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ABSTRACT 
This study aimed at measuring the level of customer's satisfaction regarding 
marketing policies followed by commercial banks in the west bank and the quality 
of banking services offered by these banks during the period from October, 2005 
till the beginning of 2007. The study covered the  whole of west bank which 
extended from Jenin in the north to Hebron in the south. The study population 
consists of  two parts. The first part included commercial bank's customers, the 
second part represented (13) working bank's marketing managers. 
The study sample covered (1032) person. This study was accomplished using two 
questionnaires, one was directed to commercial bank's customers and the second 
one was directed to marketing managers in commercial banks regional 
management. 
The study revealed a great satisfaction from customers regarding banking services 
quality provided by working banks in the West Bank The main finding reveal that 
98.3% of the sample studied are convinced that services provided by these banks 
are acceptable . 
As a result , the study reached a number of recommendations, such as: 

The need to activate Palestine Authority Monetary role in following up 
banks services  to make sure that they abide by rules and regulations.. 

Improving the quality and quantity of banking services provided to 
customers and involving IT services. 

Benefiting from the experiences of Arabic and international banks in 
providing banking services and trying to apply these services to the local market.  
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  املقدمة

   تعد تكنولوجيا املعلومات أحد املفاهيم احلديثة اليت استطاعت وخالل السنوات القليلة   
املاضية أن تقفز بالعمل التسويقي مبختلف األنشطة والفعاليات إىل عتبات األلفية الثالثة، 
وذلك عرب تسخري خمتلف األدوات والوسائل املتطورة يف جمال تنفيذ كافة األنشطة التسويقية 

ة فيما يتعلق باالتصاالت وتقنية املعلومات وتقدمي املنتجات وإمتام عملية البيع عرب وخاص
وسائل خمتلفة يأيت يف مقدمتها التسويق عرب اإلنترنت والذي يغري التطبيق املباشر للتجارة 

  .اإللكترونية

 فيما بينها      لقد تسابقت مجيع املنظمات الصناعية، التجارية واخلدمية يف خمتلف أحناء العامل
على أحدث ما توصلت إليه املنظمات الرائدة عاملياً ) سلع وخدمات(من أجل تقدمي منتجاا 

يف حقل تكنولوجيا املعلومات، مما أدى إىل انتشار مفهوم التسويق االلكتروين من خالل تعدد 
 وعلى مواقع الشركات املختلفة على شبكة اإلنترنت لتفي حاجات ورغبات الزوار املتنوعة،

الرغم من تباين مجيع هذه املواقع، إال أن مجيعها يشترك يف وظيفة واحدة وهي إمتام عمليات 
  ".التجارة االلكترونية"الشراء للزبائن على الشبكة عرب ما يطلَق عليه 

     إن تكنولوجيا التسويق هي إحدى اإلفرازات املهمة واحليوية لثورة املعلومات واالقتصاد 
 ألقت بظالهلا بشكل مباشر على عملية التسويق يف الوقت الراهن حيث الرقمي واليت

أصبحت الوسائل التقليدية وعلى الرغم من أمهيتها ال تستطيع أن تصمد أمام التطور اهلائل 
والسريع للوسائل والتقنيات التكنولوجية احلديثة اليت أخذت تشمل جممل األنشطة التسويقية 

  )   11، ص2004الصميدعي ويوسف، (.  أو التجارية أو اخلدميةيف خمتلف املنظمات الصناعية

  اإلطار العام للدراسة: أوال

 من خالل ما ورد سابقاً ونتيجة للتصاعد املستمر يف حجم املنافسة : مشكلة الدراسة-1
بني البنوك التجارية العاملة يف الضفة الغربية والتفاوت يف حتديث اخلدمات املقدمة وأسعارها، 

هذه الدراسة لبحث مدى جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من قبل البنوك التجارية يف جاءت 
  . الضفة الغربية مما يمكن من وضع التوصيات املالئمة

   أسئلة الدراسة-2
 ما واقع رضا العمالء عن اخلدمات املقدمة من البنوك العاملة يف الضفة الغربية؟  - أ
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 املصرفية املقدمة من البنوك العاملة يف ما واقع رضا العمالء عن ترويج اخلدمات  - ب
 الضفة الغربية؟

ما واقع رضا العمالء عن توزيع اخلدمات املصرفية املقدمة من البنوك العاملة يف   - ت
 الضفة الغربية؟

 ما واقع اخلدمات اإللكترونية اليت تقدمها البنوك العاملة يف الضفة الغربية؟  - ث
  :ليدف الدراسة اىل ما ي:  أهداف الدراسة-3

قياس مدى رضا العمالء عن السياسات التسويقية املتبعة يف البنوك التجارية يف   - أ
 .الضفة الغربية وجودة اخلدمات املصرفية املقدمة من قبلها

