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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، 

وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
العلمي  نتاجهم  ونشر  لتحكيم  واملتخصصني  للباحثني  الفرصة  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف 
)عربي - اجنليزي( من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، كما 
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من 

وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
 أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايير العاملية 

املعتمدة.

االهداف..
املالية  الصناعة  مجال  يف  والنشر  للتحكيم  وعاملياً  محلياً  للباحثني  الفرصة  إتاحة  ــ 

اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة 

باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها 

املهنية.
وثائقياً  تكون سجاًل  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  للمعلومات حتقق  مكانز  تأسيس  ــ 

للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com                     http://www.mashurajournal.com 





• د. خالد إبراهيم السليطي املدير العام احلي 
الثقايف )كتارا( )قطر(.

• أ.د. عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات 
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة )قطر(.

• أ.د. يوسف محمود الصديقي عميد كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر )قطر(.

• أ.د. عياض بن نامي السلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

)السعودية(.
• د. العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد 

اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي 

للتنمية جـدة )اجلزائر(.
• أ.د. علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي )االردن(.
• أ.د. نظام محمد هندي عميد كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة قطر )قطر(.
• د. خالد شمس عبدالقادر أستاذ يف قسم املالية 

واالقتصاد بجامعة قطر )قطر(.
• أ.د. صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم 

الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية جامعة قطر )قطر(.

• د. عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس 
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت 

)الكويت(.

• أ.د. عبد الرحمن يسري أحمد أستاذ 
االقتصاد والتمويل اإلسالمي كلية الدراسات االسالمية 

جامعة حمد بن خليفة - قطر )مصر(.
• د. مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت 

بكليتي الشريعة واحلقوق )اجلزائر(.
• د. أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس 

التنفيذي شركة بيت املشورة )قطر(.
• أ.د. محمد نصران بن محمد عميد كلية 

الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية 
)ماليزيا(.

• أ.د. عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف 
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة 
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي )بروناي(.
• د. فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة 

والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية 
)العراق(.

• د. أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ 
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال 
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية)السعودية(.

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال محاضر يف 
اجلامعة الوطنية)اليمن(.

 • د. بشر محمد موفق لطفي كلية إدارة األعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئيس التحرير
 د. خالد بن إبراهيم السليطي

مدير التحرير
 د. فؤاد حميد الدليمي

نائب مدير التحرير
 د. إبراهيم حسن جّمال

نائب رئيس التحرير
 د. أسامة قيس الدريعي

فريق التحرير
 محمد مصلح الدين مصعب )ماجستير(

محمد نفيل محبوب )ماجستير(
نــــــــّوار ســــالم الــزبيـــدي

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير





نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 
والرقابة  الشرعية  املالية  االستشارات  تقدمي  يف  قطر  دولة  يف  األولى  وتعد  2007م، 
والتدريب  اإلدارية  إلى االستشارات  باإلضافة  املالية اإلسالمية،  للمؤسسات  والتدقيق 

والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد، 
وهي   ،)LEA(وألجل رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة

شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إلى 
تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع واالنتشار 
العلمي  باجلانب  االهتمام  إلى  باإلضافة  العالم،  التمويل اإلسالمي يف  الواسع ألعمال 
شريكاً  لتكون  اإلسالمية،  املالية  واألخالق  والقيم  املفاهيم  نشر  يف  املتمثل  واملعريف 

حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة 
لالستشارات المالية
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 رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب 

يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية، ومتابعة تطبيقها 
البشري  والعنصر  العلمية احلديثة  األساليب  والتميز من خالل  معايير اجلودة  بأعلى 

املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحترافية، الشفافية، روح الفريق، السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.	 
املالية 	  الصناعة  يف  النمو  تواكب  إسالمية  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
مجال 	  يف  وعملياً  علمياً  مؤهلة  كوادر  إلعداد  البشري  العنصر  يف  االستثمار 

الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.	 
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.	 





أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلجنليزية، سواء أكانت 
بحوث أصيلة، أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروض ألطاريح علمية مما له 

صلة مبجال التخصص.
2ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرها، بأّي وسيلة من وسائل الّنشر، وال قّدمت للّنشر 
يف مجلة أخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند 

إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال ترَد سواء نشرت أم لم تنشر.

4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي 
بذلك من رئيس التحرير.

5ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة من القطع العادي )A4( مبا يف ذلك 

امللخصني: العربي واالجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:

أ - البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها: )16(، وخط الهامش: )12(، ونوع اخلط: 
.)Traditional Arabic(

ب - أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط: )14(، والهامش: )10(، 
.)Times New Roman( :ونوع اخلط

واحد  كل  يتجاوز  ال  أن  على  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني:  البحث مبلخصني  يرفق  3ـ 
واجلديد  البحث  فكرة  توضيح  امللخصني:  كال  ويتضمن  رصينة،  بلغة  كلمة  منهما)300( 

الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
البحوث  على نسق  العلمي، حفاظاً  البحث  البحث وينظم وفق متطلبات منهج  يُقسم  4ـ 

والتقارير املنشورة يف املجلة، على النحو اآلتي:
ومنهجه،  وأهدافه،  وحدوده،  ومشكلته،  وأهميته،  البحث  موضوع  وتشمل:  املقدمة   - أ 

والدراسات السابقة)إن وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية.
ب - منت البحث، وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.

ج - احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين 
الفرعية.

د - اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و )التوصيات(.
هـ - قائمة املصادر واملراجع واملالحق.

5 ضرورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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أ - إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب - البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.

ج - معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية 
تطبيقية.

د - مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

أ - سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب - مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.

األساسية:  البيانات  ذكر  والشواهد)فيراعى  النصوص  وتخريج  التوثيق  يف  الدقة   - ج 
عنوان الكتاب،املؤلف، اجلزء والصفحة...الخ( حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي 
توثيق الدراسات ذات الصلة، أما إذا خال املرجع من بيانات، فتذكر االختصارات املتعارف 

عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر: )د. م(. بدون اسـم النـاشر: )د. ن(.

ــ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النشر: )د. ت(.
د - توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلساًل من بداية 

البحث إلى آخره.
هـ - تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.

و - أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:
ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض 

واألسود وترقم ترقيماً متسلساًل، وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
أما  أعالها،  يف  أسماؤها  وتكتب  متسلساًل  ترقيماً  وترقم  الّنص  يف  اجلداول  تدرج  ــ 

املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا: سير البحوث:

.)info@mashurajournal.com(ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه.
على  من احملكمني  اثنني  ِقبل  من  املجلة  للنشر يف  املقدمة  والدراسات  البحوث  م  حُتكَّ ـ 

األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.

ـ إذ مت قبول البحث للنشر، فإّن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة، وال يجوز نشره بأّي وسيلة 
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية، إاّل بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.

ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احملّكمني وتعتبر بحوثاً 
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.

ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.

