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و في حال قبول األبحاث والدراسات للنشر فأن حق النشر والتوزيع، ينتقل تلقائياً إلى الناشر، ومن شأن هذا الحق أن 
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الشكل في أسفله، وفي حالة استخدام الباحث أداة أو أدوات بحثية في القياس، مثل االستبانة، ال بد من وضع ملحق 

خاص بها، إذا لم ترد في متن البحث.
ويجب أن يستهل كل بحث بصفحة مستقلة تشتمل على ملخصين للبحث باللغتين العربية، واالنجليزية، بما ال يزيد، 

كل واحد منها، على )150( كلمة.
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مناسبة )2.5 سم( من جميع الجهات، ويكون الخط من نوع )Simplified Arabic(، وتكون العناوين الرئيسية بخط 

عريض وبحجم )16(، أما باقي المادة المطبوعة فتكون بحجم )14(.
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التوثيق:
أ.  في متن البحث: 

يتم التوثيق، في متن البحث، وفقاً ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجية )APA5( على النحو اآلتي:
إذا كان المرجع كتاباً يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات، ويتم ذلك بين قوسين هكذا: «

إذا كان المؤلف منفرداً يكتب: )الهيتي، 2010، ص 312(   •
إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب: )الشوملي، والمومني، 2011، ص 212(  •

وإذا كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون هكذا:   •
)الحاج وآخرون، 2011، ص404( 

إذا كان المرجع بحثاً منشوراً في مجلة علمية يراعي فيه ما سبق. «
أما إذا كان موقعاً على االنترنت، فيكتب على النحو اآلتي: «

اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا:  •
 http:// www.tit.net  ”2010 .”الخدمات المصرفية
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ب.  المصادر والمراجع في نهاية البحث:
ترد المصادر والمراجع العربية أوالً، ومن ثم تعاد القائمة باللغة االنجليزية )كما جاءت باللغة العربية في قائمة 

منفصلة(، ثم المصادر والمراجع األجنبية على النحو اآلتي:
توثيق كتاب باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:
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الطبعة، فراغان طباعيان، الناشر، مكان النشر.  مثال:

شوملي ، سهير. )2011( السلوك التنظيمي.  داروائل، عمان، األردن.
Peter, M. )2009(. An outline of English phonetics, Berlin University Press, Berlin, Germany.
Al-Nimr, Saleh. )2011( Alschareaa Aleslamiya. Dar Al-Amal. Amman-jordan.

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي: «
اسم عائلة المؤلف، يليها اسمه. سنة النشر، عنوان البحث، اسم المجلة، المجلد، العدد إن وجد. الصفحات. ويوضع   •

خط تحت اسم المجلة، ورقم المجلد، والعدد إن وجد.  
مثال ذلك:

الفيومي، أحمد. )2009(، »التسهيالت األئتمانية في المصارف االسالمية ...«. مجلة جامعة النجاح لألبحاث – ب 
)العلوم اإلنسانية(، 18)2(. 32-64.

Alzatare, D. )2009(. ”Principels of Enginering”. An-Najah National University Re-
search Journal- B, 14.2; 215-326.
Al-Qagadamany, Ali. )2011(. ”Reasearch Methodolgy …”. Majalet jameat Kadoore. 
23)5(. 19-30.

توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية، يراعى في ذلك الترتيب اآلتي: «
اسم عائلة الباحث، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة. الكلية، الجامعة. بلد النشر. ويتم كتابة عنوان الرسالة بين   •

عالمتي تنصيص هكذا.
كلية  منشورة.  ماجستير غير  فلسطين«. رسالة  في  التنمية  الحكومي على  الدعم  »اثر  الناجي، سلمى. )2009(. 

الدراسات العليا، جامعة فلسطين التقنية. طولكرم، فلسطين.
Faysal, M. A. )2012( ”Adaptive and maladptive and creativity. How are they related to 
professional and female actors” Unpublished dissertation University of London, Berek-
ley, Cal., UK.
Makdise, Marwa. )2010(. ”Alhadara al-arabeya fi phalestine”. Resalet majester ghair 
manshurah. Kuleyt al-derasat alolya, jameat KadureTolkarem. Palestine.

توثيق االنترنت، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي: «
اسم عائلة المؤلف أو شهرته، اسمه، سنة النشر. »عنوان المقالة«، الموقع، ويوضع تحته خط، مثال ذلك:

 www.tit.net ،»الجيار، عطية، 2009، »ذكاء االعمال
Aljayar, Ateya. 2009. ”thakaa almaarefa. www.tit.net.
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 The Reality of Training on the Quality of Banking Services in

the Palestinian Local Banks

د. جميل جابر جميل عالونة
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ملخص:

ــة  ــة فــي البنــوك المحلي ــى جــودة الخدمــات المصرفي ــى واقــع التدريــب عل ــى التعــرف عل     هدفــت الدراســة إل
ــة  ــوك المحلي ــي البن ــة ف ــى جــودة الخدمــات المصرفي ــب عل ــى التدري ــرات عل ــر بعــض المتغي الفلســطينية، وتأثي
ــه أغــراض هــذه  ــي لمالءمت ــي التحليل ــاع المنهــج الوصف ــام الباحــث باتب ــك ق ــق ذل الفلســطينية. ومــن أجــل تحقي
ــة مــن البنــوك  ــة عشــوائية عنقودي ــار عين ــم اختي ــد ت ــات عــن طريــق االســتبانة، وق ــع البيان ــم تجمي الدراســة، وت
المحليــة الفلســطينية. حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع البنــوك المحليــة الفلســطينية والبالــغ عددهــا )7( 
بنــوك، وتــم توزيــع االســتبانات علــى العامليــن فــي فــروع هــذه البنــوك. وتــم تحليــل النتائــج باســتخدام برنامــج
)SPSS(  وتوصلــت الدراســة إلــى أن أكثــر مجــاالت واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة أهميــة هي 
صعوبــات التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة، كذلــك أظهــرت نتائــج اختبــار الفرضيــات، عــدم وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة حســب متغيــرات الجنــس، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخبــرة، واإلدراج فــي 
ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة، وســنة التأســيس، ورأس مــال البنــك، وعــدد العامليــن فــي البنــك. كمــا أظهــرت 
النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك 

المحليــة الفلســطينية حســب متغيــر المســمى الوظيفــي، وطبيعــة نشــاط البنــك. 

ــكادر المؤهــل والمــدرب بشــكل  ــى إيجــاد ال ــج الدراســة أوصــى الباحــث بضــرورة العمــل عل ــى نتائ ــاًء عل  وبن
مناســب ليتــالءم وطبيعــة أعمــال البنــك.

الكلمــات المفتاحيــة: التدريــب، جــودة الخدمــات، التدريــب علــى جــودة الخدمــات، جــودة الخدمــات المصرفيــة، 
التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة، البنــوك، البنــوك المحليــة الفلســطينية. 

   Abstract:

 The study dealt with the reality of training on the quality of the banking services in
 the Palestinian local banks. It also aimed at finding out the effect of some variables
 on training on the quality of banking services in the Palestinian local banks. In order
 to achieve this, the researcher followed the descriptive analytical approach because it
 suits the purpose of this study. Data were collected through using the questionnaire
 and a clustered sample of the local Palestinian banks was selected randomly. The
 study population consisted of all the nine Palestinian national banks. Surveys were
 distributed to the workers in the branches of these banks. Results were analyzed using
 the SPSS program. The study found that the most important aspects on the reality of
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 training on the quality bank services are the difficulties of training. The results showed
 that there were no statistically significant differences depending on the variables of
 sex, educational qualification, the number of years of experience, the insertion in
 the Palestine Exchange, year of establishment, the bank’s capital, and the number of
 employees in the bank. The results also showed statistically significant differences on
 the reality of training on the quality of the banking services in the Palestinian local
 banks by variable of the job title, and the nature of the bank’s activity. Based on the
 results of the study, the researcher recommended the need to find the qualified staff and
trainer to suit the nature of the Bank’s services.

 Keywords: Training, Quality of Services, The Quality of Training Services, Quality
 Banking Services, Training on the Quality of Banking Services, Banks, Local
Palestinian Banks.

مقدمة:

  تعــّد البنــوك إحــدى المؤسســات الماليــة المهمــة فــي أي بلــد، فهــي نــواة االقتصــاد الجيــد، وهــي ضــرورة مــن 
ضــرورات حياتنــا اليوميــة، إذ ال يمكــن تخيــل حياتنــا مــن دون وجــود هــذه البنــوك، وخاصــة فــي زمــن العولمــة 
والتطــور التكنولوجــي الهائــل، فأصبــح بإمكاننــا الحصــول علــى الخدمــات البنكيــة بــكل ســهولة ويســر، وأصبــح 
بإمــكان التجــار اســتيراد البضائــع مــن شــتى بــالد العالــم عــن طريــق الخدمــات التــي تقدمهــا البنــوك، فاالعتمــادات 
المســتندية هــي إحــدى الخدمــات المصرفيــة التــي تقدمهــا هــذه البنــوك، والتــي يســتطيع أي تاجــر شــراء بضاعــة 
مــن بلــد آخــر وتســديد ثمــن هــذه البضاعــة للمــورد دون الحاجــة إلــى الذهــاب لذلــك البلــد، كمــا أن هنــاك الكثيــر 
ــل، أو  ــن دون مقاب ــادي أو م ــر م ــل أج ــات مقاب ــذه الخدم ــت ه ــواء أكان ــوك س ــا البن ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم م
كانــت ملموســة أو غيــر ملموســة. ويمكــن تقســيم الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك بشــكل عــام إلــى نوعيــن مــن 
الخدمــات: وهــي الخدمــات المصرفيــة التقليديــة التــي يحصــل عليهــا زبائــن البنــك بمجــرد ذهابهــم إلــى فــروع 
البنــك المعتمــد لديهــم، والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي يحصــل عليهــا العميــل وهــو جالــس فــي مكتبــه 
ــة  ــاط اإللكتروني ــى الجــوال، وغيرهــا، أو مــن خــالل النق ــات البنــك عل ــل بنــك اإلنترنــت، وتطبيق ــه، مث أو منزل
ــي  ــات الصــراف اآلل ــل خدم ــك مث ــد، وذل ــه المعتم ــرع بنك ــى ف ــى الذهــاب إل ــة دون الحاجــة إل الخاصــة بالخدم

ــات االئتمــان )طــه، 2007، ص 259-255(. وبطاق

  أصبــح التنــوع فــي الخدمــات المصرفيــة ومواكبــة التطــور التكنولوجــي والمعرفــي فــي تقديــم الخدمــات 
المصرفيــة ميــزة مــن مزايــا النشــاط المصرفــي الحاضــر. فشــعور العميــل بالرضــا عــن نوعيــة الخدمــات المقدمــة 
ــد  ــمي أم بع ــدوام الرس ــالل ال ــك خ ــواء أكان ذل ــة س ــية والثانوي ــات األساس ــض الخدم ــر بع ــا، وتوف ــه وجودته ل
أوقــات الــدوام الرســمي للبنــك مــن خــالل الخدمــات اآلليــة المختلفــة. وإذا نظرنــا إلــى ماهيــة الخدمــة المصرفيــة 
التــي يســعى العميــل إلــى الحصــول عليهــا، فهــو يســعى للحصــول علــى أفضــل الخدمــة: نوعيــة وجــودة )جــودة 
الخدمــات المصرفيــة(، باإلضافــة إلــى طريقــة تقديــم هــذه الخدمــة، التــي تتــم فــي العــادة عــن طريــق موظفــي 

.)Rose & Hudgins,2013(»ــة ــم الخدم ــودة تقدي ــك »ج البن

 إن طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا البنــوك هــي فــي الغالــب خدمــات نمطيــة، فهــي متشــابهة بشــكل كبيــر؛ لــذا فــإن 
علــى هــذه البنــوك ومــن أجــل كســب رضــا زبائنهــا القيــام بتقديــم الخدمــة علــى أفضــل وجــه، ســواء أكانــت هــذه 
الخدمــة ملموســة أو غيــر ملموســة، وبمقابــل مــادي أو مــن دون، مــن أجــل قدرتهــا علــى المنافســة والبقــاء فــي 

ســوق العمــل )عبــد هللا والطــراد، 2006، ص 39(. 