اخلروج بتوصيات وتصورات قد تسهم يف حتسني العملية التسويقية املتبعة من قبل   - ب
وذلك من خالل . ملصرفية اليت تقدمهاالبنوك التجارية العاملة يف الضفة الغربية واخلدمات ا
 .قياس توجهات الزبائن حنو السياسات التسويقية املتبعة

رضا كثري من العمالء عن جودة اخلدمات املصرفية اليت توفرها البنوك :  فرضية الدراسة-4
  .التجارية العاملة يف الضفة الغربية

  )العمالء(اخلدمات والزبائن : ثانيا

 تعرف اخلدمات على أهنا أنشطة وفعاليات غري :(Services) تعريف اخلدمات -1
ملموسة هدفها إشباع حاجات ورغبات املستهلك األخري أو النهائي مقابل دفع مبلغ خمصص 

  .من املال وعلى أن ال تقترن هذه اخلدمات ببيع سلع أخرى

والوسطاء وحبسب هذا التعريف فإن مفهوم اخلدمات ال يشمل اخلدمات اليت يقدمها املنتجون 
مع السلع اليت تباع للمستهلك النهائي مثل االئتمان والتركيب، وتوصيل السلع إىل املنازل 
وال يشمل اخلدمات غري مدفوعة الثمن مثل اخلدمات اليت تقدم جماناً من قبل الدولة إىل 

  .املواطنني يف جماالت الصحة والتعليم
شركات : ت اليت تقدم اخلدمات قد تكون     واستناداً إىل التعريف السابق فإن املشروعا

التأمني، البنوك، شركات االستثمار، الفنادق، األندية الرياضية، املسارح، شركات النقل 
اجلوي والربي والبحري، والكهرباء واملاء والغاز والربيد واهلاتف، املدارس اخلاصة، 

   ) 111، ص1999العبديل و العالق، ،(اخل ...املستشفيات
   ):1انظر اجلدول رقم (هناك عدة تصنيفات للخدمات أمهها : اخلدمات أنواع -2
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   تصنيف اخلدمات )                     1( جدول رقم 
  أمثلة  التفرعات  املعيار

  املستهلك األخري   العميل .1
  منشآت األعمال

  كالمها 

  مداواة األسنان
  االستشارات اإلدارية

  تنظيم احلدائق والعناية ا
  خدمات بدافع الربح  الدوافع.  2

  خدمات ليست بدافع الربح
  وكاالت اإلعالن

  اجلامعات واجلمعيات اخلريية املؤسسات احلكومية
  العنصر البشري  أساس تقدمي اخلدمة.  3

  املعدات واآلالت 
  كالمها

  الطبيب النفسي
  غسل السيارات ميكانيكياً

  النقل اجلوي
  ضروري  حضور العميل.  4

  غري ضروري
  رحالقة الشع

  تنظيف املالبس وكيها
  مهنية  مستوى اخلربة.  5

  غري مهنية
  التمريض

  تنظيف املنازل
  ضرورية   طبيعة اخلدمة.  6

  كمالية
  اخلدمات الصحية
  التسلية والترفيه

  )214، ص1999املؤذن، (
  : لعدة أسبابكازدادت أمهية اخلدمات يف الوقت احلاضر وذل:  أمهية اخلدمات-3
 يف قطاع اخلدمات، حيث أشارت التقارير إىل أن هذا القطاع زيادة نسبة العاملني  - أ

 م 1965من جمموع القوى العاملة يف العامل وذلك عام % 25كان يستحوذ على حوايل 
ويف الدول املتقدمة . م1991 – 1989يف الفترة % 35الوارتفعت النسبة إىل ما يقارب 

  )215ص ،1999املؤذن، % . (67و % 42كانت النسبة يف الفترتني 
الزيادة يف أعداد السلع اليت حتتاج إىل خدمات قبل وبعد البيع مثل الكمبيوتر   - ب

واالنترنت والستاليت وأنظمة األمان، إن هي إال أمثلة لسلع تتطلب خدمات متخصصة سواء 
كذلك استخدام . أكان ذلك قبل استعماهلا أم أثناءه، مثل التركيب والصيانة والتدريب

 وأنظمة الفحص واخلزن الذاتية وخطوط اإلنتاج  Robots)(يل املصانع لإلنسان اآل
 .األوتوماتيكية كلها أمور زادت من احلاجة إىل اخلدمات

وذلك بسبب زيادة ) Leisure time( عند العاملني) التسلية(زيادة أوقات الفراغ   - ت
ألسبوعية استخدام ظاهرة التشغيل اآليل لكثري من املصانع األمر الذي قلل من أيام العمل ا