مواصفات النشر





الفهـــــــرس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
أجمعني، أما بعد:

واقع  ملستجدات  ومواكبته  العلمي  البحث  بحركة  مرتبط  األمم  تقدم  فإن 
عن  فضاًل  معه  الصحيح  والتعامل  واقعها  األمة  تعرف  حتى  حياتها، 
التخطيط السليم ملستقبلها؛ وهنا تكمن أهمية الدراسات والبحوث العلمية 
فهي تستقرئ املوروث وتقّيم الواقع وتستشرف املستقبل، وبقدر جودة تلك 

البحوث والدراسات علمياً وارتباطها بالواقع تكون مخرجاتها أكثر فاعلية.
إن التسارع امللحوظ يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجات التمويل 
اإلسالمي يستدعي مضاعفة اجلهود البحثية يف هذا املجال وهو ما حرصت 
عليه مجلة بيت املشورة برفد هذا القطاع بالبحوث والدراسات النوعية التي 
حرصنا فيها على حتقيق اجلودة النوعية يف البحوث من الناحية األكادميية 
بواقع الصناعة، لنضع بني أيديكم  والتركيز على الدراسات األكثر ارتباطاً 
العدد السادس الذي جمعت بحوثه بني اجلانب التأصيلي لنظريات االقتصاد 
اإلسالمية  املالية  منتجات  لبعض  التقييمي  الوصفي  واجلانب  اإلسالمي، 
وواقعها، باإلضافة إلى تضمن هذه البحوث ملنتجات وحلول مقترحة لقطاع 

املالية اإلسالمية.
وقد حظيت املجلة بحمد اهلل تعالى بإقبال كبير من الباحثني واملتخصصني، 
وهو ما يعكس ثقتهم برصانتها العلمية واملهنية وكفاءتها الفنية، كما تبنت املجلة 
املنهج العلمي يف حتكيم البحوث واعتمدت املوضوعية يف نشرها، وحرصت 
للباحثني  يسهل  مما  الرقمية  والقواعد  الوسائط  أهم  لدى  إتاحتها  على 
واملختصني االستفادة بشكل أوسع، وهذا ميثل أحد أهم الركائز األساسية 
يف حتقيق  رؤية املجلة نحو الريادة وهدفها يف دعم وتطوير الصناعة املالية 
اإلسالمية من خالل البحوث العلمية الرصينة، ولتكون مرجعاً علمياً معاصراً 
باألصالة  املتسمة  الدراسات  من خالل  وعاملياً  محلياً  واملختصني  للباحثني 

وامللبية للحاجات والنوازل املعاصرة.

هيئة حترير املجلة

تقــديــم





الدراسات والبحوث
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تقييم الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للزّوار 
في المدينة المنورة خالل موسم الحج لعام: 1434هـ

د.عابد بن عابد العبدلي
كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية - جامعة أم القرى-السعودية
)سلّم البحث للنشر يف 20 / 12/ 2016م، واعتمد للنشر يف 2/2 / 2017م(

امللخص
تناول البحث تقييم اخلدمات املصرفية التي تقدمها البنوك ومحال الصرافة للزّوار 
خالل فترة زيارتهم للمدينة املنورة يف موسم احلج، واعتمدت الدارسة على بيانات 
عينة من مقدمي اخلدمات حجمها )100( مؤسسة: )79( بنكاً فرعياً و )21( محاًل 
عن  الدراسة  وكشفت  زائراً،   )887( حجمها  العمالء  الزّوار  من  وعينة  للصرافة، 
طبيعة وأنواع اخلدمات املصرفية التي يطلبها الزّوار يف املدينة، وأهمها: )حتويل 
البنكية  احلواالت  إرسال  كاش،  النقود  البنكية، صرف  احلسابات  فتح  العمالت، 
ترفع  الدينية  املواسم  أنَّ  واتضح  بنكية(  قروض  اخلدمات، طلب  تسديد  للخارج، 

معدل التوظيف يف البنوك ومحال الصرافة يف املدينة مقارنة باألوقات األخرى. 
اململكة ال سيما  القادمني من خارج  الزّوار  أنَّ  الدراسة  ناحية أخرى، كشفت  من 
حجاج شرق آسيا هم األكثر طلباً للخدمات املصرفية، كما أشارت إلى تدني املستوى 
االقتصادي لغالبية الزّوار، ومن ناحية تقييم اخلدمات املصرفية ومدى رضا الزّوار 
عنها، أوضحت النتائج بارتفاع رضا الزّوار إجماالً عن املتوسط، وكان أعلى تقييم 
جتاه اخلدمات املصرفية يف اجلوانب اآلتية: )التجهيزات احلديثة ومظهر املوظفني، 
املصرف  واستعداد  صحيح،  وبشكل  وقتها  يف  اخلدمات  بتنفيذ  االلتزام  ومدى 
ملساعدة العمالء واالهتمام بهم، واالهتمام الفردي بالعمالء وتوفير الوقت الكايف 
لهم(، يف حني كان أقل مستوى رضا للعمالء جتاه اخلدمات املصرفية يف اجلوانب 
اآلتية: )التسهيالت املادية وجاذبيتها، ومدى االهتمام بإيجاد حلول للمشاكل التي 

تواجه الزّوار، ومدى تفهم احلاجات اخلاصة بالزّوار(.
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ويف اختبار أثر خصائص الزّوار االقتصادية واالجتماعية يف مستوى تقييم جودة 
اخلدمات املصرفية، كشفت النتائج عن أهمية بعض اخلصائص يف مستوى تقييم 
التعليمي،  واملستوى  والعمر،  الزّوار،  )جنسية  وهي:  رضاهم،  ومستوى  اخلدمات 
واملهنة(، كما ظهرت بعض العوامل األخرى املهمة يف مستوى التقييم، وهي: )تكرار 

الزيارات للمدينة، وجهة قدوم الزّوار(.

Abstact
The study aims to assess the services provided by banks and exchange shops 
to visitors of Madinah during Hajj time. Based on two samples, data about 
banking services was collected from 100 bank branches /exchange shops, and 
887 visitors (customers). The findings revealed that the most frequent services 
provided to visitors during Hajj time are: money transfers, bill payments, bank 
credit requests, bank accounts opening and money exchange. It also showed 
that the period of Hajj raises the employment rate in banking sector as the 
city flooded by visitors in such religious seasons. It was found that the East 
Asian nationalities in particular are the most visitors who demand for banking 
services. The study, on the other hand, indicates that most of visitors are of 
low income level. As for assessment of banking services, findings discovered, 
in general, above average level of satisfaction towards banking services. 
High level of satisfactions were perceived towards services such as: modern 
furnishings, appearance of staff, Commitment to implement the services timely 
and properly, readiness to assist customers and care for them individually and 
give them enough time. However, banking services like attraction of physical 
facilities, Interest in finding solutions to the problems facing visitors and 
appreciation of customers’ needs. As for the significance of socioeconomic 
characteristics in determining level of satisfaction, the study found nationality, 
age, level of education and occupation are statistically significant variables, as 
well as variables such as frequency of visit and arrival destination.
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1 - مقدمة
يقوم القطاع املالي يف اململكة العربية السعودية بتقدمي خدمات مصرفية وصرافة 
رفيعة املستوى حلجاج بيت اهلل احلرام واملعتمرين والزّوار، وذلك من خالل انتشار 
فروع البنوك التجارية ومؤسسات وشركات الصرافة على مستوى اململكة - سيما 
املنتشرة فروعها يف منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة واملناطق احمليطة باملشاعر 
املقدسة؛ حيث يوجد يف اململكة )12( بنكاً محلياً و)12( فرعاً لبنوك أجنبية، ومتتلك 
البنوك التجارية العاملة يف اململكة على مستوى البالد شبكة فروع ضخمة وكبيرة 
يف  تنتشر  فرعاً   )456( منها   ،1433 لعام  الثاني  الربع  بنهاية  فرعاً   )1669( تبلغ 
منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة، منها: )377( فرعاً يف مكة املكرمة، و)79( فرعاً 
يف املدينة املنورة، أو مبا يعادل نحو )%27( من إجمالي عدد الفروع، والتي تقوم 
بخدمة احلجاج واملعتمرين، وتقدم لهم اخلدمات املصرفية مثل: )خدمات النقد، 
وصرف شيكات العوائد والشيكات السياحية، إضافة إلى خدمات الصرافة التي 

تقدم خاصة بالفروع املتواجدة يف املطارات واملنافذ احلدودية((1).
ويساند اخلدمات التي تقدمها شبكة فروع البنوك املنتشرة يف منطقتي مكة املكرمة 
واملدينة املنورة شبكة واسعة ومتكاملة من أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع، حيث 
بلغ عدد أجهزة الصرف اآللي على مستوى اململكة بنهاية الربع الثاني لعام 1433هـ: 
)12150( جهازاً يف حني بلغ عدد أجهزة نقاط البيع يف نهاية الربع نفسه )87793( 

