﻹلكتروني وقت قصير لﻠتحميل

قدم الموقع اﻹلكتروني الخدمات المصرف ة في أ

وقت

يوجد تسه ﻼت من قبل البنك في الحصول ﻋﻠى

الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة

قدم البنك الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة ش ل مماثل

لﻠبنوك اﻻخر

المجال الثاني :سر ة الب انات ومصداقيتها

 10يوجد شعور اﻷمان واﻻطمئنان ﻋن الحصول ﻋﻠى
11

مناس ة

غير

التعديل المقترح

الخدمة من الموقع اﻹلكتروني

عمل الموقع اﻹلكتروني ﻋﻠى توجيهك في استخدام
ﻠمات مرور قو ة

عمل الموقع اﻹلكتروني بإﻋﻼمك افة اﻻجراءات أو

التغييرات تط أر ﻋﻠى الخدمة اﻹلكترون ة

عمل الموقع ﻋﻠى الغاء العمﻠ ة اذا ما تم التأكيد ﻋﻠيها
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مناس ة

غير

مناس ة

التعديل المقترح

من قبل العميل

 14يوجد سرة وخصوص ة ﻋند اجراء الخدمة المصرف ة
اﻹلكترون ة

 15تعد البيئة القانون ة غير اف ة لمواجهة المخالفات ﻋﻠى
ش ة اﻹنترنت

 16يتأكد البنك من هو ة العميل في ل معامﻠة بن ة

ُ 17ي َزود العميل إلكترون اً أ محاوﻻت وصول متكررة
الى حسا ه ﻋبر SMS
المجال الثالث:الدعم الفني للعمﻼء

 18يزود البنك العميل بإرسال اسعار العمﻼت ﻋبر SMS

مناس ة

غير

مناس ة

التعديل المقترح

 19يرسل البنك  SMSفي حال تم السحب من حسا ك
 20يرسل البنك  SMSفي حال تم تحصيل ش ك من
حسا ك.

 21يتم تأكيد المعامﻼت اﻹلكترون ة البن ة ﻋبر SMS
 22يرسل البنك  SMSﻋند نزول الراتب الى حسا ك.
23

ستجيب البنك ﻻستفسارات العمﻼء سرﻋة و فاءة

ﻋال ة .

 24ﻋند مواجهتك مش ﻠة إلكترون ة ظهر البنك اهتماما
25

جيدا لحل المش ﻠة.

عمل البنك ﻋﻠى تقي م الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة

المقدمة لﻠعمﻼء.

 26يوجد موظف مختص داخل البنك لﻼستجا ة ﻋند
اﻻستفسار ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.

27

المجال ال ار ع :فاءة وفاعل ة الخدمة اﻹلكترون ة

مناس ة

قدم البنك الخدمة اﻹلكترون ة فاءة ﻋال ة

 28توفر الخدمة اﻹلكترون ة الوقت والجهد من الذهاب الى
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غير

مناس ة

التعديل المقترح

29
30

البنك وانجاز المعامﻼت ش ل م اشر

قﻠل استخدام الخدمة اﻹلكترون ة من اﻻزدحام

وصفوف اﻻنتظار في البنك

فضل تقد م الخدمة المصرف ة إلكترون اً ﻋن تقد مها

ش ل م اشر

 31ينجز الموقع اﻹلكتروني المعامﻼت ش ل سرع ودقي

 32تنصح زمﻼئك استخدام الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة
33

قدم البنك خدمات مصرف ة إلكترون ة تساﻋد في

تسهيل حصول العمﻼء ﻋﻠى الخدمة

المجال الخامس :رضا العمﻼء

مناس ة

 34تقدم الخدمة اﻹلكترون ة في البنك مرونة وسهولة
35
36

اﻻستخدام بهدف ارضاء العمﻼء

حاف البنك ﻋﻠى سرة ب انات ومعﻠومات ﻋمﻼئه

عمل البنك ﻋﻠى جذب ﻋمﻼء جدد بتقد م الدﻋم الفني

الم اشر لهم

 37تحظى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة فاءة وجودة
ﻋال ة لكسب رضا العمﻼء

38

قدم البنك خدمات إلكترون ة متطورة ومتنوﻋة لعمﻼئه

40

قوم البنك متا عة أخر التطورات في الخدمة

لكسب رضاهم

 39تﻠبي الخدمة اﻹلكترون ة توقعات العمﻼء
41
42

اﻹلكترون ة لمساﻋدة ﻋمﻼئه ٕوارضائهم

سعى البنك ﻋﻠى تحسين الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة

المقدمة استمرار

قدم البنك الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة بتكﻠفة مناس ة

مقارنة مع توقعاتك
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ثالثا :اﻻستبانة في صورتها النهائية