يســتطيع أي بنــك أن يحقــق أهدافــه إذا قــام كل شــخص بعملــه علــى أكمــل وجــه، وحتــى يقــوم الموظــف بذلــك فهــو 
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بحاجــة إلــى تدريــب جيــد ومســتمر، وقــد يحتــاج األمــر إلــى تدخــل العديــد مــن األفــراد فــي عمليــة التدريــب؛ مــن 
أجــل تحديــد احتياجــات البنــك والموظــف علــى حــد ســواء، واختيــار أو تصميــم التدريــب المناســب لتحقيــق هــذه 
االحتياجــات، إضافــة إلــى نقــل فاعليــة هــذا التدريــب وتقييمــه، وال يســهم فــي هــذه العمليــة مجــرد المتخصصيــن 
أو الحرفييــن أو المدربيــن الذيــن يعملــون طــوال الوقــت، ولكــن يســهم فــي ذلــك أيضــا مديــرو شــؤون الموظفيــن، 
ومديــرو الفــروع، ورؤســاء األقســام، والموظفــون أنفســهم لهــم أيضــا دور حيــوي وأساســي فــي ذلــك )نيوبــاي، 

.)2003
ومــن أجــل حصــول البنــك علــى العميــل ونيــل رضــاه، ال بــد مــن تقديــم خدمــات جيــدة تضــم الخدمــات المصرفيــة 
ــدة لتقديــم  المتنوعــة والمتقدمــة علــى اختــالف أنواعهــا وأشــكالها، وكذلــك يجــب أن تضــم طريقــة مالئمــة وجي
الخدمــة مــن قبــل الموظــف المســؤول، ال تتمثــل فقــط باالبتســامة العريضــة علــى وجــه الموظــف عنــد اســتقباله 
للعميــل، وإنمــا أمــور أخــرى تصاحــب عمليــة تقديــم هــذه الخدمــة، كعــدم وجــود أخطــاء أثنــاء تقديــم الخدمــة، 
وحســن التســليم وغيرهــا؛ لذلــك اتجهــت البنــوك حديثــا إلــى التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة، والتــي 
بدورهــا تســاعد علــى تقديــم الخدمــات بشــكل أفضــل، وبالتالــي نيــل رضــا العميــل؛ لذلــك ال يمكــن ألي بنــك أن 

يحيــا علــى المــدى الطويــل عــن طريــق تطبيــق النظــرة قصيــرة المــدى. )ســليمان، 2001(.
  إن البنــوك المحليــة الفلســطينية تعمــل فــي بيئــة اقتصاديــة معقــدة، فمعظمهــا بنــوك حديثــة النشــأة تــم إنشــاؤها 
بعــد العــام 1993 بعــد إتمــام اتفاقيــة أوســلو، وهــذه البنــوك تنافــس العديــد مــن البنــوك العربيــة الوافــدة العريقــة 
ــد فــي  ــى اهتمــام متزاي ــة الفلســطينية بحاجــة إل ــإن البنــوك المحلي ــذا ف ــة فــي هــذا المجــال؛ ل ــرة الطويل ذات الخب
خدماتهــا، واالهتمــام بجــودة تقديــم هــذه الخدمــة، مــن أجــل نيــل رضــا زبائنهــا، وبقائهــا فــي ســوق العمــل. ففــي 
الســنوات الماضيــة أغلقــت عــدة بنــوك فلســطينية أبوابهــا، حيــث قامــت بنــوك أخــرى بشــراء أصــول وموجــودات 
هــذه البنــوك، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة األوضــاع الســائدة فــي البلــد، والمنافســة الشــديدة بيــن البنــوك؛ مــا أدى 
ــى  ــا عل ــذا كان حتم ــتمرار. ل ــى االس ــا عل ــدم قدرته ــي ع ــوك، وبالتال ــذه البن ــة له ــائر متراكم ــود خس ــى وج إل
البنــوك المحليــة الفلســطينية باإلضافــة إلــى االهتمــام بالتكنولوجيــا، ومرافــق البنــك، وتقديــم الخدمــات المصرفيــة 
المتنوعــة، واالهتمــام بجــودة تقديــم الخدمــات المصرفيــة المتنوعــة، كان حتمــا عليهــا القيــام بتدريــب موظفيهــا 
ــه،  ــو تاي ــم هــذه الخدمــات لكــي تســتطيع المنافســة والبقاء.)أب ــى لتقدي ــة المثل ــى الطريق ــد ومســتمر عل بشــكل جي

2008، ص 55-53(

مفهوم التدريب:

  مــع التطــورات الكبيــرة الحاصلــة فــي عالــم األعمــال، وتزايــد اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل كبيــر ومتســارع فــي 
حياتنــا اليوميــة، أصبــح هنــاك تزايــد مســتمر فــي االهتمــام بالثــروة البشــرية كأســاس لهــذا التقــدم؛ ولذلــك أصبــح 
االهتمــام الكبيــر بزيــادة قــدرات الثــروة البشــرية وكفاءتهــا، ومــن دون هــذه الثــروة نصبــح عاجزيــن عــن اســتثمار 
ــة مــن  ــى مســتويات عالي ــاك عجــز واضــح فــي الحصــول عل ــي ســيكون هن المــوارد المتاحــة األخــرى، وبالتال

األداء والجــودة. )بــرود ونيوســتروم، 1997(

 وأصبــح الطريــق الوحيــد للنمــو والتطــور والتقــدم هــو الســعي الدائــم إلــى التطــور وزيــادة معرفــة الطاقة البشــرية 
ومهارتهــا، وتطويــر قدراتهــا وتفكيرهــا، والتوجــه باســتمرار نحــو تحقيــق األفضــل. ومــن هنــا يأتــي التدريــب 
كنشــاط هــادف يســعى إلــى تهيئــة الفرصــة المناســبة للطاقــة البشــرية كــي تزيــد وتعــدل وتطــور وتغيــر مــا لديهــا 
مــن معلومــات وأفــكار واتجاهــات بصــورة دائمــة ومســتمرة، وذلــك مــن أجــل االنطــالق إلــى األمــام والتميــز فــي 
المجــاالت المختلفــة. )هــالل، 2004(مــن خــالل ذلــك نــرى بــأن التدريــب يضــم ثالثــة جوانــب، أولهــا: الهــدف، 
فالتدريــب يســعى إلــى إكســاب األفــراد المهــارات والمعــارف واالتجاهــات الالزمــة ألداء عمــل محــدد بأفضــل 
الطــرق. وثانيهــا: المضمــون، فالتدريــب نمــوذج لتنميــة منتظمــة، أي أنــه عمليــة مخططــة موضوعهــا المعــارف 
والمهــارات وانتظامهــا بمعنــى االســتمرار. وثالثهــا: النشــاط، فالتدريــب نشــاط يتضمــن مجموعــة مــن العمليــات 
ــم برامــج التدريــب  ــة، وتصمي ــات التدريبي ــد اإلمكان ــة وتحدي ــد االحتياجــات التدريبي ــق بتحدي ــي تتعل ــة الت الفرعي

وتنفيذهــا، ومتابعــة البرامــج وتقييمهــا )الحمــادي، 1999(.
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جودة الخدمات المصرفية:

  Bank services  ال يوجــد تعريــف محــدد ومتــداول بيــن الباحثيــن واألكاديمييــن لتعريــف الخدمــات المصرفيــة
وحســب الدراســات واألبحــاث يختلــف تعريــف الخدمــة المصرفيــة مــن نظــام اقتصــادي إلــى آخــر. وســنعتمد فــي 

تعريــف الخدمــة المصرفيــة علــى التعريفيــن اآلتييــن:

مجموعــة مــن األنشــطة والعمليــات المتنوعــة والمختلفــة، تكــون ملموســة أو غيــر ملموســة • 
ــراداً أو  ــوا أف ــواء أكان ــه، س ــك إلرضــاء عمالئ ــا البن ــل، يقدمه ــن دون مقاب ــادي أو م ــل م وبمقاب
ــطة  ــذه األنش ــّد ه ــتقبالً، وتُع ــاً ومس ــة حالي ــم المالي ــم وحاجاته ــباع رغباته ــل إش ــن أج ــات، م هيئ
ــي ويوســف، 2007، ص  ــك. )الصميدع ــاح البن ــن أرب ــاً لتكوي ــياً مهم ــات مصــدراً أساس والعملي

)248
مجموعــة مــن العمليــات ذات المضمــون المنفعــي والمتمثــل فــي مجموعــة مــن العناصــر • 

ــا  ــالل دالالته ــن خ ــات م ــراد أو المؤسس ــل األف ــن قب ــة م ــة، والمدرك ــر الملموس ــة وغي الملموس
وقيمهــا المنفعيــة التــي تشــكل مصــدراً إلشــباع حاجاتهــم الماليــة واالئتمانيــة الحاليــة والمســتقبلية 
التــي تشــكل مصــدراً ألربــاح المصــرف مــن خــالل عالقــة تبادليــة بيــن الطرفيــن. )أبــو عرابــي، 