جهاز نقطة بيع.
كما تقوم بعض البنوك يف موسمي رمضان واحلج بفتح فروع ومكاتب خاصة باملنافذ 
احلدودية للمملكة خلدمة احلجاج واملعتمرين والزّوار، إضافة إلى أنَّ هناك عدداً 
من فروع البنوك املوجودة يف منطقة مكة املكرمة ومنطقة املدينة املنورة واملشاعر 
أيام  ذلك  األسبوعية مبا يف  اإلجازة  أيام  تعمل خالل  احمليطة،  األخرى  املقدسة 
العيد ولساعات متأخرة من الليل، وذلك بهدف تقدمي خدمات مصرفية ألطول مدة 
ممكنة على مدار اليوم، كما تستخدم بعض البنوك الصرافات اآللية املتنقلة والتي 
توفر املزيد من املرونة للبنوك يف التعامل مع تلك األجهزة وحتريكها بالشكل الذي 

يخدم مصالح احلجاج ويلبي احتياجاتهم من النقد بالشكل املطلوب(2). 
بجانب ذلك يوجد )69( محل صرافٍة فئة )ب( مرخصة؛ لتقدمي خدمات للحجاج 
كتبديل وبيع وشراء العمالت االجنبية والشيكات السياحية واملصرفية، إضافة إلى 
اململكة،  وخارج  داخل  األموال  بعمليات حتويل  تتميز  )أ(  فئة  صرافة  محال   )4(

(1) موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، البنوك املرخ�صة:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/BankingControl/Pages/LicensedBanks.aspx 

10421(0=http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid :)(2) وكالة االأنباء ال�صعودية )وا�س
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ويعمل )21( محاًل، منها )%30( باملدينة املنورة(3).

1/1. مشكلة الدراسة:
يواجه القطاع املصريف طلباً حاداً ومفاجئاً خالل املواسم الدينية كالعمرة واحلج، 
مما يتطلب مواجهة هذا الطلب احلاد من طرف البنوك، وتقدمي اخلدمات املصرفية 
وفقاً ملعايير جودة مالئمة للحجاج والزّوار يف املدينة املنورة. وعليه ميكن صياغة 

مشكلة الدراسة يف عدة تساؤالت وفق اآلتي:
احلجاج . 1 لفئة  البنوك  تقدمها  التي  املصرفية  اخلدمات  ونوعية  طبيعة  ما 

والزّوار يف املدينة املنورة؟
ماهي خصائص املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة التي تقدم اخلدمات . 2

املصرفية للحجاج يف املدينة املنورة؟
املصرفية . 3 اخلدمات  يطلبون  الذين  احلجاج  من  العمالء  خصائص  ماهي 

خالل موسم احلج يف املدينة؟
ما مدى مستوى رضا احلجاج والزّوار إزاء جودة اخلدمات املصرفية التي . 4

تقدمها البنوك وفروعها يف املدينة املنورة؟
املوثوقية، . 5 املادي،  )البعد  اآلتية:  التقييم  أبعاد  أو  عناصر  تأثير  هو  ما 

االستجابة، الضمان، التعاطف( يف مستوى اجلودة الكلية للخدمات املصرفية 
التي تقدمها البنوك للحجاج والزّوار يف املدينة املنورة؟

جلودة . 6 الزّوار  احلجاج  تقييمات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اخلدمات املصرفية وفقاً خلصائصهم االقتصادية واالجتماعية؟

2/1. أهداف البحث:
التعرف على طبيعة وأنواع اخلدمات املصرفية املقدمة للحجاج يف املدينة . 1

املنورة.
التعرف على خصائص املؤسسات املالية ومحال الصرافة العاملة يف املدينة . 2

املنورة خالل موسم احلج.
قياس وتقييم مستوى رضا احلجاج جتاه جودة اخلدمات املصرفية املقدمة . 3

لهم يف املدينة املنورة.
جودة . 4 تقييم  مستوى  يف  واالجتماعية  االقتصادية  اخلصائص  أثر  حتديد 

اخلدمات املصرفية.

(3) موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، ال�صيارفة املرخ�صني فئة )اأ( و )ب(:

20EXCHANGERS.pdf%http://www.sama.gov.sa/ar-sa/BankingControl/LicensedEntities/MONEY .
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3/1. أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من خالل:

يف . 1 للحجاج  املوجهة  املصرفية  اخلدمات  جودة  قياس  مؤشرات  استخدام 
املدينة املنورة.

إدارة . 2 يساعد  العمالء مما  ورضا  مقاييس  عن  املعلومات  من  قاعدة  توفير 
املصارف على رفع جودة خدماتها املصرفية.

املقدمة . 3 املصرفية  اخلدمات  جودة  مجال  يف  وأبحاث  دراسات  وجود  عدم 
للحجاج والزّوار يف املدينة املنورة.

يف . 4 للحجاج  املقدمة  املصارف  خدمات  مستوى  على  الضوء  تسلط  كونها 
املدينة املنورة.

ومعرفة . 5 املصرفية،  اخلدمات  جتاه  احلجاج  رضا  مستوى  على  الوقوف 
العوامل املؤثرة يف اختالف مستويات رضاهم؛ مما يساعد البنوك يف رفع 

جودة خدماتها املقدمة لهذه الفئات

4/1. حدود الدراسة:
النطاق املكاني: تقتصر الدراسة على املصارف واخلدمات املصرفية التي تقدمها 

للحجاج يف املدينة املنورة.
النطاق الزمني: تقتصر الدراسة على تقييم اخلدمات املصرفية خالل موسم احلج 

للعام 1434هـ(4)ـ

5/1. منهج البحث:
يف سبيل حتقيق األهداف تتكون الدراسة من جانبني:

اجلانب النظري: حيث تعتمد الدراسة يف هذا اجلانب على منهج التحليل الوصفي 
لظاهرة البحث )اخلدمات املصرفية( من خالل استعراض مفاهيم جودة اخلدمات 

املصرفية ومؤشراتها وطرق قياسها.
اجلانب التطبيقي: ويف هذا اجلانب سوف تعتمد الدراسة على أداة بحثية جلمع 
واالستداللي؛  الوصفي  بشقيه  اإلحصائي  التحليل  توظيف  ثم  املطلوبة،  البيانات 

لتحقيق أهداف الدراسة.

(4) الدرا�صة اعتمدت على قاعدة البيانات والدرا�صات ملعهد خادم احلرمني ال�صريفني الأبحاث احلج والعمرة بجامعة ام القرى. وهذه البيانات اخلا�صة 

1434 هـ يف املدينة املنورة، وهو امل�صح  بتقييم اخلدمات امل�صرفية للحجاج واملعتمرين والــزوار مت جمعها خالل م�صح ميداين يف مو�صم احلج لعام 

امليداين الوحيد واملتاح حتى اعداد هذه الدرا�صة.
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1/5/1. أداة البحث:
تعتمد الدراسة نوعني من االستبانات اخلاصة بالدراسة جلمع البيانات: إحداهما 
موجهة لفروع املصارف ومحال الصرافة العاملة يف املدينة أثناء موسم احلج؛ جلمع 
البيانات واملعلومات الالزمة لتحليل اخلدمات املصرفية، واألخرى موجهة للحجاج 
)الزّوار( يف املدينة؛ لقياس مستوى جودة اخلدمات املصرفية املقدمة لهم يف املدينة 
لهم على  املقدمة  املنورة، مع مراعاة طبيعة وخصوصية هذه اخلدمات املصرفية 

وجه التحديد. 

2/5/1. حتديد حجم العينة:
غطى املسح امليداني كافة فروع املصارف ومحال الصرافة يف املدينة، والتي يبلغ 
احلجم  حساب  فتم  للزّوار  وبالنسبة  لصرافة.  محاًل  و)21(  فرعاً،   )79( عددها 

املثالي للتحليل االحصائي وفق اآلتي:

وهي  املعيارية  الوحدات  عدد  متثل   )t(و املثالي،  العينة  حجم  متثل   )n( إن  حيث 
)1.96+( ملستوى ثقة )%95(، و)pq( هي اكبر قيمة انحراف معياري للعينة عندما 
تكون قيمة كل من )p,q( مساوية )0.5( مع مالحظة أن )p+q=1(، و)d( ميثل حد 

اخلطأ، وهو )%5( ملستوى ثقة )%95(. وبالتعويض يف املعادلة:

وعليه يصبح حجم عينة الزّوار املثالي هو )384(، ومع ذلك مت احلصول على عينة 
بلغ حجمها )887( زائراَ، أي أكثر من ضعفّي احلجم املثالي. وتشير بعض املراجع 
أن حجم العينة الذي يتراوح بني )30 - 500( مفردة يكون مالئماً ملعظم األبحاث 

والدراسات(5).