ملح رقم )(3

﷽

جــــامـــــعة اﻷزهر – غــــزة

عمـــــادة الدراســــات العليـــا

كلية اﻻقتصاد والعلوم اﻹدارية

قســــــــــم إدارة اﻷعمــــــــال

اخي الكر م  ،اختي الكر مة

السﻼم عل م ورحمة ﷲ و ر اته ..و عد

قوم ال احث بإﻋداد دارسة استكماﻻً لمتطﻠ ات الحصول ﻋﻠى درجة الماجستير في إدارة اﻷﻋمال

بجامعة اﻷزهر غزة .وهي عنوان"الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة المط قة في البنوك اﻹسﻼم ة
وعﻼقتها برضا العمﻼء"

لذا قام ال احث بإعداد هذه اﻹست انة والتي تتكون من قسمين

القسم اﻷول :الب انات الشخص ة

القسم الثاني :فقرات اﻹست انة وهي م ونة من ) (45فقرة موزعة علﻰ خمسة مجاﻻت

آمﻼ من م التكرم قراءة ل فقرة من فقرات اﻹست انة ومن ثم وضع رقم من )(10) -(1حيث ان لما

ان الرقم اقرب الﻰ ) (10انت الموافقة شديدة و لما اقترب إلﻰ ) (1انت الموافقة غير

شديدة في المر ع الذ

وصادقة.

مثل أر ك ف ه بدقة وموضوع ة ،لتصل الدراسة إلﻰ نتائج صح حة

علماً أن إجا اتكم ستكون في سر ة تامة ،ولن تستخدم إﻻ في أغراض ال حث العلمي فق
وتقبلوا فائ اﻻحترام والتقدير
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ال احث /سعيد ﷴ البردو ل

القسم اﻷول /الب انات الشخص ة
 .1اسم البنك



البنك اﻹسﻼمي الفﻠسطيني

فرع البنك حسب المحافظة


رفح



ذر

 .2الجنس



 .3العمر

خانيونس


من  18الى أقل من

 .4المؤهل العلمي


دير البﻠح

غزة

الوسطى

الشمال



انثى
30

من  30الى أقل من40

ثانو ة ﻋامة أو اقل



 .5الدخل

من  2000- 1000ش ل




البنك اﻹسﻼمي العري





دبﻠوم

من  40الى أقل من 50



الوروس



 50فما فوق
دراسات ﻋﻠ ا

من  3000 – 2001ش ل

من  4000– 3001ش ل أكثر من  4000ش ل

 .6القطاع الذ تعمل ه


ح ومي



من سنة –أقل من  3سنوات



و الة

 .7عدد سنوات التعامل مع البنك
 9سنوات فأكثر





قطاع خاص

من  -3أقل من  6سنوات

القسم الثاني:



غير ذلك………

من  -6أقل من  9سنوات

دل ﻋﻠى الموافقة العال ة ﻋﻠى ما ورد
يرجى اﻹجا ة من  1الى  10حيث ﻠما اقترت الدرجة من ٌ 10

في الع ارة والع س صح ح ،ما موضح في الجدول التالي:
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م

الدرجة

مواف بدرجة
قليلة جدا

1

2

3

5

4

المجال اﻷ ول :سهولة اﻻستخدام

1

يتميز الموقع اﻹلكتروني استخدام روا

3

يتم الوصول لﻠموقع اﻹلكتروني ش ل سرع وسهل.

2
4
5
6
7
8
9

6

7

8

9

ستخدم الموقع اﻹلكتروني أكثر من لغة.

تنقل سهﻠة وسرعة.

10

الدرجة
1-10

قدم الموقع اﻹلكتروني مجموﻋة من اﻹرشادات غرض الحصول ﻋﻠى الخدمة سهولة و سر.

يتميز الموقع اﻹلكتروني بتصم م جذاب ومتناس .
حتاج الموقع اﻹلكتروني وقت قصير لﻠتحميل.

قدم الموقع اﻹلكتروني الخدمات المصرف ة في أ وقت.

قدم البنك الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة طرقة أسهل من البنوك اﻻخر .