وساعات العمل يف اليوم الواحد، وهي اآلن يف تناقص مستمر عما كان عليه احلال يف 
 .السابق
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ارتفاع مستويات الدخول يف الكثري من دول العامل مما زاد من حجم اإلنفاق على   - ث
 .الكثري من اخلدمات

التغريات يف بيئة منشآت األعمال وكذلك املستهلك األخري زادت من أمهية   - ج
مات يف الوقت احلاضر فأصبح هناك حاجة للخدمات مثل املشورة اإلدارية والضريبية اخلد

والنصيحة القانونية واالستشارات الفنية وخاصة تلك املتعلقة بتقنيات نظم املعلومات 
  )    215صاملرجع السابق، . (واالتصاالت

صرف، وثانيها اخلدمة أوهلا امل: يقوم التسويق املصريف على أسس ثالثة): العميل( الزبون -4
والعميل هو األساس الذي من أجله أنشئ البنك ومن أجله تقدم ). الزبون(وثالثهما العميل 

  .اخلدمات
هم أمساء ألفراد أو مؤسسات تستلم معلومات أو بيانات أو خدمات أو موارد : فالعمالء

سة هلا وهي بأنواعها املختلفة من مصدر خارجي وختتلف هذه الكلمة عن الكلمة املعاك
  .مصدر

ومن هنا تتضح أمهية تقدمي أغلى وأحسن اخلدمات للعميل، وتزداد احلاجة كل يوم إىل 
اخلدمات اليت تقدمها البنوك واملؤسسات املالية بشكل عام، وعليه فإن االنطباع الذي يتكون 

جلودة ، وا)البنكية(لدى العميل عن خدمات البنك يعين قياس اجلودة يف اخلدمات املصرفية 
  :ليست مفهوماً عقلياً فقط بل هي مفهوم عاطفي أيضاً تكون نتيجته ما يلي

 .عمالء أكثر رضا  - أ
 .موظفون أكثر رضا  - ب
 .مبيعات وأرباح وحصة أكرب يف السوق املصريف  - ت
 .استمرارية على املدى البعيد  - ث

 رضا إن بلوغ اجلودة ال يتم إال باملزج بني احترام العمل ومراعاة مشاعر املستخدمني ونيل
  .العمالء

يرى الباحث عدم وجود اختالفات يف طبيعة اخلدمات املصرفية :  مصادر رضا العمالء-5
من بنك إىل آخر من حيث الطبيعة اإلجرائية، أي من حيث التعامل اليومي وخدمة العمالء، 
لكن بعض البنوك تفتقر التجديد يف البحث عن اجلودة الفائقة مما يلغي إمكانات التميز يف 

  :لقد ظهرت يف وقتنا هذا مفاهيم هامة مثل. خلدمة الذي يعترب من متطلبات التنافسا
 .خدمة العمالء  - أ
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 .سرعة إجناز اخلدمة  - ب
 .اخلصوصية  - ت
 .السرية  - ث
 .األسلوب الذي تؤدى فيه اخلدمة  - ج

  .وغري ذلك مما مييز اخلدمات املصرفية

متميزة يف البحث عن كي حيقق البنك نقاطاً : مبادئ اخلدمة املتميزة للعمالء يف البنك-6
  : اجلودة يف العمل وإرضاء الزبون يرى الباحث ضرورة اعتبار اآليت  خالل العمل

 .اإلصغاء والفهم واالستجابة للعمالء  - أ
 .حتديد اخلدمة املتميزة واستراتيجيتها  - ب
 .وضع معايري اخلدمة وقياس األداء  - ت
 .اختيار وتدريب ومتكني املوظفني  - ث
 .ااالعتراف باإلجنازات ومكافأ  - ج
 .تصميم استبانات للتعرف على اجتاهات العمالء وموظفي اخلدمة  - ح
 . حتليل وتقييم أمناط املشاركني يف التعامل مع العمالء وخدمتهم  - خ

ومن هنا تتضح أمهية تفعيل دور العميل من خالل استقصاء رأيه وأخذ اقتراحاته وصوالً إىل 
  .يت يتعامل معهااملستوى الذي يليب حاجاته ورغباته واملؤسسة املالية ال

  اجلهاز املصريف يف فلسطني والبنوك التجارية العاملة: ثالثا

البنوك التجارية هي البنوك اليت تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع :  معىن البنوك التجارية-1
تدفع عند الطلب أو آلجال حمدودة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي وخدمته مبا 

لتنمية وسياسة الدولة وتدعم االقتصاد القومي هلا، وهي اليت تباشر حيقق أهداف خطة ا
عمليات تنمية االدخار واالستثمار املايل يف الداخل واخلارج مبا يف ذلك املسامهة يف 
املشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وجتارية ومالية وفقاً لألوضاع اليت يقررها البنك 