ص72(  ،2006
ــة، ولكــن  ــرة لجــودة الخدمــات المصرفي ــات كثي ــاك تعريف ــة هن ــي الخدمــة المصرفي ــا هــو الحــال ف وكم
ــو  ــن، األول: وه ــن جانبي ــون م ــة تتك ــات المصرفي ــودة الخدم ــا، فج ــى مكوناته ــرف عل ــة نتع ــي البداي ف
الجــودة )Quality(، وهــي عبــارة عــن تلبيــة احتياجــات العميــل وفــق متطلبــات خاصــة، وبالتالــي رضــاه 
عــن المنتــج وتقبلــه. والثانــي: الخدمــة )Service( وكمــا يعرفهــا )Gronroos1990( فهــي نشــاط 
)Activity( أو سلســلة مــن األنشــطة )Activities( التــي تكــون إلــى حــد مــا ذات طبيعــة غيــر ملموســة 
)in-tangible(، ولكــن ليــس ضروريــا أن تنطــوي علــى تفاعــل بيــن العميــل )Customer( مــن جهــة 
وبيــن بعــض أو كل عناصــر عمليــة تقديــم الخدمــة )Service( مــن موظفيــن )Employees( ومــوارد 
 )Service( ويتــم تقديــم الخدمــة ،)Systems( ونظــم )Goods( وســلع )Physical resources( ماديــة

 )Customer( كحــل للمشــاكل التــي يواجههــا العميــل

ــاك  ــددة، وهن ــات المح ــن المواصف ــة م ــة لمجموع ــا المطابق ــة بأنه ــات المصرفي ــودة الخدم ــرف ج   وتع
ــات  ــا التعريف ــه، وإذا تتبعن ــذي صممــت مــن أجل ــى جــودة الســلعة بمالءمتهــا لالســتخدام ال مــن ينظــر إل
المختلفــة لجــودة الخدمــات المصرفيــة نــرى بــأن هنــاك اتفاقــا علــى أن جــودة الخدمــات المصرفيــة تتمثــل 
فــي تحقيــق رغبــات العميــل، وأن العميــل يحكــم علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة مــن خــالل مقارنــة مــا 
حصــل عليــه مــع مــا توقعــه. وبالتالــي فــإن درجــة جــودة الخدمــات المصرفيــة هــي مقيــاس نســبي تختلــف 

مــن شــخص آلخــر، بحســب توقعــات هــذا الشــخص. )ماضــي،2002(

  يمكــن أن نميــز بيــن نوعيــن مــن الجــودة، وهــي الجــودة الفنيــة وهــي متعلقــة بمــا يتــم تقديمــه للعميــل 
فعــال، ومربوطــة بالحاجــة األساســية التــي يســعى العميــل إلــى إشــباعها، ويطلق عليهــا جــودة المخرجات، 
ويتــم تقييمهــا بعــد الحصــول علــى الخدمــة. وهنــاك الجــودة الوظيفيــة وهــي مرتبطــة بجــودة تقديــم الخدمــة 
ــي  ــة. وبالتال ــم الخدم ــاء تقدي ــة أثن ــم الجــودة الوظيفي ــم تقيي ــة، ويت ــم الخدم ــا تقدي ــم فيه ــي يت ــة الت والطريق
فــإن تحقيــق الجــودة الفنيــة بمعــزل عــن تحقيــق الجــودة الوظيفيــة ال تحقــق جــودة الخدمــات المصرفيــة 
للعميــل، وبالتالــي يكــون هنــاك عــدم رضــا عــن الخدمــة المقدمــة، والعكــس صحيــح، فالجــودة الوظيفيــة 
بمعــزل عــن الجــودة الفنيــة ال تحقــق رضــا العميــل عــن الخدمــة المقدمــة؛ لذلــك لتحقيــق جــودة الخدمــات 

المصرفيــة للعميــل ال بــد مــن تحقيــق الجــودة الفنيــة وكذلــك الجــودة الوظيفيــة. )نيوبــاي،2003(
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ــة  ــع عجل ــى دف ــل عل ــو يعم ــي، فه ــاد الوطن ــي االقتص ــا ف ــدة دورا مهم ــكاله العدي ــي بأش ــام المصرف ــؤدي النظ   ي
التنميــة فــي البلــد المعنــي مــن خــالل تمويــل عمليــات االســتثمار. وبالنســبة لفلســطين وعنــد النظــر إلــى األوضــاع 
االقتصاديــة والسياســية التــي شــهدتها خــالل العقــود الماضيــة، نــرى أن األراضــي الفلســطينية مــرت بعــدة مراحــل، 
فبعــد االحتــالل اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية فــي العــام 1967 تــم إغــالق جميــع البنــوك العاملــة فــي األراضــي 
الفلســطينية واســتبدالها ببنــوك إســرائيلية اقتصــرت أعمالهــا علــى اإليــداع والحــواالت، ولــم تَقــم بــأّي دور فــي عمليــة 
تمويــل االســتثمارات للقطاعــات الفلســطينية المختلفــة، وذلــك مــن خــالل سياســة االحتــالل الممنهجــة لجعــل االقتصــاد 
الفلســطيني تابعــاً لالقتصــاد اإلســرائيلي، وجعــل األراضــي الفلســطينية مجــرد ســوق لبضائــع الشــركات اإلســرائيلية. 
وفــي العــام 1993 تــم توقيــع اتفاقيــة الســالم مــا بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة العــدو اإلســرائيلي، ومــا 
تبــع هــذه االتفاقيــة مــن اتفاقيــات أخــرى كاتفاقيــة باريــس االقتصاديــة وغيرهــا، فظهــر نــوع مــن االســتقرار السياســي 
واالقتصــادي فــي األراضــي الفلســطينية، تــم بموجــب ذلــك إعــادة فتــح فــروع لبنــوك محليــة وأجنبية)عربيــة( كان 
قــد تــم إغالقهــا بعــد العــام 1967، وكذلــك تــم الترخيــص لبنــوك جديــدة لمزاولــة أعمالهــا فــي األراضــي الفلســطينية. 
ــون  ــة كان ــى بداي ــة فــي األراضــي الفلســطينية حت ــوك العامل ــغ عــدد البن ــد الفلســطينية بل ــات ســلطة النق وحســب بيان
الثانــي 2015 ســبعة عشــر بنــكاً، منهــا ســبعة بنــوك محليــة، بواقــع 83 فرعــاً )موضحــة فــي الجــدول أدنــاه( منتشــرة 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وعشــرة بنــوك وافــدة )عربيــة وأجنبيــة( بواقــع 89 فرعــاً فــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة. )موقــع ســلطة النقــد الفلســطينية، 2015(

جدول رقم )1(

 البنوك المحلية الفلسطينية

عدد الفروعسنة التأسيساسم البنكرقم البنك
196021بنك فلسطين المحدود1
19946البنك التجاري الفلسطيني2
19958بنك االستثمار الفلسطيني3
19958البنك االسالمي العربي4
199517بنك القدس للتنمية واالستثمار5
199515البنك االسالمي الفلسطيني6

 البنك الوطني )بنك الرفاه والبنك العربي7
20118لالستثمار سابقاً(

http://www.pma.ps/ar-eg/banksdirectory.aspx :المصدر: موقع سلطة النقد الفلسطينية

الدراسات السابقة:

ــي  ــاع المصرف ــذات القط ــات وبال ــاع الخدم ــي قط ــة ف ــة بالغ ــن أهمي ــوع م ــذا الموض ــا له ــراً لم   ونظ
ــة بالموضــوع،  ــابقة ذات العالق ــات الس ــن الدراس ــد م ــى العدي ــم االطــالع عل ــد ت )موضــوع البحــث( فق

ــات: ــذه الدراس ــم ه ــي أه ــا يل وفيم

http://www.pma.ps/ar-eg/banksdirectory.aspx
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ــى  ــت إل ــة هدف ــراء دراس ــاني )Panda & Rao Kondasani, 2014( بإج ــدا وراو كونداس ــام بان    ق
 SERVQUAL بنــاء مقيــاس جــودة الخدمــة فــي بنــوك القطــاع الخــاص فــي الهنــد. تــم اســتخدام نمــوذج
ــرا.  ــت 28 متغي ــرات بلغ ــن المتغي ــة النســبية لمجموعــة م ــى األهمي ــم التعــرف عل ــة(. وت )جــودة الخدم
واســتخدمت التحليــل العاملــي لتقليــل المتغيــرات الزائــدة عــن الحاجــة، وأخيــراً تــم تحديــد أربعــة أبعــاد 
ــف  ــات، والتعاط ــة للخدم ــة المضاف ــع القيم ــن م ــات، واألم ــهيالت، والضمان ــع التس ــة م ــي: االعتمادي ه
مــع الوديــة. ثــم تــم إجــراء اختبــار )RIDIT( لتحديــد نمــط ترتيــب األولويــات للمتغيــرات المختلفــة التــي 
حددهــا العمــالء. وأظهــرت نتيجــة الدراســة أن العمــالء يؤمنــون ببــذل البنــك جهــودا كبيــرة لغــرس الثقــة 
ــى  ــل عل ــه، فيســعى لحصــول العمي ــك بمصلحــة عمالئ ــام البن ــج اهتم ــا أظهــرت النتائ ــي العمــالء، كم ف
أفضــل الفوائــد وأكثــر معاييــر األمــان فــي معامالتــه، وهــذه تعــّد عوامــل حيويــة لتحســين رضــا العمــالء 

عــن البنــك.

ــتخدام  ــي اس ــرة ف ــل المؤث ــد العوام ــى تحدي ــت إل ــي هدف ــوران )Khooran, 2014( الت ــة خ ــا دراس   أم
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة حســب آراء عمــالء بنــك ســيتي )City Bank(. كمــا هدفــت الدراســة إلــى 
 .)City bank( ترتيــب األولويــة للعوامــل المؤثــرة فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة فــي بنــك ســتي
حيــث أظهــرت النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا اســتناداً إلــى إجــراء االختبــارات اإلحصائيــة أن عاملــي 
قضايــا األمــن وخبــرة اســتخدام اإلنترنــت لهمــا أكبــر تأثيــر فــي اســتخدام العمــالء للخدمــات المصرفيــة 

اإللكترونيــة.

 كذلــك دراســة ديــاب وطويــرش )2013( التــي هدفــت إلــى قيــاس جــودة الخدمــات المصرفيــة التــي تقدمها 
ــاد الجــودة )مــن  ــر عــن أبع ــرات تعب ــك باســتخدام خمســة متغي ــة جــدة، وذل ــي منطق ــة ف ــوك التجاري البن
وجهــة نظــر العمــالء( التــي اســتخدمت فــي قيــاس جــودة الخدمــات المصرفيــة، وذلــك باســتخدام مقيــاس 
)SERVPERF(، وإلجــراء هــذه الدراســة تــم اســتخدام االســتبانة لغايــة جمــع البيانــات، واشــتملت عينــة 
الدراســة علــى 320 عميــالً، تــم اختيارهــم عشــوائياً مــن زبائــن البنــوك فــي مدينــة جــدة. وتوصلــت نتائــج 
الدراســة إلــى أن هنــاك انطباعــاً إيجابيــاً عــن جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي كل مــن الجوانــب الماديــة 
الملموســة، واالســتجابة، واالعتماديــة. أمــا فــي مجــال التعاطــف واألمــان فقــد كان التقديــر إيجابيــاً، ولكــن 
ــاء  ــاد لالرتق ــل الج ــة العم ــد أوصــى الباحــث بضــرورة مواصل ــاد األخــرى. وق ــن األبع ــل م ــة أق بدرج
ــع  ــل م ــارات التعام ــة مه ــى تنمي ــن عل ــب الموظفي ــا وتدري ــع أبعاده ــي جمي ــات ف بمســتوى جــودة الخدم

العمــالء.