المجال الثاني :سر ة الب انات وخصوصيتها

يوجد شعور اﻷمان واﻻطمئنان ﻋند الحصول ﻋﻠى الخدمة من الموقع اﻹلكتروني.

10

عمل الموقع اﻹلكتروني ﻋﻠى توجيهك في استخدام ﻠمات مرور صع ة اﻻختراق.

12

عمل الموقع ﻋﻠى إلغاء العمﻠ ة إذا لم يتم التأكيد ﻋﻠيها من قبل العميل.

11

مواف بدرجة بيرة جدا

1-10

عمل الموقع اﻹلكتروني بإﻋﻼمك افة اﻻجراءات أو التغييرات تط أر ﻋﻠى الخدمة اﻹلكترون ة.

 13يوجد سرة وخصوص ة ﻋند اجراء الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة.

 14تعد البيئة القانون ة غير اف ة لمواجهة المخالفات ﻋﻠى ش ة اﻹنترنت.
 15يتأكد البنك من هو ة العميل في ل معامﻠة بن ة.

ُ 16ي َزود العميل إلكترون اً أ محاوﻻت وصول متكررة إلى حسا ه ﻋبر .SMS
المجال الثالث:الدعم الفني للعمﻼء
 17يزود البنك العميل بإرسال أسعار العمﻼت ﻋبر .SMS
 18يرسل البنك  SMSفي حال تم السحب من حسا ك.

 19يرسل البنك  SMSفي حال تم تحصيل ش ك من حسا ك.
 20يتم تأكيد المعامﻼت اﻹلكترون ة البن ة ﻋبر .SMS
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 21يرسل البنك  SMSﻋند نزول الراتب الى حسا ك.
22
23

ستجيب البنك ﻹستفسارات العمﻼء سرﻋة و فاءة ﻋال ة .

عمل البنك ﻋﻠى تقي م الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة لﻠعمﻼء.

 24يوجد إجا ة سرعة ﻋن اﻻستفسارات التي طﻠبها العميل ﻋن الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.
المجال ال ار ع :فاءة وفاعل ة الخدمة اﻹلكترون ة

25

قدم البنك الخدمة اﻹلكترون ة فاءة ﻋال ة.

27

قﻠل استخدام الخدمة اﻹلكترون ة من اﻹزدحام وصفوف اﻻنتظار في البنك.

1-10

 26توفر الخدمة اﻹلكترون ة الوقت والجهد من الذهاب الى البنك ٕوانجاز المعامﻼت ش ل م اشر.
28

فضل تقد م الخدمة المصرف ة إلكترون اً ﻋن تقد مها ش ل م اشر.

31

قدم البنك خدمات مصرف ة إلكترون ة تساﻋد في تسهيل حصول العمﻼء ﻋﻠى الخدمة .

 29ينجز الموقع اﻹلكتروني المعامﻼت ش ل سرع ودقي .

 30تنصح زمﻼئك بإستخدام الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة .
المجال الخامس :رضا العمﻼء

 32تتميز الخدمة اﻹلكترون ة في البنك مرونة وسهولة اﻻستخدام.
33
34

حاف البنك ﻋﻠى سرة ب انات ومعﻠومات ﻋمﻼئه.

عمل البنك ﻋﻠى جذب ﻋمﻼء جدد بتقد م الدﻋم الفني الم اشر لهم.

 35تحظى الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة فاءة وجودة ﻋال ة.
36

قدم البنك خدمات إلكترون ة متطورة ومتنوﻋة لعمﻼئه .

 37تﻠبي الخدمة اﻹلكترون ة توقعات العمﻼء.

 38يتا ع البنك آخر التطورات في الخدمة اﻹلكترون ة لمساﻋدة ﻋمﻼئه ٕوارضائهم.
39
40
41
42

سعى البنك إلى تحسين الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة المقدمة استمرار.

قدم البنك الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة بتكﻠفة مناس ة مقارنة مع توقعاتك.

ستغرق الموقع اﻹلكتروني وقت قصير ﻹنجاز العمﻠ ات.

ظهر البنك اهتماماً جيداً ﻋند مواجهتك مش ﻠة إلكترون ة.

 43يتمتع البنك سمعة جيدة في تقد م الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة.
 44تزد الخدمات المصرف ة اﻹلكترون ة من وﻻء العمﻼء لﻠبنك.

 45يوجد تسه ﻼت من قبل البنك في الحصول ﻋﻠى الخدمة المصرف ة اﻹلكترون ة.
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