  )47ص، 2002حشاد، ( .املركزي

    ويعد البنك التجاري وسيطاً بني أصحاب فائض األموال واحملتاجني هلذه األموال مبا  
يتضمن قبول الودائع ومنح االئتمان وتقدمي اخلدمات املتعددة مثل الكفاالت والقروض 

  .واحلواالت النقدية
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  تطور اجلهاز املصريف يف فلسطني -2
  فلسطينيةتطور املصارف ال )                2( جدول رقم 

  التطور  الفترة  م
عمل يف هذه الفترة مصارف عديدة ومؤسسات متويل متنوعة أبرزها البنك العريب، الذي   م1948قبل عام   1

  .م يف مدينة القدس، وتعددت فروعه يف املدن الفلسطينية1930تأسس عام 
هي العريب، العقاري  فرعاً، 32 مصارف، هلا 8كان عدد املصارف يف الضفة الغربية   1967 -1948من  2

، )املشرق(، األردن، األهلي األردين، إنترا )جريندلز(العريب، القاهرة عمان، العثماين 
  ).HSBC(الربيطاين للشرق األوسط 

 فروع، منها فلسطني، العريب، 7 مصارف هلا 6بلغ عدد املصارف العاملة يف قطاع غزة 
  .اإلسكندرية، األمة، شركة التسليف الزراعي

مت إغالق املصارف العاملة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي،   1993-1967من  3
وفتحت بعض املصارف اإلسرائيلية فروع هلا يف فلسطني حيث بلغ عدد املصارف 

حىت بداية االنتفاضة .  فرعا39ً مصارف هلا 6اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
  .رع مصرف مريكانتيل ديسكونت يف مدينة بيت حلمحيث مل يبق إال ف

م أعاد بنك فلسطني مزاولة نشاطه يف مدينة غزة، ووصل عدد فروعه مع 1981يف عام 
  .  فروع5م إىل 1993هناية عام 

م زاول بنك القاهرة عمان نشاطه يف مدينة نابلس، وبلغ عدد فروعه حىت 1986يف عام 
  . فروع8م 1993هناية عام 

 -1/1/1994من  4
31/12/1994  

 فرعاً، موزعة ما بني 34 مصارف هلا 8ارتفع عدد املصارف العاملة يف فلسطني إىل 
  .  فرعا25ً مصارف أجنبية هلا 6 فروع و9مصرفني وطنيني هلما 

 -1/1/1995من  5
31/12/1995  

 16 فرعاً، حيث بلغ عدد املصارف يف فلسطني 23 مصارف جديدة، و8مت افتتاح 
 مصارف أجنبية وهلا 10 فرعاً و14 مصارف وطنية وهلا 6 فرعاً منها 57مصرفاً هلا 

  . فرعا43ً
 -1/1/1996من  6

31/12/1996  
 فرعاً، وأصبح العدد الكلي للمصارف يف 14 مصارف جديدة و4مت الترخيص ل 

 مصرفاً 12 فرعاً و 20 مصارف وطنية وهلا 8 فرعاً منها 71 مصرفاً هلا 20فلسطني 
  . فرعا51ًأجنبياً وهلا 

 -1/1/1997من  7
31/12/1997  

  . فرعا18ًمت الترخيص ملصرف جديد واحد و

 -1/1/1998من  8
31/12/1998  

  . فرعا16ًمت الترخيص ملصرف جديد واحد و 

 -1/1/1999من  9
31/12/1999  

  . فرعا117ً فرعاً جديداً، فأصبح عدد الفروع العاملة يف فلسطني 12مت الترخيص ل 

 -1/1/2000من  10
31/12/2000  

  . فرعا120ً مصرفاً هلا 21عدد املصارف العاملة يف فلسطني يف هناية هذه الفترة 

 -1/1/2001من  11
31/12/2001  

  . فرعاً ومكتبا120ً مصرفاً هلا 22عدد املصارف العاملة 

 -1/1/2002من  12
31/12/2002  

  . فرعا127ً مصرفاً هلا 21عدد املصارف 

 -1/1/2003من  13
31/12/2003  

  . فرعا ومكتبا130ًً مصرفاً هلا 22عدد املصارف 

-1/1/2004من  14
31/5/2005  

  . فرعاً ومكتبا137ً مصرفاً وهلا 22عدد املصارف 

 )2007شادي الشريف، (
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   بيان البنوك العاملة يف فلسطني-3
  بيان البنوك العاملة يف فلسطني)                   3(جدول رقم 