وقــام باالجــي وبابــو  )Balaji & Baabu, 2012( بإجــراء دراســة هدفــت إلــى معرفــة تأثيــر المتغيــرات 
الديموغرافيــة علــى جــودة الخدمــة المصرفيــة فــي الهنــد. حــاول الباحــث دراســة المتغيــرات الديموغرافية 
التــي تؤثــر علــى جــودة الخدمــة فــي القطــاع المصرفــي. وقــد أجريــت الدراســة فقــط فــي بنــوك القطــاع 
ــى  ــع اســتبانة عل ــم توزي ــرد. ت ــة الدراســة 300 ف ــغ حجــم عين ــث بل ــي تشــينيا Chennia. حي الخــاص ف
ــة التــي تــم جمعهــا باســتخدام البرنامــج االحصائــي  ــم تــم تحليــل البيانــات األولي عينــة الدراســة، ومــن ث
ــة  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــرت النتائ ــل )ANOVA(. وأظه ــتخدام تحلي ــم اس ــد ت )SPSS(، وق
ــج  ــرت النتائ ــك أظه ــك، كذل ــي البن ــة ف ــودة الخدم ــى ج ــر عل ــة تؤث ــرات الديموغرافي ــة أي المتغي معرف
معلومــات تســاعد البنــوك علــى فهــم عمالئهــا بشــكل أفضــل، والقيــام بتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة 

لهــم مــن أجــل تعزيــز رضاهــم.

  فــي حيــن أن دراســة خالــد وعلــي )2012( التــي هدفــت إلىالتعــرف علــى مــدى رضــا العمــالء عــن 
ــى  ــي محــل الدراســة، وأيضــاً إل ــك ســورية الدول ــا بن ــي يقدمه ــة الت ــات المصرفي مســتوى جــودة الخدم
ــاس  ــي اإلســالمي مــن وراء قي ــك ســورية الدول ــا بن ــي يمكــن أن يحصــل عليه ــع الت الكشــف عــن المناف
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ــه الســوقية  ــادة حصت ــه، والعمــل علــى تطويرهــا وصــوالً إلــى هــدف أســاس، أال وهــو زي جــودة خدمات
لتعظيــم ربحــه، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، مــن أهمهــا أنــه ال يوجــد اختــالف بيــن 
توقعــات العمــالء ألبعــاد وجــودة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية المقدمــة، وبيــن إدراكهــم لمســتوى األداء 
ــل  ــا لتحلي ــه وطبق ــى أن ــك إل ــت الدراســة كذل ــك محــل الدراســة. وتوصل ــي البن ــك الخدمــات ف ــي لتل الفعل
االنحــدار المتعــدد لألبعــاد الخمســة قُبِلــت األبعــاد الثالثــة اآلتيــة :الجوانــب الماديــة الملموســة واالســتجابة 

والتعاطــف. 

ــة  ــة الداخلي ــن عناصــر الرقاب ــة بي ــى العالق ــى التعــرف عل ــت إل  وأجــرى عــوض )2012( دراســة هدف
وجــودة الخدمــات المصرفيــة فــي المصــارف العاملــة فــي قطــاع غــزة من وجهــة نظــر العامليــن، ولتحقيق 
أهــداف الدراســة واختبــار فرضياتهــا، فقــد تــم تصميــم اســتبانة تتعلــق بموضــوع الدراســة وفرضياتهــا، 
وقــد تــم توزيــع اســتبانة الدراســة علــى الموظفيــن الذيــن يتولــون مناصــب قياديــة وإشــرافية ذات مهــام 
ــدى المصــارف  ــة ل ــة رقابي ــر بيئ ــج الدراســة: توف ــة. وكان مــن أهــم نتائ ــة الداخلي ــق بأعمــال الرقاب تتعل
بدرجــة ال ترتقــي إلــى المســتوى المطلــوب، خاصــة فيمــا يتعلــق بالصالحيــات وتفويضهــا بمــا يناســب 
العمــل المصرفــي، كمــا أن إدارات المصــارف تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لمواجهــة المخاطــر المصرفيــة 
بصــورة غيــر كافيــة، وإن إدارات المصــارف تســتخدم األنشــطة الرقابيــة بشــكل غيــر فعــال لمتابعــة األداء 
المالــي والمحاســبي فــي المصــرف، كمــا أظهــرت الدراســة أن أبعــاد جــودة الخدمــة المصرفيــة متوافــرة 
ــة، ولكنهــا ليســت بالمســتوى العالــي والمطلــوب فــي  ــة فــي المصــارف موضــوع العين بدرجــات متفاوت

البيئــة المصرفيــة الخدميــة. 

  أمــا دراســة أبــو حمــرة )2011( التــي هدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع الخدمــات المصرفيــة المقدمــة 
ــي  ــة( الت ــات اإللكتروني ــراد، والخدم ــة لألف ــات المقدم ــركات، والخدم ــة للش ــات المقدم ــالء )الخدم للعم
يقدمهــا بنــك فلســطين فــي قطــاع غــزة، وأثــر تلــك الخدمــات علــى حجــم األربــاح المحققــة فــي البنــك مــن 
وجهــة نظــر موظفــي التســويق واإلدارة العليــا فــي البنــك. واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي 
لتحقيــق أهــداف الدراســة، وقــد اعتمــد الباحــث علــى االســتبانة كأداة رئيســة، والمقابلــة الشــخصية 
ــع  ــى مجتم ــامل عل ــح الش ــة المس ــث طريق ــتخدم الباح ــث اس ــة، حي ــات األولي ــع البيان ــة لجم كأداة إضافي
الدراســة الــذي يتكــون مــن موظفــي اإلدارة العليــا )مديــر عــام، مديــر فــرع، مراقــب، مســاعد مراقــب، 
رئيــس قســم( وموظفــي التســويق والعالقــات العامــة لفــروع بنــك فلســطين فــي قطــاع غــزة. وخلصــت 
الدراســة إلــى أن بنــك فلســطين يقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المصرفيــة )للشــركات، واألفــراد(، 
بعمــوالت منافســة، وبشــروط ميســرة، ودون تعقيــد فــي اإلجــراءات، وبســرعة فــي إنجــاز المعامــالت، 
وأن هــذه الخدمــات تتناســب واحتياجــات العمــالء، كمــا ينفــذ البنــك مجموعــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة 
دون شــروط، وينفــذ البنــك هــذه الخدمــات بســرعة ودقــة ومــن دون أخطــاء. كمــا توصلــت الدراســة أيضــاً 
إلــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن كل مــن الخدمــات المصرفيــة المقدمــة للشــركات )الكفــاالت، 
وتمويــل الصفقــات التجاريــة، وخدمــات الخزينــة، والخدمــات المصرفيــة المقدمــة لألفــراد والحســابات، 
وبطاقــات االئتمــان والخصــم، والقــروض والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة وخدمــات الهاتــف، وخدمات 
اإلنترنــت، والرســائل القصيــرة )وبيــن حجــم األربــاح المحقــق فــي البنــك، وعــدم وجــود عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة بيــن كل مــن خدمــة االعتمــادات المســتندية، وخدمــة الحــواالت الماليــة الدوليــة، وخدمــة التســديد 
اآللــي، وبيــن حجــم األربــاح المحققــة فــي البنــك. كمــا أظهــرت الدراســة أيضــا عــدم وجــود فــروق ذات 
ــراد مجتمــع الدراســة تعــزى إلــى )الجنــس، المؤهــل العلمــي، العمــر،  ــات أف ــة بيــن إجاب ــة إحصائي دالل

المســمى الوظيفــي، التخصــص(، بينمــا توجــد فــروق تعــزى إلــى متغيــر الخبــرة.

ــة  ــودة الخدم ــر ج ــد أث ــل وتحدي ــى تحلي ــت إل ــة هدف ــراء دراس ــور )2011( بإج ــوز والضم ــام حل ــا ق كم
المصرفيــة فــي والء العمــالء للبنــوك األردنيــة؛ بغــرض مســاعدة هــذه البنــوك فــي تبنــي اســتراتيجيات 
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ــة عشــوائية  ــار عين ــم اختي ــد ت مناســبة تمكنهــا مــن الحفــاظ علــى زبائنهــا. ولتحقيــق أهــداف الدراســة فق
مــن مجتمــع الدراســة مكونــة مــن ) 421 ( زبونــا وبنســبة اســترجاع بلغــت )%  70.17 ( وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى أن جميــع أبعــاد جــودة الخدمــة المصرفيــة مجتمعــة تؤثر فــي والء العمــالء للبنــوك األردنية، 
ــة، وقــد كان مكــون  ــٍد وحــده )أي بصــورة مســتقلة( فــي والء العمــالء للبنــوك األردني كمــا يؤثــر كلُّ بُْع
الفعاليــة واألمــان هــو األكثــر تأثيــراً مقارنــة بباقــي المكونــات )األبعــاد(. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن 
العالقــة بيــن جــودة الخدمــة المصرفيــة ومــدى والء العمــالء قــد اختلفــت حســب مجموعــة مــن العوامــل 
الوســيطة مــن بينهــا :جنــس العميــل، ودخلــه الشــهري، واســم البنــك الــذي يتعامــل معــه، وســنوات تعاملــه 

مــع البنــك.

أمــا دراســة الجديلــي )2008( التــي هدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى رضــا المنظمــات األهليــة عــن جــودة 
ــدر اإلمــكان  ــة فــي محافظــات غــزة، وحاولــت بق ــوك العامل ــة المقدمــة لهــا مــن البن الخدمــات المصرفي
التعــرف إلــى واقــع الخدمــات المصرفيــة المقدمــة لهــذه المؤسســات، وإظهــار نقــاط القــوة وتحديــد نقــاط 
ــف.  ــاط الضع ــب نق ــح أو تجن ــوة، وتصحي ــاط الق ــز نق ــأنها تعزي ــن ش ــات م ــروج بتوصي ــف، للخ الضع
وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق الهــدف مــن الدراســة، وجمعــت البيانــات األوليــة مــن 
ــات  ــل البيان ــي لتحلي ــك، حيــث اســتخدم البرنامــج اإلحصائ ــم اســتبانة أعــدت خصيصــاً لذل خــالل تصمي
األوليــة، وباســتخدام االختبــارات التــي تتناســب مــع أســئلة وأبعــاد االســتبانة وفــروض العينــة ومجتمــع 
الدراســة. ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن المؤسســات تشــعر بأهميتهــا كعميــل مهــم لــدى البنــوك فــي غــزة، 
ــن  ــة، وأن العاملي ــاك ســرعة اســتجابة مــن قبــل البنــوك فــي غــزة لحاجــات المؤسســات األهلي كذلــك هن
فــي البنــوك علــى درجــة عاليــة مــن القــدرة والكفــاءة فــي إنجــاز أعمالهــم المتعلقــة بالمؤسســات األهليــة، 
ــاً جيــداً، يســهل علــى المنظمــات الوصــول  ــاً وإلكتروني كمــا أن البنــوك فــي غــزة توفــر انتشــاراً جغرافي
للخدمــة، كمــا يوجــد نــوع جيــد مــن االتصــال بيــن البنــوك والمؤسســات األهليــة، وأخيــراً وجــدت الدراســة 

أن البنــوك العاملــة فــي محافظــات غــزة ال تقــدم أيــة حوافــز للمؤسســات األهليــة. 