 .Research Methods For Business: A Skill - Building Approach”. John Wiley and Sons, InC. p” (1992).Uma Sekaran (5)

.143
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3/5/1. مقياس أداء اخلدمات املصرفية:
اقــترحه  الــذي  املقـــياس  علـــى  الدراســـة  تعتمــــد  املصرفــية،  اخلدمات  لقياس 
املقدمة  اخلدمات  جودة  قياس  يف  استخداماً  املقاييس  أكثر  وهو   ،(())PZB 1991(
للعمالء، ويشتمل على )22( عبارة، وهي تشمل )5( أبعاد جلودة اخلدمة املصرفية 

على النحو اآلتي:
املادية . 1 والتجهيزات  التسهيالت  ويعني:   ،)Tangibles( امللموس  املادي  البعد 

ومظهر املوظفني يف املصرف.
بُعد املوثوقية )Reliability(، وتعني: قدرة املصرف على تقدمي اخلدمة بثقة . 2

ودقة، وإمكانية االعتماد عليها.
بُعد االستجابة )Responsiveness(، وتعني: استعداد املصرف ملساعدة العمالء . 3

وتقدمي اخلدمة بشكل فوري.
املصرف . 4 يف  العاملني  ومجاملة  معرفة  ويعني:   ،)Assurance( الضمان  بُعد 

وقدرتهم على جعل العميل يشعر بالثقة واألمان، وهذا البعد يشمل مفهوم 
الكفاءة واملجاملة واملصداقية واألمان.

الذي . 5 الفردي  واالهتمام  العناية  مستوى  ويعني:   ،)Empathy( التعاطف  بُعد 
الوصول  وقدرة  العميل  فهم  البعد  هذا  ويشمل  للعميل،  املصرف  يقدمه 

واالتصال.

1/5/4. أدوات التحليل االحصائي املستخدمة:
 ،(8))EViews(و  ،(7))SPSS( مثل  إحصائية  ببرامج  االستعانة  سيتم  البيانات  لتحليل 

واستخدام أساليب التحليل اإلحصائي، وأهمها:
للتحليل  صالحيتها  من  والتحقق  الدراسة  ألداة  والصدق  الثبات  اختبارات   -

االحصائي.
- التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص العينة.

()) انظر اإىل:

- Parasuraman, A., Berry, L.L., & Zeithaml, V.A. (1991). “Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale”. 

Journal of Retailing, 50-420 ,(4) (7.

- Parasuraman, A., Berry, L.L., & Zeithaml, V. (1988), SERVQUAL: a multi-item scale for measuring consumer 

perceptions of service quality, Journal of Retailing, (4, pp. 40-12.

- Parasuraman, A. Zeithaml, V.A. and Berry, LL. (1985), A Conceptual Model of Service Q and Its Implications for Future 

Research, Journal of Marketing, Vol: 49.

 17.0.Statistical Data Analysis (SPSS v) (7)

9.5 Econometric Software (Eviews) (8)
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- املتوسطات احلسابية لقياس مستوى الرضا للحجاج لكل بعد من أبعاد مقياس 
جودة اخلدمات املصرفية.

املالئمة  اإلحصائية  االختبارات  البيانات الختيار  وتوزيعات  تباين  اختبارات   -
سواء املعلمية أو غير املعلمية.

- اختبارات الفروق املالئمة مثل )t-test( و حتليل التباين )ANOVA( لفحص أثر 
خصائص احلجاج االقتصادية واالجتماعية على مستوى رضاهم.

6/1. الدراسات السابقة:
اجلمهور  لعامة  املقدمة  املصرفية  اخلدمات  تقييم  حول  كثيرة  دراسات  هناك 
عليها يف هذه  والتعليق  املقام حلصرها  يتسع  لن  ورمبا  املصارف،  لهذه  والعمالء 
الدراسة. إال أن ما يتعلق بتقييم هذه اخلدمات املقدمة لفئة معينة من العمالء، وهم 
الزّوار واحلجاج يف املدينة املنورة، لم يجد الباحث – حسب علمه - دراسات سابقة 

مماثلة حتى إعداد هذه الدراسة.
2 - خصائص املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يف املدينة:

يف هذا القسم نستعرض خصائص املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يف املدينة 
املنورة التي تقوم بتقدمي وعرض اخلدمات املصرفية للزوار.

1/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب مستوى املؤسسة:
يشير )جدول 1( إلى أنَّ %79 من املؤسسات املصرفية مبستوى فرع وعددهم )79( 
مركزاً والباقي على مستوى محل بعدد )21(، ويتضح أنه ال وجود للمراكز الرئيسة 
للمؤسسات املصرفية، نظراً ألن أغلب املراكز الرئيسة للمؤسسات التجارية، وكذلك 

احلكومية تتمركز يف املدن الرئيسة يف اململكة وحتديداً يف العاصمة الرياض.

جدول 1: توزيع املؤسسات املصرفية حسب املستوى

التكرار / النسبةمستوى املؤسسة
0مركز رئيسي

79فرع بنك

21محل صرافة

100إجمالي
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2/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب اخلدمات املقدمة:
املؤسسات  تقدمها  التي  احملددة  املصرفية  اخلدمات  أبرز  أن   )2 )جدول  يكشف 
خارج  إلى  البنكية  احلواالت  إرسال  هي  الزيارة  فترة  خالل  املدينة  يف  املصرفية 
اململكة بنسبة: )%23(، تليها حتويل العمالت األجنبية إلى العملة احمللية بنسبة: 
غير  أخرى  وخدمات   ،)2%( سوى  األمانات  إيداع  خدمة  متثل  لم  بينما   ،)21%(
محددة بنسبة: )%54(. وهذا يعكس طبيعة العمالء خالل موسم احلج، حيث يتركز 
تعاملهم مع املصارف يف هاتني اخلدميتني، وهما حتويل العمالت وإرسال احلواالت 

لذويهم، بينما أشير إلى خدمات أخرى غير محددة بنحو: )54%(.

جدول 2: توزيع املؤسسات املصرفية حسب اخلدمات املقدمة
التكرار / النسبةاخلدمات املصرفية املقدمة

2إيداع أمانات للحفظ

21حتويل عمالت أجنبية إلى ريال سعودي

23إرسال حواالت بنكية ملستفيد يف اخلارج

54أخرى

100إجمالي

3/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني خالل احلج:
يوضح )جدول 3( أن معظم املصارف يف موسم احلج )%56( يقل فيها عدد العاملني 
عن )5( موظفني، بينما )%39( منها يتراوح فيها عدد العاملني بني )10-5( موظفني، 
وينخفض عدد املؤسسات التي يزيد فيها عدد املوظفني، حيث إن املؤسسات التي 
يتراوح عدد موظفيها بني )15-10( تشكل )%4( من املؤسسات، و)%1( منها فقط 

يزيد عدد موظفيها عن 15موظف.

جدول 3: توزيع املؤسسات املصرفية حسب العاملني خالل احلج
التكرار / النسبةعدد العاملني خالل احلج

)5أقل من )5( موظفني

39من 5 إلى أقل من 10

4من 10 إلى أقل من 15

151 موظفاً فأكثر
100إجمالي
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4/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني خالل رمضان:

يشير )جدول 4( إلى أنَّ غالبية املؤسسات املصرفية يف موسم رمضان، وعددهم 
)54( مصرفاً يعمل فيها موظفون يتراوح عددهم بني )10 إلى أقل من 15( موظفاً، 
من   )10 من  أقل  إلى   5 )من  بني  فيه  العاملني  عدد  يتراوح  مصرفاً   )30( ويليه 
املوظفني، وأن )10( من املصارف يعمل بها أقل من )5( موظفني، بينما من يعمل بها 
أكثر من )15( موظفاً عددها: )6( مؤسسات، وهذا يشير إلى ارتفاع نسبة تشغيل 
املؤسسات املصرفية خالل موسم رمضان مقارنة مبوسم احلج؛ نظراً لكثافة الزيارة 

خالل هذا املوسم.