  التصنيف  عدد الفروع  سنة اإلنشاء  اسم البنك  م
  وطين  25  م1960  فلسطني احملدود  1
  =  5  م1994  التجاري الفلسطيين  2
  =  7  م1995  االستثمار الفلسطيين  3
  =  7  م1995  اإلسالمي العريب  4
  =  9  م1996  القدس للتنمية واالستثمار  5
  =  1  م1996  العريب الفلسطيين لالستثمار  6
  =  4  م1996  فلسطني الدويل  7
  =  2  م1995  المي الفلسطييناإلس  8
  =  2  م1997  األقصى اإلسالمي  9

  =  2  م2001  املؤسسة املصرفية الفلسطينية  10
  عريب  3  م1986  القاهرة عمان  11
  =  3  م1995  )أغلق(القاهرة عمان املعامالت اإلسالمية   12
  =  22  م1994  العريب  13
  =  8  م1994  األردن  14
  =  7  م1994  العقاري املصري العريب  15
  =  3  م1994  )التجاري األردين(األردن واخلليج  16
  =  5  م1995  األهلي األردين  17
  =  5  م1995  اإلسكان للتجارة والتمويل  18
  =  1  م1995  األردين الكوييت  19
  =  1  م1995  االحتاد لالدخار واالستثمار  20
  =  1  م1996  الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي  21
  أجنيب  1  مHSBC 1998الشرق األوسط   22

  )2007شادي الشريف،(
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  منهجية الدراسة: رابعا

     يهدف الباحث من دراسته هذه التعرف على جودة اخلدمات املقدمة لدى بنوك الضفة 
الغربية ومدى رضا العمالء عنها، ولتحقيق ذلك عمد الباحث إىل استخدام األسلوب 

البيانات وقد قام الباحث بتحليل وعرض الوصفي التحليلي واستعان باالستبانة كأداة جلمع 
  . اإلحصائيةSPSSالبيانات اليت مجعت باستخدام حزمة 

     إن املعلومات والبيانات املستخدمة يف البحث مبنية على املعلومات والبيانات الثانوية 
)Secondary Data(  واملعلومات والبيانات األولية ،)Primary Data(. 

تشمل على معلومات مستقاة من الكتب واملراجع والدراسات : الثانويةفاملعلومات والبيانات 
  .والنشرات الصادرة حول موضوع السياسات التسويقية املعمول ا يف البنوك

واملعلومات والبيانات األولية مت احلصول عليها من املعلومات اليت حصل عليها الباحث من 
  .خالل االستمارات

م 10/2005مشلت الدراسة الفترة الواقعة ما بني شهر : والزمانية حدود الدراسة املكانية -1
وقد غطت الدراسة األراضي الفلسطينية اليت مت احتالهلا يف العام . م2007وحىت بداية عام 

من قبل اجليش اإلسرائيلي، واليت تقع غرب هنر األردن، ومتتد من حمافظة جنني مشاال ) 1967(
  .حىت حمافظة اخلليل جنوبا

  : تكون جمتمع الدراسة من: تمع الدراسة جم-2
مل يتمكن  واليت مجيع عمالء البنوك يف مجيع حمافظات الضفة،  واليت متثلت منالشرحية األوىل

الباحث من معرفة العدد احلقيقي هلؤالء العمالء وذلك ألسباب خاصة تتعلق ذه البنوك منها 
  .سرية املعلومات
  .بنكاً عامالً يف الضفة الغربية) 13(ارات  واليت متثلت بإدالشرحية الثانية

ألف واثنان وثالثون مبحوثاً موزعني على )  1032 (مشلت عينة الدراسة:  عينة الدراسة-3
هلذه الدراسة مت اختيارها  العينة العشوائية اليت أفراد، مثلوا البنوك العاملة يف الضفة الغربية 

بنكاً عامالً يف الضفة ) 13(اسة إدارات كما مشلت عينة الدر. انة عليهم االستبتووزع
وقد مت تسليم االستبانات للبنوك .الغربية باستثناء بنك واحد امتنعت إدارته عن تعبئة االستبانة

 .عن طريق التسليم الشخصي
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  :قام الباحث بإعداد استبانتني:  أدوات الدراسة-4
اإلدارات اإلقليمية للبنوك، االستبانة األوىل اقتصرت على أسئلة خصت مديري التسويق يف 

القسم األول اشتمل على معلومات عامة عن مديري البنوك كاجلنس و : ومشلت قسمني
أما اجلزء الثاين فقد كان . العمر واملؤهل العلمي و عدد سنوات اخلربة يف اجملال و عمر البنك

السوق عبارة عن أسئلة خاصة بالسياسيات التسويقية للبنوك، مشلت ستة حماور وهي 
املستهدفة و مقياس تطور اخلدمة و مقياس الترويج و مقياس التوزيع ومقياس التسعري، وجودة 

  .اخلدمة
    أما االستبانة الثانية فقد اقتصرت على أسئلة خصت عمالء البنك، ومشلت على ثالثة 