ــات  ــودة الخدم ــتوى ج ــن مس ــف ع ــى الكش ــت إل ــة هدف ــراء دراس ــمام )2007( بإج ــي وش ــام غيش  وق
ــات  ــودة الخدم ــتوى ج ــالء لمس ــم العم ــى تقيي ــرف عل ــالل التع ــن خ ــوك م ــن البن ــة م ــة المقدم المصرفي
 )SERVPREF(  المصرفيــة. ومــن أجــل تحقيــق هــدف الدراســة قــام الباحــث باختبــار النمــوذج العالمــي
ــال. وخلصــت الدراســة  ــى 460 عمي ــوك، حيــث وزعــت االســتبانة عل ــة مــن زبائــن هــذه البن ــى عين عل
إلــى انخفــاض مســتوى جــودة الخدمــات المصرفيــة التــي تقدمهــا البنــوك المختــارة فــي مدينــة قســنطينة 
مــن وجهــة نظــر عمالئهــا، كمــا تبيــن وجــود عالقــة قويــة دالــة إحصائيــة بيــن الجــودة الكليــة للخدمــات 
ــة:  ــة اآلتي ــات المصرفي ــودة الخدم ــاالت ج ــة، ومج ــن جه ــارة م ــوك المخت ــا البن ــي تقدمه ــة الت المصرفي
ــروق  ــج أن الف ــفت النتائ ــف، وكش ــتجابة، والتعاط ــان، واالس ــة، واألم ــة، واالعتمادي ــب الملموس الجوان
الموجــودة فــي تقييــم العمــالء لجــودة الخدمــات المصرفيــة ككل، ولــكل مجــال مــن مجاالتهــا لــم تكــن دالــة 
إحصائيــة لمتغيــر مــدة التعامــل، فــي حيــن كانــت الفــروق ذات داللــة إحصائيــة بالنســبة لمتغيــر المســتوى 

الدراســي وعمــر العميــل.

فــي حيــن أجــرى الخالــدي )2006( دراســة هدفــت إلــى قيــاس مســتوى جــودة خدمــات المصــارف اإلســالمية العاملــة 
ــي وأســلوب الدراســة  ــي التحليل ــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصف ــة نظــر العمــالء، وق ــي فلســطين مــن وجه ف
ــة  ــن الخدم ــوة بي ــاك فج ــة أن هن ــج الدراس ــرت نتائ ــرداً، وأظه ــن 622 ف ــة م ــة الدراس ــت عين ــد تكون ــة، فق الميداني
ــة  ــى جــودة الخدم ــي إل ــا ال ترتق ــة، ولكنه ــة ومرتفع ــة إيجابي ــة الفعلي ــت الخدم ــث كان ــي، حي ــة واألداء الفعل المتوقع
المتوقعــة. كمــا بينــت نتائــج الدراســة تجــاوز األهميــة النســبية التــي يوليهــا عمــالء البنــوك اإلســالمية للمعاييــر التــي 
يســتخدمونها عنــد تقييمهــم لمســتوى جــودة الخدمــات الفعليــة المقدمــة مــن البنــوك اإلســالمية، ونســبة الحيــاد %60 
حيــث جــاء بُعــد االســتجابة فــي الترتيــب األول وبُعــد األمــان فــي الترتيــب الثانــي، وبُعــد االعتماديــة فــي الترتيــب 
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الثالــث، وبُعــد التعاطــف فــي الترتيــب الرابــع. أمــا بُعــد الملموســية فجــاء فــي الترتيــب الخامــس، ثــم بُعــد االمتثــال فــي 
الترتيــب الســادس، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد فــروق فــي تقييــم عمــالء المصــارف اإلســالمية لجــودة 
الخدمــات المقدمــة يعــزى لــكل مــن متغيــر الحالــة االجتماعيــة، وعــدد ســنوات التعامــل، والفئــة العمريــة، والمؤهــل 

العلمــي، والمهنــة، ومتغيــر الدخــل.

ــودة  ــاس ج ــس لقي ــل المقايي ــى أفض ــرف عل ــى التع ــت إل ــة هدف ــر )2005( دراس ــو معم ــرى أب ــا أج كم
ــاد  ــبية لألبع ــة النس ــة األهمي ــزة ومعرف ــاع غ ــي قط ــة ف ــوك العامل ــا البن ــي تقدمه ــة الت ــة المصرفي الخدم
ــة  ــة المصرفي ــودة الخدم ــن ج ــة بي ــار العالق ــى اختب ــة إل ــة، باإلضاف ــة المصرفي ــودة الخدم ــة لج المختلف
ــي  ــة ف ــوك العامل ــة مــن عمــالء البن ــى عين ــد اشــتملت الدراســة عل ــة الشــراء. ولق وكل مــن الرضــا وني
ــن  ــل م ــات العمي ــم توقع ــى ضــرورة تفه ــردة، وخلصــت الدراســة إل ــا ) 166 ( مف قطــاع غــزة مقداره
ــة  ــاس جــودة الخدم ــى أن قي ــة إل ــم، باإلضاف ــق الرضــا لديه ــة أفضــل وتحقي ــة مصرفي ــم خدم أجــل تقدي
ــة  ــات المصرفي ــودة الخدم ــين ج ــر وتحس ــس لتطوي ــو المدخــل الرئي ــا ه ــالء له ــة وإدراك العم المصرفي
ــالء  ــن رضــا العم ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة قوي ــة للعمــالء. وأوضحــت الدراســة وجــود عالق المقدم
وجــودة الخدمــة المصرفيــة المقدمــة. وخلصــت أيضــا إلــى أن اســتمرار العمــالء فــي التعامــل مــع البنــوك 

ــم. ــة له ــة المقدم ــة المصرفي ــم لجــودة الخدم ــى تقييمه ــد بشــكل أســاس عل ــم يعتم ــادة والئه وزي

   وأجــرى محارمــة )2005( دراســة هدفــت إلــى قيــاس جــودة الخدمــات فــي البنــوك الوطنيــة التجاريــة 
ــات  ــودة الخدم ــتوى ج ــى أن مس ــة إل ــت الدراس ــاس )SERVPREF(، وتوصل ــتخدام مقي ــة باس القطري
المصرفيــة التــي تقدمهــا البنــوك التجاريــة ”مــن وجهــة نظــر عمــالء البنــك” مرتفعــة؛ والســبب يعــود فــي 
ذلــك إلــى ارتفــاع مســتوى جــودة الجوانــب الملموســة، واالعتماديــة، واالســتجابة، واألمــان، والتعاطــف 
ــم العمــالء  ــي تقيي ــروض الموجــودة ف ــى أن الف ــج الدراســة إل ــت نتائ ــا بين ــة. كم ــات المصرفي ــي الخدم ف
ــاً لمتغيــر جنســية  ــة احصائي ــم تكــن دال ــكل مجــال مــن مجاالتهــا ل ــة ككل، ول لجــودة الخدمــات المصرفي

العميــل، ومــدة تعاملــه فــي البنــك، فــي حيــن كانــت الفــروق دالــة إحصائيــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

   كمــا أجــرى شعشــاعة )2004( دراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى تقييــم عمــالء بنــك فلســطين المحــدود 
لجــودة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل اســتخدام نمــوذج القيــاس الخــاص بنظريــة الفجــوة 
ــر  ــبية لمعايي ــة النس ــى األهمي ــى التعــرف عل ــت الدراســة إل ــك هدف ــى ذل ــة إل )SERVQUAL ( باإلضاف
الجــودة التــي يســتخدمها العمــالء عنــد تقييمهــم لجــودة الخدمــة، كمــا هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى 
ــم  ــارة إلــى المصــرف، وعــدد ســنوات التعامــل علــى تقيي تأثيــر بعــض المتغيــرات مثــل عــدد مــرات الزي
جــودة الخدمــة، وقــد بلغــت عينــة الدراســة 1249عميــال مــن عمــالء البنــك موزعيــن علــى جميــع فــروع 
البنــك العاملــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وموزعيــن أيضــا علــى جميــع فئــات العمــالء. وأشــارت 
ــى  ــل إل ــه ال يص ــداً، إال أن ــا وجي ــة إيجابي ــات الفعلي ــودة الخدم ــالء لج ــم العم ــى أن تقيي ــة إل ــج الدراس نتائ
مســتوى توقعاتهــم، مــا يعنــي أن هنــاك فرصــا لتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة فــي البنــك وتطويرهــا، كمــا 
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن العمــالء يعطــون أهميــة نســبية أكبــر لبعــد االعتماديــة عنــد تقييمهــم لجــودة 
الخدمــات المقدمــة، وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة بُعــد االســتجابة، ثــم بُعــد الثقــة ثــم التعاطــف وأخيــراً العناصــر 
ــالء  ــم العم ــى تقيي ــل عل ــرات التعام ــدد م ــر ع ــر متغي ــى تأثي ــج الدراســة إل ــة. أيضــا أشــارت نتائ الملموس

لمســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة، بينمــا لــم يظهــر هــذا التأثيــر بالنســبة لمتغيــر عــدد ســنوات التعامــل.
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مشكلة الدراسة: 

ــي  ــة ف ــى جــودة الخدمــات المصرفي ــب عل ــع التدري ــى واق ــي التعــرف عل    تنحصــر مشــكلة الدراســة ف
ــة: ــة عــن األســئلة اآلتي ــي اإلجاب ــل مشــكلة الدراســة ف ــة الفلســطينية، وبشــكل عــام تتمث ــوك المحلي البن

ما واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية؟. 1
هل يختلف التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية باختالف عدد . 2

العاملين في البنك، ورأس مال البنك، واإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية، وسنة التأسيس، 
وطبيعة نشاط البنك؟

هل يختلف التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية باختالف المركز . 3
الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجنس؟

أهداف الدراسة:. 4
  تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على:5. 

واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية. . 6
تأثير بعض المتغيرات، مثل: عدد العاملين في البنك، ورأس مال البنك، واإلدراج في سوق فلسطين . 7

لألوراق المالية، وسنة التأسيس، وطبيعة نشاط البنك على واقع التدريب على جودة الخدمات 
المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية. 

دور بعض المتغيرات مثل المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجنس على واقع . 8
التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية.