جدول 4: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني خالل رمضان

التكرار / النسبةعدد العاملني خالل رمضان
10أقل من 5 موظفني

30من 5 إلى أقل من 10

54من 10 إلى أقل من 15

)15 موظفاً فأكثر

100إجمالي

5/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني طوال العام:

يتضح من )جدول 5( أن معظم املصارف طوال العام وعددها: )53( مصرفاً يعمل 
بها موظفون يتراوح عددهم بني )10 إلى أقل من 15( موظفاً يليه )18( مصرفاً يعمل 
 )12( ثم  )5( موظفني،  أقل من  به  يعمل  )17( مصرفاً  ثم  فأكثر،  )15( موظفاً  به 

مصرفاً يتراوح عدد العاملني فيه من 5 إلى أقل من 10 من املوظفني.
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جدول 5: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد العاملني طوال العام
التكرار / النسبةعدد العاملني طوال العام

17أقل من 5 موظفني

12من 5 إلى أقل من 10

53من 10 إلى أقل من 15

1518 موظفاً فأكثر

100إجمالي

6/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل خالل رمضان:

يشير )جدول 6( إلى أنَّ )46( مؤسسة مصرفية تعمل )5( أيام يف األسبوع خالل 
املصارف  وبقية  األسبوع،  يف  أيام   )6( تعمل  مؤسسة   )31( يليها  رمضان،  موسم 

وعددها: )23( مصرفاً تعمل يف جميع أيام األسبوع.

جدول 6: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل يف األسبوع خالل رمضان:
التكرار / النسبةعدد أيام العمل خالل رمضان

)54 أيام

31) أيام

723 أيام

100إجمالي

7/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل خالل احلج:
)جدول7( يوضح أن )%50( من املصارف تعمل )5( أيام يف األسبوع خالل موسم 
احلج، وأنَّ )27( منها يعمل )6( أيام يف األسبوع خالل موسم احلج، بينما البقية، 

وعددها: )23( مصرفاً تعمل يف جميع أيام األسبوع.

جدول 7: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام األسبوع خالل احلج
التكرار / النسبةعدد أيام العمل خالل احلج

550 أيام
27) أيام
723 أيام
100إجمالي
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8/2 - توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل طوال العام:
يظهر من )جدول 8( أن )%46( من املصارف تعمل )5( أيام يف األسبوع طوال العام، 
وأن )%31( منها تعمل )6( أيام يف األسبوع، يف حني أن بقية املصارف وعددها: 

)23( تعمل يف جميع أيام األسبوع على مدار العام.

جدول 8: توزيع املؤسسات املصرفية حسب عدد أيام العمل يف األسبوع خالل األيام العادية

التكرار / النسبةعدد أيام العمل طوال العام
)54 أيام

31) أيام

723 أيام

100إجمالي

3 - خصائص عمالء املصارف باملدينة:
يتناول هذا القسم أبرز اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لزوار املدينة املنورة 

الذين يتعاملون مع املؤسسات املالية يف املدينة، ويطلبون اخلدمات املصرفية.
1/3 - توزيع العمالء )الزّوار( حسب اجلنسية:

من املعلوم أن طلب األفراد خلدمات البنوك يتوقف على عوامل كثيرة، أولها وأهمها 
هنا  أننا  فيها،إال  يعيشون  التي  للبلد  االقتصادي  التقدم  ومستوى  الدخل  مستوى 
يطلبون  الذين  العمالء  وراء نسب  الكامنة  العوامل  أو  العامل  استنتاج  نستطيع  ال 
خدمات البنوك من اجلدول التكراري؛ ألن ذلك يتوقف على الوزن النسبي للحجاج 
اجلنسيات  أغلب  أن  يتضح   )9 )جدول  ومن  احلجاج،  مجتمع  جنسية يف  كل  من 
آسيا  شرق  مجموعة  إلى  تنتمي  الصرافة  ومحال  املالية  املؤسسات  مع  املتعاملة 
مثل: باكستان والهند وبنجالدش، حيث مثلت أكثر من ثلث العينة )%34.8(، تليها 
مجموعة السعوديني وبقية اخلليجني بنسبة )%27.7(، ثم األفارقة العرب بنسبة 
)%20.6(، وقد شكلت هذه املجموعات الثالث نحو )%83.1( مما يدل هيمنتها على 

الطلب للخدمات املصرفية وخدمات محال الصرافة باملدينة. 
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جدول 9: توزيع العمالء حسب اجلنسية

النسبةالتكراراجلنسية
30234.8شرق آسيا

24527.7سعوديون/خليجيون

).18220أفارقة عرب

9.)1)جنوب شرق آسيا

333.8مينيون

252.9عراقيون/ شاميون

171.9أوربيون/أتراك

151.7أفارقة غير عرب

70.8أمريكا الشمالية/اجلنوبية

887100اإلجمالي

2/3 - توزيع العمالء حسب اجلنس:

يشير )جدول 10( إلى أنَّ أغلب الذين يتعاملون مع املصارف ومحال الصرافة كانوا 
من الذكور بنسبة )%93.9(، ولم تشكل نسبة اإلناث إال نحو )%6.1(، ورمبا يفسر 
ذلك بتولي الرجل الشئون املالية مبا يف ذلك التعامل مع اخلدمات املصرفية، إضافة 
إلى أنَّ البنوك غالباً ما تكون مزدحمة يف فترة احلج مما يجعل ذلك صعباً على 

اإلناث.

جدول 10: توزيع العمالء حسب اجلنس.

النسبةالتكراراجلنس
83393.9ذكر

1.)54أنثى

887100اإلجمالي
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3/3 - توزيع العمالء حسب العمر:
كما يوضح )جدول 11( أن أكبر وزن نسبي لفئة العمالء مع البنوك هي فئة احلجاج 
العمر  فئة  يليها   ،)32.2%( وبنسبة  عاماً،   )40 من  أقل   –  30( بني  تتراوح  التي 
)40 - 50( عاماً بنسبة )%27.2(، ثم فئة العمر )20 - 30( عاماً بنسبة )19.5%(، 
وتشكل هذه الفئات العمرية تقريباً )%79(، والباقي نحو: )%21( موزع على فئات 
عمرية أصغر أو أكبر من تلك املجموعات العمرية. وهذا يشير إلى أنَّ النسبة األكبر 

من احلجاج يف العينة حسب العمر هي بني )20 إلى 50( عاماً. 

جدول 11: توزيع العمالء حسب العمر:

النسبةالتكرارالعمر
333.7أقل من 20

2017319.5 أقل من 30

32.2)3028 أقل من 40

4024127.2 أقل من 50

5012213.8 أقل من 0)

).0323) فأكثر

887100اإلجمالي

4/3 - توزيع العمالء حسب املستوى التعليمي:
يشير )جدول 12( أن غالبية العمالء حاصلني على املؤهل اجلامعي حيث بلغ عددهم: 
)350( بنسبة )%39.5(، يليه احلاصلون على املؤهل الثانوي بنسبة )%26.7(، ثم 
احلاصلون على درجة املاجستير بنسبة )%11.7(، ثم يتناقص العدد إلى )63( ملن 
هم على درجة الدكتوراه بنسبة )%7.1(، وأصغر وزن نسبي للمتعاملني مع البنوك 
هم من يحملون االبتدائية، ولكن االجتاه العام يشير إلى أنَّ الطلب على اخلدمات 

املصرفية يرتفع مع ارتفاع مستوى التعليم.