اشتمل على بيانات شخصية للعميل، كالعمر و اجلنس واملستوى : اجلزء األول: أجزاء
أما . عليمي واملهنة واسم البنك الذي يتعامل معه العميل، و أسباب اختيار العميل للبنكالت

اجلزء الثاين فقد كان عبارة عن تقييم عناصر املزيج التسويقي للبنك من وجهة نظر العمالء، 
  .أما اجلزء الثالث فقد كان عبارة عن تقييم للخدمات االلكترونية يف البنك

 ولضمان االستبانةلالرتقاء مبستوى  ألغراض التحكيم و):االستبانة( صدق أداة القياس -5
 من مخسة عشرحتقيقها للهدف الذي وضعت من أجله، متت مراجعتها وحتكيمها من قبل 

 يف إعداد الدراسات من اجلامعات واملؤسسات احمللية كما ومت املتخصصني واألكادمييني
يل من أجل عمل الترميز ألسئلة االستبانة استشارة اختصاصيني يف جمال الربجمة و التحل

  .وترتيبها بشكل يسهل عملية إدخال البيانات وحتليلها
هذا وبعد إعداد االستبانة بشكلها النهائي قام الباحث بتوزيعها على مديري التسويق أو من 
ينوب عنهم والعمالء مباشرة مع عقد اجتماع معهم وتوضيح أسئلة االستمارة هلم واإلجابة 

  . أي استفسار طرحعن
احتساب معامل  بقام الباحث بالتحقق من ثبات األداة ):االستبانة(أداة القياس   ثبات-6

  بالنسبة الستمارة العمالءكرونباخ ألفا لفحص االتساق الداخلي للفقرات وبلغت قيمته
 وبالتايل )0.8824( وبالنسبة الستمارة مديري التسويق بلغت قيمة الثبات ،)0.7964(
  .بحت األداة جاهزة ليتم توزيعها على عينة الدراسةأص
تتضح خصائص العينة الدميوغرافية للعمالء بشكل عام من :  خصائص عينة الدراسة-7

  ):4(خالل اجلدول رقم 
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  :خصائص العينة الدميوغرافية للعمالء بشكل عام)      4(اجلدول رقم 
 النسبة املئوية  العدد    املتغريات

  اجلنس  70.2  724  ذكر
  29.8  308  أنثى

 100.0 1032  اموع
20-25  138  13.4  
26-30  236  22.9  
31-35  156  15.1  
36-40  154  14.9  

  العمر

  33.7  348 40أكثر من 
 100.00  1032  اموع

  15.3  158  ثانوية فما دون
  27.1  280  دبلوم

  47.3  488  بكالوريوس

  املؤهل العلمي

  10.3  106 دراسات عليا
 100.00  1032  اموع

  43.6  450  موظف قطاع عام
  35.3  364  موظف قطاع خاص

  2.3  24  عامل بأجر
  15.7  162  عمل ذايت

  املهنة

  3.1  32  بدون عمل
 100.00  1032  اموع

  9.5  98  البنك العريب
  9.7  100  بنك األردن

  6.2  64  بنك فلسطني الدويل
  9.7  100  بنك االستثمار الفلسطيين
  6.4  66  بنك األردن و اخلليج
  8.7  90  بنك فلسطني احملدود
  8.9  92  البنك األهلي األردين

  12.8  132  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
  5.6  58  البنك التجاري الفلسطيين

  10.1  104  بنك القاهرة عمان
  6.6  68  البنك العقاري املصري العريب

البنك الذي يتعامل معه 
  الزبون

  5.8  60  بنك اإلحتاد
 100.00  1032  اموع

  مدة التعامل  49.0  506  1-5
6-10  426  41.3  
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11-15  78  7.6  
  2.1  22 15أكثر من 

 100.00  1032  اموع
  5.6  58  يومي

  7.9  82  مرتني أسبوعياً
  11.4  118  مرة أسبوعياً
  68.8  710  مرة شهرياً

  التردد على البنك

  6.2  64  عة شهورمرة كل بض
 100.00  1032  اموع

يوضح خصائص العينة الدميوغرافية  إلدارات ) 5( اجلدول رقم :خصائص عينة املديرين-7
  :البنوك بشكل عام

  خصائص العينة الدميوغرافية إلدارات البنوك بشكل عام)     5(جدول رقم 
 النسبة املئوية  العدد  اخلصائص  املتغريات