أهمية الدراسة:

ــودة  ــى ج ــب عل ــع التدري ــي واق ــث ف ــي تبح ــات الت ــى الدراس ــا أول ــن كونه ــة م ــة الدراس ــرز أهمي   تب
الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية، لذلــك فهــي ســتوفر قواعــد يسترشــد بهــا مديــرو 
البنــوك المعنيــة بالتطويــر والتحســين فــي تقديــم خدماتهــم المصرفيــة، وبالطبــع فــإن هــذه الدراســة تبحــث 
فــي أهــم القضايــا التــي تواجههــا إدارات البنــوك، ومــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر علــى بيئــة العمــل وعلــى أداء 

الموظفيــن، وتقديــم خدمــات تتمتــع بجــودة عاليــة. 

فرضيات الدراسة:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات أفراد . 1
عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 

تعزى لمتغير عدد العاملين في البنك.
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات 2. 

أفراد عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 
تعزى لمتغير رأس مال البنك. 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات أفراد . 3
عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية تعزى 

لمتغير اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية. 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات أفراد . 4

عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 
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تعزى لمتغير سنة التأسيس.
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات أفراد . 5

عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 
تعزى لمتغير المركز الوظيفي. 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات أفراد . 6
عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات أفراد . 7

عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 
تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05( بين متوسطات استجابات أفراد . 8
عينة الدراسة على واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 

تعزى لمتغير طبيعة نشاط البنك.

منهج الدراسة: 

قــام الباحــث باتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي لمالءمتــه ألغــراض هــذه الدراســة، حيــث اعتمــد الباحــث 
علــى مصــادر المعلومــات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة وتحليلهــا، وتــم تجميــع البيانــات عــن طريــق 
ــة  ــار عين ــم اختي ــد ت ــى اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة، وق ــاًء عل ــم إعدادهــا بن ــي ت االســتبانة، الت

عشــوائية عنقوديــة مــن البنــوك المحليــة الفلســطينية. 

مجتمع الدراسة وعينتها: 

ــع 83  ــوك بواق ــا )7( بن ــغ عدده ــة الفلســطينية والبال ــوك المحلي ــع البن ــن جمي ــع الدراســة م ــون مجتم تك
ــم اســترجاع)142(  ــوك وت ــذه البن ــي ه ــن ف ــى العاملي ــتبانة عل ــع )164( اس ــام الباحــث بتوزي ــا، وق فرع
ــتبانة  ــي )134( اس ــل ه ــة للتحلي ــتبانات الصالح ــدد االس ــن أن ع ــتبانات تبي ــق االس ــد تدقي ــتبانة، وبع اس

ــا: ــة الدراســة حســب متغيراته ــص عين ــي وصــف لخصائ ــا يل ــة الدراســة، وفيم شــكلت عين
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أوالً: بيانات عن شخصية المجيب:

1(متغير الجنس 

جدول رقم)2(

*توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

النسبة)%(العددالجنس
9671.6ذكر
3828.4أنثى

134100المجموع

*المصدر: الدراسة الميدانية 

2( متغير المؤهل العلمي     

   جدول رقم )3( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

النسبة)%(العددالمؤهل العلمي
1410.4 دبلوم

9470.1بكالوريوس
2619.5ماجستير فأعلى

134100المجموع

*المصدر: الدراسة الميدانية 
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4( متغير عدد سنوات الخبرة في المجال المصرفي

   جدول رقم )4(

* توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
النسبة)%(العددعدد سنوات الخبرة
2216.41أقل من 5 سنوات

6850.75من 5 – 10سنوات
4432.84أكثر من 10 سنوات

134100.00المجموع

*المصدر: الدراسة الميدانية 

5( متغير المسمى الوظيفي

جدول رقم)5(

* توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
النسبة)%(العددالمسمى الوظيفي

64.48مدير فرع
53.73مراقب

4130.60رئيس قسم
8261.19موظف

134100المجموع

*المصدر: الدراسة الميدانية 
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ثانيا: بيانات عامة عن بنك المجيب:

1( متغير اإلدراج في سوق فلسطين لأوراق المالية:

جدول رقم )6(
* توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير اإلدراج في سوق فلسطين

النسبة)%(العدداإلدراج
10175.4مدرج

3324.6 غير مدرج
134100المجموع

*المصدر: الدراسة الميدانية 

3( متغير سنة التأسيس     

جدول رقم )7(
* توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنة التأسيس

النسبة)%(العددسنة التأسيس
4231.3قبل عام 1993

9268.7بعد 1993
134100المجموع

*المصدر: الدراسة الميدانية 

4( متغير رأس مال البنك     

جدول رقم )8(

* توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير رأس المال
النسبة)%(العددرأس مال البنك

9268.7أقل من 100مليون$
4231.3أكثر من 100 مليون$

67100المجموع
*المصدر: الدراسة الميدانية 
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5( متغير عدد العاملين في الفرع

جدول رقم)9(

* توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد العاملين
النسبة)%(العددعدد العاملين في الفرع

5440.3أقل من 25 موظفا
8059.7أكثر من 25 موظفا

134100المجموع
*المصدر: الدراسة الميدانية 

6( متغير طبيعة نشاط البنك

جدول رقم )9(

* توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير طبيعة نشاط البنك
النسبة)%(العددطبيعة نشاط البنك

3526.1إسالمي
9973.9تجاري

134100المجموع
*المصدر: الدراسة الميدانية 

أداة الدراسة:

 قــام الباحــث بإعــداد أداة الدراســة )االســتبانة(، وذلــك بعــد مراجعــة أدبيــات الدراســة والدراســات الســابقة 
ذات العالقــة بالموضــوع، مثــل دراســة )Panda & Rao Kondasani 2014(، ودراســة ديــاب 
ــد  ــة خال ــدي )2006(، ودراس ــة الخال ــمام ) 2007(، ودراس ــة غيشــي وش ــرش )2013(، ودراس وطوي
ــة  ــاور ذات العالق ــن المح ــة م ــن مجموع ــت األداة م ــات. وتكون ــن الدراس ــا م ــي )2012(، وغيره وعل
المؤثــرة فــي التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة. والجــدول اآلتــي يوضــح محــاور الدراســة وعــدد 

فقــرات كل مجــال:
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جدول ) 10(

* محاور الدراسة وعدد فقرات كل مجال

عدد الفقراتالمحورالرقم
11مفهوم التدريب على جودة الخدمات المصرفية1
14عناصر ومهارات التدريب على جودة الخدمات المصرفية2
10برامج التدريب على جودة الخدمات المصرفية3
13صعوبات التدريب على جودة الخدمات المصرفية4

48المجموع
   *المصدر: الدراسة الميدانية

  وتــم التحقــق مــن صــدق األداة عــن طريــق عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكميــن ذوي االختصــاص 
ــة  ــة درج ــن حمل ــة م ــة العربي ــم، واللغ ــاس والتقوي ــة، والقي ــال اإلدارة، واإلدارة المالي ــي مج ــرة ف والخب
ــراح  ــل واقت ــذف والتعدي ــك بالح ــتبانة، وذل ــرات االس ــول فق ــرأي ح ــداء ال ــم إب ــب منه ــوراة، وطل الدكت
فقــرات جديــدة ومناســبة لموضــوع الدراســة، وبنــاء علــى مالحظــات المحكميــن تــم تعديــل أداة الدراســة، 
ــم  ــة ت ــي ألداة الدراس ــدق الداخل ــد الص ــرة. ولتحدي ــن )48( فق ــة م ــة مكون ــا النهائي ــت بصورته فأصبح
ــألداة. والجــدول  ــة ل ــة الكلي ــن محــاور الدراســة والدرج ــن كل محــور م ــاط بي ــل االرتب اســتخراج معام

اآلتــي يوضــح ذلــك.

جدول )11 (

 *معامالت االرتباط بيرسون لمحاور الدراسة مع الدرجة الكلية

 معاملالمحورالرقم
االرتباط

 مستوى
الداللة

000**0.78مفهوم التدريب على جودة الخدمات المصرفية .1 

 عناصر ومهارات التدريب على جودة الخدمات .2 
000**0.72المصرفية

000**0.43برامج التدريب على جودة الخدمات المصرفية .3 
002**0.36صعوبات التدريب على جودة الخدمات المصرفية.4

*المصدر: الدراسة الميدانية 
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ثبات األداة:

ــد  ــل تحدي ــن أج ــا( م ــاخ ألف ــة )كرونب ــتخدام معادل ــم اس ــألداة ت ــات ل ــل الثب ــتخراج معام ــل اس ــن أج    م
ــك. ــح ذل ــي يوض ــدول اآلت ــتبانة والج ــرات االس ــي لفق ــاق الداخل االتس

جدول )12 ( 

نتائج معادلة كرونباخ- ألفا لمحاور الدراسة والدرجة الكلية

قيمة الفاالمحورالرقم
0.79مفهوم التدريب على جودة الخدمات المصرفية.1
0.82عناصر ومهارات التدريب على جودة الخدمات المصرفية.2
0.80برامج التدريب على جودة الخدمات المصرفية.3
0.77صعوبات التدريب على جودة الخدمات المصرفية.4
0.85الدرجة الكلية##

*المصدر: الدراسة الميدانية 

  وتشير القيم الواردة في الجدول أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة، وتفي بأغراض هذه الدراسة.

 المعالجة اإلحصائية: 

ــج  ــتخدام برنام ــك باس ــبة، وذل ــة المناس ــا بالطــرق اإلحصائي ــا ومعالجته ــات وترميزه ــع البيان ــد جم   بع
الــرزم اإلحصائيــة )spss(، فقــد اســتخدام الباحــث التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية 
واالنحرافــات المعياريــة، واختبــار )ت( للعينــات المســتقلة، وتحليــل التبايــن األحــادي، ومعامــل االرتبــاط 

بيرســون ومعادلــة )كرونبــاخ ألفــا(.

 عرض ومناقشة النتائج 

   تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك 
ــؤال  ــن الس ــة ع ــي اإلجاب ــة ف ــكلة الدراس ــك انحصــرت مش ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــطينية؛ وم ــة الفلس المحلي

الرئيــس اآلتــي:

 ما واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية؟

ومــن أجــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحــراف المعيــاري لــكل 
محــور مــن محــاور الدراســة والدرجــة الكليــة للمحــاور، وفيمــا يلــي بيــان ذلــك:
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جدول رقم )13 (

* المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة

 رقم
 المتوسطالمحورالمحور

الحسابي
 االنحراف
المعياري

2.830.61مفهوم التدريب على جودة الخدمات المصرفية .1

 عناصر ومهارات التدريب على جودة الخدمات .2
2.620.64المصرفية

3.300.50برامج التدريب على جودة الخدمات المصرفية .3

 صعوبات التدريب على جودة الخدمات .4
4.030.46المصرفية

3.200.33الدرجة الكلية
 *المصدر: الدراسة الميدانية 

  يتبيــن مــن الجــدول الســابق ترتيــب محــاور واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك 
المحليــة الفلســطينية، حيــث يُعــّد المحــور الرابــع )صعوبــات التدريــب علــى الجــودة( أكثــر هــذه المحــاور 
تأثيــرا علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة، وبلــغ المتوســط الحســابي )4.03( وأقــل 
هــذه المحــاور المحــور الثانــي )محــور عناصــر ومهــارات التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة( 

إذ بلــغ المتوســط الحســابي)2.62(.