155

زّوار
ة لل

قدم
الم

ية 
صرف

الم
ة و

مالي
ت ال

دما
الخ

يم 
تقي

1هـ
434

م: 
لعا

حج 
م ال

وس
ل م

خال
ورة 

لمن
نة ا

مدي
ي ال

ف

العدد )6( ــ دولة قطر - أبريل 2017 م

جدول 12: توزيع العمالء حسب املستوى التعليمي:

النسبةالتكراراملستوى التعليمي
).495أمي

313.5ابتدائي

)53متوسط

7.)2372ثانوي

35039.5جامعي

10411.7ماجستير

37.1)دكتوراه

887100اإلجمالي

5/3 - توزيع العمالء حسب املرافقني:
طبقا لبيانات العينة، كما يف )جدول 13( فإن أغلب الطلب على اخلدمات املصرفية 
يليهم   ،)38.1%( بنسبة  مبفردهم(  يحجون  )الذين  الفرادى  احلجاج  من  يأتي 
الذين يرافقون أسرهم بنسبة )%37.9(، ثم الذين يحجون برفقة مجموعة بنسبة 
)%13.5(، ولكن من الصعب التعميم؛ فاحلاج الذي حج مع مجموعة يكون قد دفع 
مقدماً معظم تكاليف احلج، ورمبا يدخل فيها الطعام، مما قد يقلل طلبه للنقود 

لغرض املعامالت، ويقل كذلك طلبة خلدمات املصارف.

جدول 13: توزيع العمالء حسب املرافقني.

النسبةالتكراراملرافقون
33838.1فرادى

37.9)33مع األسرة

12013.5مع مجموعة

9310.5غير محدد

887100اإلجمالي
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6/3 - توزيع العمالء حسب املهنة:
يبنيّ )جدول 14( أن غالبية العمالء موظفون بالقطاع اخلاص بنسبة )%34.3(، يليه 
من يعملون أعمال حرة بنسبة )%30.7(، ثم املوظفون احلكوميون بنسبة )24.1%(، 
واآلخرون من هم متقاعدون ولم يحدد بنسبة ضئيلة، وهذا يعكس ارتفاع القدرة 

املادية لغالبية الزّوار مما يحفز الطلب على مختلف السلع واخلدمات(9).

جدول 14: توزيع العمالء حسب املهنة:

النسبةالتكراراملهنة
21424.1موظف قطاع حكومي

30434.3موظف قطاع خاص

27230.7أعمال حرة

192.1متقاعد

788.8غير محدد

887100اإلجمالي

7/3 - توزيع العمالء حسب جهة القدوم:
يشير )جدول 15( إلى أنَّ معظم العمالء قادمون من خارج اململكة بنسبة )56.6%(، 
واآلخرون من داخل اململكة بنسبة %31.8، والبقية لم يحدد بنسبة )%11.6(، وميكن 

القول أن حجاج اخلارج أكثر حاجة خلدمات البنوك من حجاج الداخل عموماً.

جدول 15: توزيع العمالء حسب جهة القدوم:

النسبةالتكرارجهة القدوم
28231.8من داخل اململكة

).)5025من خارج اململكة

).10311غير محدد

887100اإلجمالي

(9) عبدالقادر عطية واآخرون )1421 هـ(، درا�صة اقت�صادية ل�صوق خدمات االإ�صكان يف موا�صم احلج والعمرة باملدينة املنورة ملو�صم 1421 هـ، معهد 

خادم احلرمني الأبحاث احلج، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، �س. )2.
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8/3 - توزيع العمالء حسب مدة االقامة باملدينة:
تعد فترة اإلقامة عاماًل مهماً يف الطلب للخدمات والسلع خالل املواسم الدينية، 
أنَّ  إلى   )16 ويشير )جدول  الطلب(10)  اإلقامة طردياً مع حجم  فترة  ترتبط  حيث 
غالبية العمالء كانت مدة إقامتهم من 10-6 أيام بنسبة )%39.9(، يليه من إقامتهم 
من 1 - 5 أيام بنسبة )%20.1(، ثم من إقامتهم أكثر من 10 إلى 20 يوماً يتراوح بني 

) 13 إلى 42 ( فرداً يف حني أنَّ )283( منهم لم يحدد.

جدول 16: توزيع العمالء حسب فترة االقامة يف املدينة:

النسبةالتكرارفترة االقامة يف املدينة
117820.1 – 5 أيام

35439.9) – 10 أيام

11424.7 – 15 يوماً

131.5)1 – 20 يوماً

171.9أكثر من 20 يوماً

28331.9غير محدد

887100اإلجمالي

9/3 - توزيع العمالء حسب الدخل:
ويف )جدول 17( يتضح أن معظم العمالء دخلهم الشهري أقل من )1000( دوالر 
بنسبة  دوالر   )3000 من  أقل  إلى   1000( من  دخلهم  من  يليه   ،)59.3%( بنسبة 
)%26.6(، ويتناقص عدد الفئة التي دخلهم )3000( فأكثر، ويتضح من ذلك أنَّ 
مع مستوى  تتغير عكسياً  املدينة  البنكية يف  الذي طلبوا اخلدمات  نسب احلجاج 
الدخل، مما يشير إلى أنَّ غالبية احلجاج من الدول االسالمية من الفئات املتدنية 

الدخل.

(10) انظر:

- عابد العبديل )2007(، درا�صة اقت�صادية ل�صوق خدمات اإ�صكان املعتمرين مبكة املكرمة: درا�صة تطبيقية على قطاع ال�صقق املفرو�صة، جملة �صالح كامل 

لالقت�صاد االإ�صالمي، جامعة االأزهر، عدد )34(، �س 451-450.

1421 هـ، معهد خادم  اأ�صواق مكة املكرمة ملو�صم حج  - عبدالقادر عطية واآخــرون )1421 هـ(، حتليل اقت�صادي لطلب احلجاج على �صلع الهدايا يف 

احلرمني الأبحاث احلج، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، �س. 34.
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جدول 17: توزيع العمالء حسب الدخل الشهري:

النسبةالتكرارالدخل الشهري
59.3)52أقل من 1000 دوالر

).)2)100023 أقل من 3000

3000879.8 أقل من 000)

000182) أقل من 9000

900091 أقل من 12000

111.2أكثر من 12000

887100اإلجمالي

10/3 - توزيع العمالء حسب امتالكهم حسابات بنكية:
18( إلى أنَّ غالبية العمالء ال ميلكون حسابات بنكية يف السعودية  يشير )جدول 
 )46.8%( بينما  اخلارج،  من  يأتون  غالبيتهم  ألنَّ  متوقع؛  وهذا   ،)52.5%( بنسبة 
أشاروا إلى أنَّ لديهم حسابات بنكية، ويتوقع أنَّهم من حجاج الداخل، يف حني أنَّ 

)6( أشخاص فقط لم يحددوا.

جدول 18: توزيع العمالء حسب امتالكهم حسابات بنكية.

النسبةالتكرارهل متلك حساب بنكي يف السعودية
8.)4154نعم

52.5))4ال

0.7)غير محدد

887100إجمالي

11/3 - توزيع العمالء حسب تفضيل التعامل مع املصارف االسالمية:
ويف )جدول 19( يظهر أن غالبية العمالء يفضلون التعامل مع املصارف اإلسالمية 
حيث بلغ عددهم )625( بنسبة )%70.6(، يف حني أنَّ قلة منهم ال تفضل التعامل 

مع املصارف اإلسالمية، واآلخرين ال يهمه ذلك، ومنهم من لم يحدد. 
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جدول 19: توزيع العمالء حسب التعامل مع املصارف االسالمية.

النسبةالتكرارتفضيل التعامل مع املصارف االسالمية
2570.5)نعم

475.3ال

10411.7ال يهم

11112.5غير محدد

887100اإلجمالي

12/3 - توزيع العمالء حسب تفضيل استخدام املعامالت اإللكترونية:
)جدول 20( يشير إلى أنَّ معظم العمالء يفضل التعامل مع املصارف اإللكترونية 
وعددهم )626( بنسبة )%70.6(، وبلغ من ال يهمه ذلك )104( بنسبة )11.7%(، 
يرغب يف  )%5.3( ال  منهم  والقلة  ذلك،  يحدد  لم   )13.8%( وبنسبة   )122( بينما 

التعامل مع املصارف اإللكترونية.