25-35  4  33.3  
36-45  5  41.7  

  العمر

  25.0  3 45أكثر من 
  100.00  12  اموع

  8.3  1  دبلوم
  66.7  8  بكالوريوس

  املؤهل العلمي

  25.0  3 دراسات عليا
  100.00  12  اموع

  8.3  1   سنوات5أقل من 
  33.3  4   سنوات10 – 5

  سنوات اخلربة

  58.3  7   سنوات10أكثر من 
  100.00  12  اموع

  كعمر البن  41.7  5   سنوات6-10
  58.3  7   سنوات10أكثر من 

  100.00  12  اموع
  وجود خطة تسويقية  91.7  11  نعم
  8.3  1  ال

  100.00  12  اموع
  وجود خطة لدراسة السوق  91.7  11  نعم 
  8.3  1  ال

  100.00  12  اموع

  حتليل البيانات والنتائج والتوصيات: خامسا
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بالنسبة لتقديرات العمالء جلودة اخلدمة حسب كل بنك فقد قام : اسة حتليل بيانات الدر-1
  )6(الباحث باستخراجها وكانت كما يف اجلدول رقم 

  تقديرات العمالء جلودة اخلدمة)                 6(جدول رقم 
                      التقدير

      اسم البنك
  مقبولة  جيدة  ممتازة

  %8.1  %63.3  %28.6  البنك العريب
  %32  %62  %6  بنك األردن

  %50  %43.8  %6.2  بنك فلسطني الدويل
  %68  %30  %2  بنك االستثمار الفلسطيين
  %45.5  %54.5  0.00  بنك األردن و اخلليج
  %20  %77.8  %2.2  بنك فلسطني احملدود
  %50  %45.7  %4.3  البنك األهلي األردين

  %45.4  %47.0  %7.6  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
  %55.2  %44.8  0.00  نك التجاري الفلسطيينالب

  %50  %46.2  %3.8  بنك القاهرة عمان
  %85.3  14.7  0.00  البنك العقاري املصري العريب

  %70  26.7  %3.3  بنك اإلحتاد

من العمالء اعتربوا اخلدمات املقدمة من %) 91.9(بأن نسبة ) 6(يالحظ من اجلدول رقم 
 قد %)95.9(وأن ما نسبته )  جيد63.3 ممتاز و 28.6( خالل البنك العريب مرضية جداً 

  .اختاروا إبقاء تعاملهم مع نفس البنك
من عمالء البنوك قد اختاروا التعامل مع %) 75.4(وقد قام الباحث مبالحظة أن ما نسبته 

نفس البنك الذي يتعاملون معه يف حالة إعادة اختيارهم بنكاً للتعامل معه، ويعزى ذلك إىل 
العمالء عن اخلدمات املقدمة من البنوك اليت يتعاملون معها، دون أن ننسى دور رضا هؤالء 

العالقات الشخصية واليت شكلت حبسب رأي العمالء إحدى أهم أسباب اختيار العميل 
  .للبنك الذي يتعامل معه

ملعرفة أهم األسس اليت يعتمدها :  األسس اليت يعتمدها البنك يف تقدمي خدماته املصرفية-2
بنك يف تقدمي خدماته املصرفية مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لألسس ال

اليت يعتمدها البنك يف تقدمي خدماته املصرفية ، ومت ترتيبها تنازليا، كما هو موضح يف اجلدول 
 )7(رقم 
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  األسس اليت يعتمدها البنك يف تقدمي خدماته املصرفية     )7(جدول رقم 
املتوسط   الفقرة  مالرق

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  0.56 3.08  املنافسة واحلصة السوقية  1
  0.37 2.90  صايف األرباح  2
  0.28 2.00  حجم الطلب املتوقع  3

واملتعلقة باملنافسة واحلصة السوقية هي ) 1(أن الفقرة رقم ) 7(     يالحظ من اجلدول رقم 
 مما ،)3.08(ه خدماته املصرفية مبتوسط حسايب متوسط أكثر الفقرات أمهية للبنك لدى تقدمي

يوجب ضرورة إعداد خطط تسويقية لدراسة السوق ومعرفة احتياجات العمالء كما يتضح 
واملتعلقة بصايف األرباح مبتوسط حسايب متوسط ) 2(، تليها الفقرة رقم )7(من اجلدول رقم 

يت تعود على البنك بالفائدة املالية، كما  وهذا يعين قيام البنوك بتقدمي اخلدمات وال،)2.90(
ميكن أن يعين هذا األمر حماولة البنوك االبتعاد عن املصاريف قدر اإلمكان بالرغم من ضرورة 

تليها . توزيع اخلدمات التقنية واإللكترونية الباهظة التكاليف من حيث التأسيس وحىت الصيانة
  .)2.00( مبتوسط حسايب متدٍن واملتعلقة حبجم الطلب املتوقع) 3(الفقرة رقم 

ملعرفة أهم العوامل اليت تدفع البنك : العوامل اليت تدفع البنك إىل تطوير خدمات جديدة-3
إىل تطوير خدمات جديدة مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعوامل اليت 