نتائج فرضيات الدراسة 

أوالً: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى وتنص على: 

  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α =0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفراد 
عينــة الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية 

تعــزى لمتغيــر الجنــس.

 ومــن أجــل فحــص صحــة الفرضيــة المتعلقــة بمتغيــر الجنــس فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( للعينــات 
المســتقلة، ونتائــج الجــدول اآلتــي توضــح ذلــك:
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جدول رقم )14( 

*نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب متغير الجنس

  * )دال إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا = 0.05( 

 نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول 
واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر الجنــس

) ذكــر، أنثــى( علــى جميــع المحــاور والدرجــة الكليــة، وهــذه النتيجــة تشــير إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة 
ــب  ــع التدري ــي واق ــة )α = 0.05( ف ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــه ال توجــد ف ــي أن ف
علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر الجنــس ) ذكــر، أنثــى(. 
ــع  ــي واق ــى( ف ــر، أنث ــب )ذك ــس المجي ــن جن ــرق بي ــاك أَي ف ــد هن ــه ال يوج ــج أن ــذه النتائ ــن ه ــن م ويتبي
التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية، حيــث إن كال الجنســين يعطي 

واقــع التدريــب علــى الجــودة نفــس األهميــة.

ثانيا: ً النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية وتنص على: 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α =0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية 

تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

 ومــن أجــل فحــص صحــة الفرضيــة المتعلقــة بمتغيــر المؤهــل العلمــي فقــد اســتخدم الباحــث تحليــل التبايــن 
األحــادي، ونتائــج الجــدول اآلتــي توضــح ذلك:

     الجنس

المحور

 قيمةأنثىذكر
)ت(

 مستوى
الداللة* االنحراف المتوسطاالنحرافالمتوسط

0.050.95-2.830.622.840.61مفهوم التدريب

0.750.45-2.580.702.720.44عناصر ومهارات 

0.250.80-3.290.523.330.45برامج التدريب
0.38-0.86-4.000.474.110.44صعوبات التدريب

0.780.43-3.180.343.250.31الدرجة الكلية
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جدول رقم ) 15(

* نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 )0.05 = α ( دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول 
واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر المؤهــل 
العلمــي علــى جميــع المحــاور والدرجــة الكليــة، وهــذه النتيجــة تشــير إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فــي أنــه 
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( فــي واقــع التدريــب علــى جــودة 

الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي. 

ويتبيــن مــن هــذه النتائــج أن ال يوجــد هنــاك أي فــرق بيــن مســتويات المؤهــل العلمــي للمجيــب فــي واقــع 

 مجموعمصدر التباينالمحور
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط
 مستوىقيمة)ف(المربعات

 الداللة

 مفهوم التدريب

0.4820.24بين المجموعات

0.630.53 49.781310.38داخل المجموعات

 50.26133المجموع

 عناصر ومهارات

0.3820.19بين المجموعات

0.450.63 55.021310.42داخل المجموعات

 55.4133المجموع

برامج التدريب

0.9120.45بين المجموعات

1.840.16 31.441310.24داخل المجموعات

 32.35133المجموع

صعوبات التدريب

0.1120.05بين المجموعات

0.270.76 28.821310.22داخل المجموعات

 28.93133المجموع

الدرجة الكلية

0.01620.008بين المجموعات

0.060.93
14.411310.11داخل المجموعات

14.426133المجموع
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ــع  ــه وعلــى جمي ــة الفلســطينية، وتبيــن أن ــة فــي البنــوك المحلي التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفي
مســتويات المؤهــل العلمــي المختلفــة التــي تعطــي واقــع التدريــب علــى الخدمــة نفــس األهميــة.

ثالثا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وتنص على:

 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α =0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية 

تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة.

ــن  ــل التباي ــتخدم تحلي ــد اس ــرة فق ــنوات الخب ــر س ــة بمتغي ــة المتعلق ــة الفرضي ــص صح ــل فح ــن أج   وم
ــك: ــح ذل ــي توض ــدول اآلت ــج الج ــادي، ونتائ األح

جدول رقم ) 16( 

*نتائج لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 
* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا = 0.05( 

ــع  ــى واق ــة عل ــة إحصائي ــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات دالل ــواردة ف ــات ال   نالحــظ مــن خــالل البيان

 مجموعمصدر التباينالمحور
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط
 مستوىقيمة)ف(المربعات

 الداللة

 مفهوم
 التدريب

0.1220.06بين المجموعات

0.150.85 49.781310.38داخل المجموعات

 49.9133المجموع

 عناصر
 ومهارات

0.9420.47بين المجموعات

1.1480.32 53.711310.41داخل المجموعات

 54.65133المجموع

برامج التدريب

0.4420.22بين المجموعات

0.870.42 32.751310.25داخل المجموعات

 33.19133المجموع

صعوبات التدريب

0.1020.54بين المجموعات

0.240.78 28.821310.22داخل المجموعات

 28.92133المجموع

الدرجة الكلية

0.1120.057بين المجموعات

0.500.60
14.411310.11داخل المجموعات

14.52133المجموع
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ــى  ــرة عل ــر ســنوات الخب ــة الفلســطينية تعــزى لمتغي ــوك المحلي ــة فــي البن ــى جــودة الخدمــات المصرفي التدريــب عل
جميــع المحــاور والدرجــة الكليــة، وهــذه النتيجــة تشــير إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فــي أنــه ال توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فــي واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك 
ــن  ــرق بي ــاك أي ف ــه ال يوجــد هن ــج أن ــذه النتائ ــن ه ــن م ــرة. ويتبي ــر ســنوات الخب ــة الفلســطينية تعــزى لمتغي المحلي
مســتويات الخبــرة للمجيــب فــي واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية، 

حيــث إن جميــع مســتويات الخبــرة تعطــي واقــع التدريــب علــى الجــودة نفــس األهميــة.

رابعا: النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة وتنص على: 

 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية 

تعــزى لمتغيــر المســمى الوظيفــي.

  ومــن أجــل فحــص صحــة الفرضيــة المتعلقــة بمتغيــر المســمى الوظيفــي فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار 
تحليــل التبايــن األحــادي، ونتائــج الجــدول اآلتــي يوضــح ذلــك:

جدول رقم )17 (

* نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي لداللــة الفــروق بيــن محــاور الدراســة حســب متغيــر المســمى 
الوظيفــي.

* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا = 0.05( 
نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى 

مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة)ف(المربعات

الداللة 

مفهوم 
التدريب 

4.1131.3714.151بين المجموعات

 

*0.01

 

42.91300.33داخل المجموعات

 47.01133المجموع

عناصر ومهارات 

1.7230.571.409بين المجموعات

 

0.24

 

521300.40داخل المجموعات

 53.72133المجموع

برامج التدريب

0.8630.281.144بين المجموعات

 

0.33

 

32.51300.25داخل المجموعات

 33.36133المجموع

صعوبات التدريب

1.1930.391.935بين المجموعات

 

0.13

 

261300.20داخل المجموعات

 27.19133المجموع

الدرجة الكلية

1.3030.43بين المجموعات

4.521*0.006
12.481300.096داخل المجموعات

13.78133المجموع



83 واقع التدريب على جودة الخدمات المصرفية في البنوك المحلية الفلسطينية 

واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر المســمى الوظيفــي 
علــى محــور عناصــر ومهــارات التدريــب ومحــور برامــج التدريــب، وكمــا نالحــظ أيضــا وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر 
ــة  ــض الفرضي ــى رف ــذه النتيجــة تشــير إل ــة، وه ــب والدرجــة الكلي ــوم التدري ــى محــور مفه ــي عل المســمى الوظيف
العدميــة فــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فــي واقــع التدريــب علــى 
جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية المســمى الوظيفــي. يتبيــن مــن هــذه النتائــج أنــه يوجــد 
ــوك  ــي البن ــة ف ــات المصرفي ــى جــودة الخدم ــب عل ــع التدري ــي واق ــب ف ــرة للمجي ــن مســتويات الخب ــرق بي ــاك ف هن
المحليــة الفلســطينية، ولتحديــد مصــدر هــذه الفــروق اســتخدم الباحــث اختبــار )LSD( للمقارنــات البعديــة، ونتائــج 

الجــدول اآلتــي توضــح ذلــك.

جدول )18(

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لمحور مفهوم التدريب حسب متغير المسمى الوظيفي.

مديرمراقبرئيس قسمموظفالمسمى الوظيفي
0.430.220.40-*ـموظف

0.84*0.66*ـرئيس قسم
0.18ـمراقب
ـــمدير

ــب  ــع التدري ــي واق ــة ف ــا ذات دالل ــاك فروق ــابق أن هن ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــات ال ــن خــالل البيان ــظ م   نالح
علــى الخدمــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر المســمى الوظيفــي علــى محــور مفهــوم التدريــب 
فقــد كانــت الفــروق بيــن الموظــف ورئيــس القســم لصالــح رئيــس القســم، وبيــن رئيــس القســم والمراقــب لصالــح 

رئيــس القســم، وبيــن رئيــس القســم والمديــر. 

جدول )19(

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية للدرجة الكلية حسب متغير المسمى الوظيفي

مديرمراقبرئيس قسمموظفالمسمى الوظيفي
0.260.160.10-*ـموظف

0.37*0.42*ـرئيس قسم
0.054-ـمراقب
ـــمدير

نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق أن هنــاك فروقــا ذات داللــة فــي واقــع التدريــب علــى 
الخدمــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر المســمى الوظيفــي علــى محــور مفهــوم التدريــب، فقــد 
كانــت الفــروق بيــن الموظــف ورئيــس القســم لصالــح رئيــس القســم، وبيــن رئيــس القســم والمراقــب لصالــح رئيس 

القســم، وبيــن رئيــس القســم والمديــر.
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خامسا: النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة وتنص على: 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α =0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر 

اإلدراج فــي ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة.