جدول 20: توزيع العمالء حسب تفضيلهم املعامالت املصرفية اإللكترونية:

النسبةالتكرارتفضيل املعامالت املصرفية االلكترونية
).70)2)نعم

353.9ال

10411.7ال يهم

12213.8غير محدد

887100اإلجمالي

13/3 - توزيع العمالء حسب املعامالت املنفذة باملدينة:
يتضح من )جدول 21( أن أغلب طلب العينة )%56( كان يتركز على خدمات بنكية 
محددة وهي: صرف العمالت )%21.8( وفتح احلسابات البنكية )%12.9( وصرف 
اخلدمات  بقية  بينما   ،)10.1%( للخارج  احلواالت  وإرسال   )10.7%( كاش  نقود 

املصرفية األخرى كان الطلب لها أقل. 
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جدول 21: توزيع العمالء حسب املعامالت املنفذة يف املدينة

النسبةالتكرارنوع اخلدمات املصرفية املنفذة
38721.8حتويل عمالت أجنبية إلى ريال سعودي

22812.9فتح حساب بنكي

19010.7صرف نقد كاش من حساب بنكي

17810.1إرسال حوالة بنكية ملستفيد يف اخلارج

1749.8تسديد فواتير خدمات

79.4)1صرف شيكات

1247ايداع نقود يف حسابات أطراف آخرين

9.)122إرسال حوالة بنكية ملستفيد يف الداخل

2.)110إيداع امانات للحفظ

955.4طلب قروض بنكية

1775100إجمالي

14/3 - توزيع العمالء حسب تكرار زيارة البنك:
عمليات  لتنفيذ  البنك  بزيارة  يقومون  العمالء  غالبية  أنَّ  إلى   )22 )جدول  يشير 
زيارتهم  من  يليه   ،)83.9%( بنسبة  مرات  ثالث  إلى  مرة  من  تراوحت  مصرفية 
ال  العمالء  من   )90%( من  أكثر  أنَّ  ويظهر   .)8.3%( بنسبة   )4-6( بني  تراوحت 

يترددون على املصارف أكثر من )6( مرات خالل إقامتهم يف املدينة.

جدول 22: توزيع العمالء حسب تكرار زيارة البنك.
النسبةالتكرارتكرار زيارة املصرف

174483.9- 3 مرات

4748.3 – ) مرات

7131.5 – 9 مرات

10171.9 – 12 مرة

1391 – 15 مرة

303.4أكثر من 15

887100اإلجمالي
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15/3 - توزيع العمالء حسب حجم االنفاق على اخلدمات املصرفية:
يوضح )جدول 23( أنَّ معظم العمالء لم يحددوا حجم اإلنفاق للخدمات املصرفية 
حيث بلغ عددهم )492( بنسبة )%55.5(، ولعل عدم التحديد يرجع إلى أنَّ الفرد 
يعتبر حجم اإلنفاق يف احلج عبادة بينه وبني اهلل، ومع ذلك فانَّ غالبية من أجابوا 
عن السؤال بنسبة )%31.7( كان انفاقهم على اخلدمات املصرفية أقل من )5000( 

ريال، والذين أنفقوا مبالغ أكبر كانت نسبهم متدنية.

جدول 23: توزيع العمالء حسب حجم االنفاق على اخلدمات املصرفية

النسبةالتكرارحجم االنفاق
9510.7أقل من 1000 ريال

5000 < 100018(21

10000 < 5000(37.1

15000 < 10000111.2

20000 < 1500080.9

25000 < 2000070.8

30000 < 2500020.2

35000 < 3000030.3

40000 < 3500040.5

1.8)400001 فأكثر

49255.5غير محدد

887100إجمالي

4 - معايير قياس جودة اخلدمات املصرفية:

1/4: مفهوم جودة اخلدمة املصرفية:
السلعة  جودة  مفهوم  يركز  السلعة، حيث  جودة  عن  اخلدمة  جودة  مفهوم  يختلف 
على اجلوانب املادية امللموسة للمنتج من حيث خلّوه من العيوب الصناعية ومدى 
توقعات  مستوى  على  اخلدمة  جودة  مفهوم  ينصب  بينما  للمواصفات،  مطابقته 
بشكل  تعتمد  بذلك  وهي  عنها،  رضاهم  ومدى  باخلدمة  املستهدفني  العمالء 
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كبير على تقييم العمالء(11)، ويرى كل من )Lewis and Booms: 1983((12) أنَّ جودة 
العميل،  لتوقعات  املقدمة  اخلدمة  مستوى  مطابقة  ملدى  »قياس  هي  اخلدمة 
 فتقدمي خدمة ذات جوده معناه مطابقة توقعات العميل على أساس ثابت«، ويرى
)Lovelock and Wright: 1999((13) أنَّ جودة اخلدمة هي تقييم إدراكي طويل املدى 
يقوم به الزبون لعملية تقدمي اخلدمة ملنظمة ما، وال يختلف مفهوم جودة اخلدمة 
املصرفية عن مفهوم جودة اخلدمة بصفة عامة، فهي تعني تقدمي خدمات مصرفية 

تقابل حاجات وتوقعات العمالء أو تتجاوزها(14).
2/4: أبعاد جودة اخلدمة املصرفية:

تقييمهم  ثمَّ  ومن  توقعاتهم،  العمالء  أساسها  على  يبني  التي  األبعاد  بها  ويقصد 
وحكمهم على جودة اخلدمة املقدمة لهم، وقد قدم عدد من الباحثني العديد من 
األبعاد، لكن قام ثالثة باحثني )PZB: 1985((15) بضمها يف خمسة أبعاد، حيث أصبحت 
تشكل أهم املقاييس لقياس جودة اخلدمات املصرفية، ويحتوي هذا املقياس على 

)22( عبارة، وهي تشمل خمسة أبعاد جلودة اخلدمة املصرفية كاآلتي:
املادية . 1 والتجهيزات  التسهيالت  وتعني   :)Tangibles( امللموس  املادي  البعد 

ومظهر املوظفني يف املصرف.
بعد املوثوقية )Reliability(: وتعني قدرة املصرف على تقدمي اخلدمة بثقة . 2

ودقة، وميكن االعتماد عليها.

(11) انظر اأي�صًا اإىل:

- Cronin J. and Taylor S. (1992), Measuring service quality: a reexamination and extension, Journal of Marketing, pp. 

(8-5(.

- David L. Gotsch & Stanely Davis (1994), Introduction to Total Quality International ED., New York. Prentice Hall, p.2.

- Hemom, Peter and Ellen Altman (1998), Assessing Service Quality-Satisfying The Expectations of Library Customers, 

American Library Assessing, Chicago and London, p. 10.

- Lewis (1989), Quality in The Service Sector: A review, Prentice Hall, London, p. 4.

 The marketing aspects of service quality. Emerging Perspectives in Service .(1983) .Lewis, R.C., and Booms, B.H (12)

.107-99 Marketing, in Berry, L.L., Shostack, G. and Upah, G. (Eds) American Marketing Association, Chicago, IL

 Principles of service marketing and anagement. New Jersey: Prentice-Hall, .(1999) .Lovelock, C.H. and Wright, L.K (13)

.(5 (Chapter

(14) انظر اإىل:

- طاهر عطية مر�صي )1990(، قيا�س جودة اأداء اخلدمة يف البنوك، جملة االإدارة، احتاد جمعيات التنمية االإدارية، القاهرة، املجلد )23(، �س 241.

- ثامر حممد حمارمة )2005(، قيا�س جودة اخلدمات امل�صرفية للبنوك الوطنية التجارية القطرية، دورية االإدارة العامة، املجلد )45(، العدد )3(، �س 

.147

 Parasuraman، Zeithaml, :تدل على اخت�صار الأ�صماء ثالثة باحثني قاموا بتطوير منوذج لتقييم جودة اخلدمات يف عام 1985، وهم )PZB( (15)

and Berry
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مساعدة . 3 على  املصرف  استعداد  وتعني   :)Responsiveness( االستجابة  بعد 
العمالء وتقدمي اخلدمة بشكل فوري.