  ).8(اجلدول رقم تدفع البنك إىل تطوير خدمات جديدة ، ومت ترتيبها تنازلياً يف 

  العوامل اليت تدفع البنك إىل تطوير خدمات جديدة )       8( جدول رقم 
االحنراف   املتوسط احلسايب  الفقرة  الرقم

  املعياري
  0.96 3.41  سياسات البنك يف السعي إىل تقدمي اخلدمة األفضل دوماً  1
  0.23 2.16  استراتيجيات البنوك املنافسة  2
  0.46 2.16  رغبة العمالء  3

واملتعلقة بسياسات البنك يف السعي إىل ) 1(أن الفقرة رقم ) 8(     يالحظ من اجلدول رقم 
كانت أكثر الفقرات أمهية يف ) 3.41(تقدمي اخلدمة األفضل دوماً مبتوسط حسايب متوسط 

دفع البنوك لتطوير خدمات جديدة، ومن هذا املنطلق يأيت التميز يف األداء فمحاولة تطوير ما 
واملتعلقة ) 2(هو متميز يعد أحد األسباب الرئيسية يف متيز املؤسسة، تليها الفقرة رقم 

واملتعلقة ) 3( تليها الفقرة رقم ،)2.16(باستراتيجيات البنوك املنافسة مبتوسط حسايب متدين 
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 ومن هنا جيدر التأكيد على أن استخدام ).2.16(برغبة العمالء مبتوسط حسايب متدين أيضاً
املنافسة للتطوير والتقدم يعد دافعاً قوياً، ولكن جيب التأكيد على ضرورة فتح قناة عنصر 

اتصال مع عمالء البنوك من خالل قبول االقتراحات واآلراء، فالتميز وتقدمي األفضل دائماً 
ومنافسة وتقليد البنوك األخرى التكتمل إال من خالل إرضاء العمالء وال يتم ذلك إال من 

  .آرائهم واستيعاب اقتراحام للوصول للمحصلة وهي نيل رضا العمالءخالل معرفة 

   النتائج-4

رضا كثري من العمالء عن جودة اخلدمات املصرفية اليت توفرها البنوك التجارية الفرضية 
  .العاملة يف الضفة الغربية

 من العمالء يرون أن%) 98.3(قام الباحث باختبار هذه الفرضية والحظ أن ما نسبته 
وعليه فإنه ميكن . اخلدمات املقدمة من البنوك التجارية العاملة يف الضفة الغربية مقبولة لديهم 

  .قبول هذه الفرضية
يف ضوء نتائج الدراسة السابقة،وبعد االنتهاء من اإلجابة عن تساؤالت :  التوصيات-5

  .رالدراسة يرى الباحث وجود جمموعة من التوصيات داعيا ألخذها بعني االعتبا
 :التوصيات اخلاصة بسلطة النقد الفلسطينية -أ

ضرورة تفعيل دور سلطة النقد الفلسطينية من خالل متابعة تطبيق البنوك للقوانني اخلاصة 
  .بعملها
  :التوصيات اخلاصة بإدارات البنوك التجارية -ب
وضع الرجل . (ضرورة أن يتم اختيار املرشحني للعمل ضمن معايري التوظيف العلمية -

  ).املناسب يف املكان املناسب
ضرورة قيام البنوك بعقد دورات تدريبية للموظفني ،دف زيادة كفاءم وفاعليتهم  -

  .الوظيفية
 ضرورة قيام دوائر التسويق يف البنوك مبتابعة رأي اجلمهور حول اخلدمات اليت يقدمها -

 ).معات احملليةللمساعدة ميكن الرجوع ملختصني يف جمال التسويق يف اجلا.(البنك
  ).الداخلية واخلارجية( العمل على تطوير مرافق البنك -
  . تطوير نوع اخلدمات املقدمة للعمالء، وإدخال نظم اخلدمات اإللكترونية-
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 االطالع على جتارب البنوك العربية و العاملية يف جمال تقدمي اخلدمات، وحماولة دراسة -
  .ليإمكانية تطبيق هذه اخلدمات يف السوق احمل

وبالتايل التعرف .  دراسة إمكانية جتاوب العمالء مع اخلدمات اإللكترونية يف حال تطبيقها-
من خالل إجراء دراسات (على اجتاهام حنو التعامل مع هذه اخلدمات وحماولة إقناعهم ا 

  ).دورية
ات دف  تفعيل عملية االتصال والتواصل والتعاون مع أجهزة السلطة الفلسطينية والبلدي-

  .احملافظة على مرافق البنوك
 إعداد دراسات مستقبلية عن واقع السياسات التسويقية املتبعة يف البنوك اإلسالمية -

  .واألجنبية ومدى رضا العمالء عنها
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