  ومــن أجــل فحــص صحــة الفرضيــة المتعلقــة بمتغيــر اإلدراج فــي ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة فقــد اســتخدم 
الباحــث اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة، ونتائــج الجــدول اآلتــي توضــح ذلــك:

جدول رقم )20(
* نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب اإلدراج في سوق فلسطين لأوراق المالية

 اإلدراج المحور
غير مدرجمدرج

 مستوىقيمة)ت(
الداللة* االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط

0.320.74-2.820.632.870.57 مفهوم التدريب
1.870.06-2.870.572.850.61 عناصر ومهارات
0.070.94-3.300.473.310.59 برامج التدريب

4.040.484.000.420.290.76 صعوبات التدريب
0.960.33-3.170.333.260.33الدرجة الكلية

 )0.05 = α( دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

  نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول واقــع 
التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر اإلدراج فــي ســوق 
ــة  ــول الفرضي ــى قب ــة، وهــذه النتيجــة تشــير إل ــع المحــاور والدرجــة الكلي ــى جمي فلســطين لــأوراق الماليــة عل
العدميــة فــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فــي واقــع التدريــب علــى 
جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر اإلدراج فــي ســوق فلســطين لــأوراق 
الماليــة. ويتبيــن مــن هــذه النتائــج أنــه ال يوجــد هنــاك أي فــرق بيــن مســتويات الخبــرة للمجيــب فــي واقــع التدريــب 
علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية، حيــث إن جميــع مســتويات اإلدراج فــي ســوق 

فلســطين لــألوراق الماليــة تعطــي واقــع التدريــب علــى الجــودة نفــس األهميــة.

سادسا: النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة وتنص على:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر 

ســنة التأســيس.
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  ومــن أجــل فحــص صحــة الفرضيــة المتعلقــة بمتغيــر ســنة التأســيس فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( للعينــات 
المســتقلة، ونتائــج الجــدول اآلتــي توضــح ذلــك:

جدول رقم )21(*

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب سنة التأسيس                  
بعد عام 1993 قبل عام1993

 مستوىقيمة)ت(
الداللة* االنحراف المتوسطاالنحرافالمتوسط

2.980.532.760.631.380.17 مفهوم التدريب
2.720.522.580.690.960.38 عناصر ومهارات
3.460.493.230.491.680.09برامج التدريب

4.050.504.020.450.230.81   صعوبات التدريب
3.300.273.150.351.780.07الدرجة الكلية

* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا = 0.05( 

نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى واقــع 
التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر ســنة التأســيس علــى 
جميــع المحــاور والدرجــة الكليــة، وهــذه النتيجــة تشــير إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فــي أنــه ال توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فــي واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي 
البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر ســن التأســيس. ويتبيــن مــن هــذه النتائــج أنــه ال يوجــد هنــاك أي فــرق 
بيــن مســتويات ســنة التأســيس للمجيــب فــي واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة 

الفلســطينية، حيــث إن جميــع مســتويات ســنة التأســيس تعطــي واقــع التدريــب علــى الجــودة نفــس األهميــة.

سابعا: النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة وتنص على: 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر 

رأس مــال البنــك.

سنة التأسيس
 المحور
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جدول رقم )22(

* نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب رأس مال البنك                  
بعد عام 1993 قبل عام1993

 مستوىقيمة)ت(
الداللة* االنحراف المتوسطاالنحرافالمتوسط

1.370.17-2.680.482.900.65 مفهوم التدريب

0.410.67-2.570.552.640.68 عناصر ومهارات
0.940.34-3.220.523.340.49 برامج التدريب

2.080.04-3.860.504.110.42 صعوبات التدريب
1.930.058-3.080.293.250.34الدرجة الكلية

 )0.05 = α دال إحصائيا عند مستوى الداللة( *

 نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى واقــع 
التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر رأس مــال البنــك علــى 
جميــع المحــاور والدرجــة الكليــة، وهــذه النتيجــة تشــير إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فــي أنــه ال توجــد فــروق 
ــة  ــات المصرفي ــى جــودة الخدم ــب عل ــع التدري ــي واق ــة )α=0.05( ف ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة إحصائي ذات دالل
فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر رأس مــال البنــك. ويتبيــن مــن هــذه النتائــج أنــه ال يوجــد هنــاك 
ــي  ــة ف ــى جــودة الخدمــات المصرفي ــع التدريــب عل ــك للمجيــب فــي واق ــن مســتويات رأس مــال البن أي فــرق بي
البنــوك المحليــة الفلســطينية، حيــث إن جميــع مســتويات رأس مــال البنــك تعطــي واقــع التدريــب علــى الجــودة 

نفــس األهميــة.

الفرضية الثامنة:

ــق إدارة الجــودة  ــات تطبي ــن صعوب ــة )α=0.05( بي ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف
ــن. ــر عــدد العاملي ــي فلســطين تعــزى لمتغي ــة ف ــوك العامل ــي البن الشــاملة ف

  ومــن أجــل فحــص صحــة الفرضيــة المتعلقــة بمتغيــر لمتغيــر عــدد العامليــن فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( 
للعينــات المســتقلة، ونتائــج الجــدول اآلتــي توضــح ذلــك:

سنة التأسيس
 المحور
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جدول رقم )23( 

*نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب عدد العاملين
اكثر من 25 موظفاًأقل من 25 موظفاً

 مستوىقيمة)ت(
الداللة* االنحراف المتوسطاالنحرافالمتوسط

2.890.602.790.620.670.49 مفهوم التدريب

0.080.93-2.610.532.630.71 عناصر ومهارات
3.350.513.270.490.650.51 برامج التدريب

4.030.524.030.420.0060.99 صعوبات التدريب
3.220.333.180.330.520.60الدرجة الكلية

 )0.05 = α دال إحصائيا عند مستوى الداللة( *

نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى واقــع 
التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر عــدد العامليــن علــى 
جميــع المحــاور والدرجــة الكليــة، وهــذه النتيجــة تشــير إلــى قبــول الفرضيــة العدميــة فــي أنــه ال توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فــي واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي 
البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر عــدد العامليــن. ويتبيــن مــن هــذه النتائــج أنــه ال يوجــد هنــاك أي فــرق 
بيــن مســتويات عــدد العامليــن للمجيــب فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية، حيــث إن جميــع مســتويات رأس مــال 

البنــك تعطــي واقــع التدريــب علــى الجــودة نفــس األهميــة.

تاسعاً: النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة وتنص على: 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة علــى واقــع التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر 

طبيعــة نشــاط البنــك. 

 ومــن أجــل فحــص صحــة الفرضيــة المتعلقــة بمتغيــر لمتغيــر طبيعــة نشــاط البنــك فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار 
)ت( للعينــات المســتقلة، ونتائــج الجــدول اآلتــي توضــح ذلــك:

عدد العاملين
 المحور
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جدول رقم )24( 

*نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين محاور الدراسة حسب طبيعة نشاط البنك
اسالميتجاري

 مستوىقيمة)ت(
الداللة* االنحراف المتوسطاالنحرافالمتوسط

0.02*2.430.603.350.622.67 مفهوم التدريب

0.04*2.410.532.830.712.05 عناصر ومهارات

0.02*2.850.513.770.492.65 برامج التدريب
4.030.524.030.420.0060.99 صعوبات التدريب

0.03*2.930.333.490.332.52الدرجة الكلية
 )0.05 = α دال إحصائيا عند مستوى الداللة( *

نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى واقــع التدريــب 
علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر طبيعــة نشــاط البنــك علــى جميــع 
ــة  ــى رفــض الفرضي ــب، وهــذه النتيجــة تشــير إل ــات التدري ــة، باســتثناء محــور صعوب المحــاور والدرجــة الكلي
العدميــة فــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( فــي واقــع التدريــب علــى 
جــودة الخدمــات المصرفيــة فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية تعــزى لمتغيــر طبيعــة نشــاط البنــك. ويتبيــن مــن هــذه 
النتائــج أنــه يوجــد فــرق بيــن مســتويات طبيعــة نشــاط البنــك، حيــث إن البنــوك االســالمية تعطــي واقــع التدريــب 

علــى الجــودة الخدمــات المصرفيــة اهتمامــا أكبــر مــن البنــوك التجاريــة.

عدد العاملين
 المحور
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التوصيات:

  اتضــح مــن خــالل التحليــالت الســابقة والنتائــج المترتبــة عليهــا أن هنــاك أســاليب وضوابــط تنتهجهــا البنــوك غيــر مالئمــة، 
أو تعيــق مــن تقديــم الخدمــة علــى أفضــل حــال فــي البنــوك المحليــة الفلســطينية؛ مــا يلحــق الضــرر بجــودة خدماتهــا ونوعيتهــا، 
وإلحــاق الضــرر بســمعة هــذه البنــوك؛ مــا يــؤدي إلــى إحــداث الضــرر الكبيــر بإيراداتهــا واســتثماراتها، لذلــك كان اهتمــام 
الباحــث منصبــا علــى إيجــاد أهــم الصعوبــات التــي تقــف أمــام هــذه البنــوك فــي تقديــم أفضــل الخدمــات لزبائنهــا. وتأخــذ بعيــن 
ــب  ــة الجوان ــة المقدمــة، متضمن ــل جــودة الخدمــات المصرفي ــي مــن الممكــن أن تقــف أو تعرق ــب الت ــع الجوان ــار جمي االعتب

اإلداريــة، والمهنيــة، والجوانــب االقتصاديــة والسياســية، وجانــب تجهيــزات البنــك مــن المعــدات واآلالت الالزمــة. 

 ومــن خــالل نتائــج الدراســة، وقــف الباحــث علــى بعــض المقترحــات والتوصيــات التــي بدورهــا قــد تــؤدي إلــى تقــدم البنــوك 
فــي عمليــة التدريــب علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة التــي تقدمهــا بطريقــة جيــدة، واإلفــادة فــي عمليــة التميــز فــي تقديــم 

الخدمــات المختلفــة، ومــن هــذه المقترحــات:

وضــع خطــط واســتراتيجيات جديــدة للتعامــل مــع عمــالء البنــك، وتطويــر طــرق التواصــل معهــم لضمــان والئهــم . 1
. للبنك

األخذ بعين االعتبار وجهات نظر العمالء والموظفين المتعلقة بتطوير جودة الخدمات المصرفية.. 2

تنفيذ البرامج التدريبية وخصوصا التي تركز على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء.. 3

العمل على إيجاد الكادر المؤهل والمدرب بشكل مناسب ليتالءم وأعمال البنك.. 4

إشراك الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية في وضع استراتيجيات تدريبية مقترحة.. 5

االهتمام بآراء الموظفين وأفكارهم حول الدورات التدريبية المتخصصة في جودة الخدمات المصرفية.. 6

العمــل علــى عقــد دورات تدريــب بنكيــة شــاملة فــي العمــل المصرفــي، والعمــل علــى تعريــف الموظــف بجميــع . 7
أعمــال البنــك، بحيــث ال تقتصــر معرفتــه علــى قســم أو عمــل واحــد فقــط.

عمل دورات متخصصة في طرق التعامل مع العمالء، وطرق تقديم خدمة جيدة لهم.. 8

تأكيد اإلدارة العامة للبنك على مديري الفروع المختلفة على تحفيز الموظفين للتميز الوظيفي والخدمي. . 9
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