املصرف . 4 يف  العاملني  ومجاملة  معرفة  وتعني   :)Assurance( الضمان  بعد 
بالثقة واألمان. وهذاالبعد يشمل مفهوم  العميل يشعر  وقدرتهم على جعل 

الكفاءة واملجاملة واملصداقية واالمان.
الذي . 5 الفردي  واالهتمام  العناية  وتعني مستوى   :)Empathy( التعاطف  بعد   

الوصول  وقدرة  العميل  فهم  البعد  هذا  ويشمل  للعميل،  املصرف  يقدمه 
واالتصال. 

3/4: اختبارات ثبات وصدق أداة البحث:

اخلدمات  جودة  بتقومي  اخلاص  اجلزء  على  التركيز  يتم  سوف  القسم  هذا  يف 
املصرفية من وجهة نظر الزّوار املستفيدين من هذه اخلدمات، وألهمية الوصول 
إلى تقدير دقيق ملستوى رضا الزّوار فقد مت تصميم )22( سؤاالً باستخدام مقياس 
)ليكرت( اخلماسي، وتشمل محاور جودة اخلدمات املصرفية اخلمسة: البعد املادي 
– بعد املوثوقية – بعد االستجابة – بعد الضمان – بعد التعاطف؛ وذلك بهدف قياس 
مدى رضا الزّوار عن اخلدمات املصرفية، والذي بدوره يعكس مستوى جودة هذه 
اخلدمات املقدمة للزّوار يف املدينة املنورة، لكن قبل مناقشة مستوى رضا الزّوار 
عن هذه اخلدمات، البد أوالً من فحص أداة القياس املستخدمة للتأكد من ثباتها 

ومصداقيتها كأداة لتقومي اخلدمات البنكية.
	  Reliability and Validity of scale :معامل الثبات والصدق ملقياس أداة البحث

ويقصد بالثبات ضمان احلصول على نفس النتائج تقريباً إذا أعيد تطبيق االستبانة 
أكثر من مرة على نفس األفراد حتت ظروف متماثلة، أو مدى االتساق يف اإلجابة 
عن االستبانة من قبل املستجيب، إذا ُطّبقت االستبانة نفسها عدة مرات يف نفس 
الظروف، ويف هذا الصدد استخدمت الدراسة أسلوبني لقياس الثبات هما: )الفا 

كرونباخ( والتجزئة النصفية، وهما كاآلتي:
)1( ثبات أداة البحث بطريقة التباين باستخدام معادلة الفا كرونباخ()1)

:Cronbach Alpha

()1) انظر اإىل:

 1 .no 78 .What is coefficient alpha? An examination of theory and applications” (J. of Applied Psych. v” ,1993 ,Cortina -

(104-98 .p

 Starting at the Beginning: An Introduction to Coefficient Alpha and Internal Consistency” (J. of”  ,2003  ,Streiner  -

(103-99 .p 1 .no 80 .Personality Assessment v
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البحث،  أداة  ثبات  لتقدير  شيوعاً  املقاييس  أكثر  )كرونباخ(  مقياس  يعتبر  حيث 
ويعتمد هذا االختبار على قياس التماسك الداخلي للعبارات املستخدمة يف املقياس 
من خالل تباين الدرجات املعطاة يف املقياس، فكلما كان إجمالي التباين للدرجات 
كبيراً كان معامل )كرونباخ( عالياً، مما يدل على الثبات والعكس صحيح، وتتراوح 
قيمته بني الواحد والصفر، فإذا لم يكن هناك ثبات يف البيانات فإن قيمة املعامل 
تساوي الصفر، والعكس صحيح، وقد مت احتساب معامل الثبات لكل محور على 
 )α( )الفا كرونباخ(  املقياس ككل، وصيغة معادلة  ثبات  ثم حساب معامل  انفراد، 

املستخدمة هي:
معامل الثبات:  	

حيث: n= عدد االسئلة، وهي يف هذه الدراسة )22 سؤاالً(، و Vi = تباين الدرجات 
يف كل سؤال، و Vtest = إجمالي التباين لكل الدرجات، أما اختبار الصدق فيقصد 
به قدرة املقياس على قياس ما ُوضع له، ويشير إلى مدى صالحية استخدام درجات 
املقياس، وميكن احلصول على الصدق الذاتي بأخذ اجلذر التربيعي ملعامل الثبات:

معامل الصدق الذاتي =  	

ويعرض اجلدول اآلتي ملخص ملعامل الثبات والصدق حملاور تقومي جودة اخلدمات 
املصرفية يف املدينة املنورة.

جدول 24: ملخص اختبار ثبات وصدق مقياس جودة اخلدمات املصرفية

عدد مقياس محاور الدراسة
الفقرات

معامل الثبات 
)كرونباخ(

معامل الصدق 
الذاتي

Tangibles 40.9780.95البعد املادي(

Reliability 2)50.9810.9 بعد االعتمادية

Responsiveness 40.9770.954بعد االستجابة

Security 2)40.9810.9بعد األمان

Empathy 4)50.9820.9بعد التعاطف

220.9940.988إجمالي املقياس
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كما يظهر من )جدول 24( أنَّ معامل الثبات لكل احملاور جتاوز )0.97(، وهي درجة 
ثبات عالية يف املقياس، كما أنَّ املقياس ككل أظهر درجة ثبات أعلى بنحو )0.99(، 
كما أن معامل الصدق املشتق من معامل الثبات أظهر درجة عالية حيث بلغ أكثر 
من )0.95(، مما يدل على درجة عالية من مصداقية املقياس للهدف الذي وضع 

من أجله.
)Split-Half coefficient( :ثبات أداة البحث بطريقة التجزئة النصفية )2(

طريقة حساب الثبات بالتجزئة النصفيةSplit-Half( (17)( تعتمد على تقسيم مفردات 
ما يتم تقسيم املفردات إلى مجموعتني:  املقياس إلى قسمني، أو نصفني، وغالباً 
األولى حتتوي على املفردات ذات األرقام الفردية، والثانية ذات األرقام الزوجية، ثم 
 Spearman يجري االرتباط بني النصفني، ويلي ذلك استخدام معادلة سبيرمان براون

Brown حلساب معامل ثبات املقياس الكلي كما يف الصيغة اآلتية(18):

حيث )RSB( معامل ثبات املقياس ككل، و )roe( معامل االرتباط بني نصفي العبارات 
)فردية  إلى نصفني  التقييم  تقسيم عبارات مقياس  وقد مت  والزوجية(،  )الفردية 
وزوجية(، ثم مت استخدام درجات النصفني يف حساب معامل االرتباط بينهما، ثم 

احلصول على معامل الثبات كما يلي:

وميكن أيضاً اشتقاق معامل الصدق الذاتي بأخذ اجلذر التربيعي:

كما  عالية،  ثبات  درجة  وهي   )0.991( بلغ  أنه  املقياس  ثبات  معامل  من  ويتضح 
أنَّ معامل الصدق الذاتي بلغ )0.995( وتعكس أيضاً مستوًى عالياً من صالحية 

استخدام املقياس ألهداف البحث.

 ,A case study of the split-half reliability coefficient. The Journal of Educational Psychology .(194() .Cronbach, L. J (17)

.480−473 ,37

 The applicability of the Spearman-Brown formula for the measurement of reliability. Journal of .(1925) .Kelley, T. L (18)

.303−300 ,1( ,Educational Psychology
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وإجماالً، تشير معامالت الثبات والصدق السابقة إلى االطمئنان على ثبات وصدق 
رضا  مستوى  لتقدير  املقياس  استخدام  وعليه ميكن  املستخدم.  الدراسة  مقياس 

الزّوار عن جودة اخلدمات املصرفية.

حتديد درجة القطع أو احملك:
الزّوار جتاه اخلدمات املصرفية على  الدراسة يف تقوميها ملستوى رضا  اعتمدت 

مقياس لكرت اخلماسي املتدرج اآلتي:

جدول 25: مستويات مقياس الرضا اخلماسي املتدرج 

موافق بشدةموافقإلى حد ماغير موافقغير موافق بشدةاملقياس
12345الدرجة

ونظرا العتماد نتائج التقييم على متوسطات إجابات الزّوار عن كل فقرة، فقد مت 
حتديد درجة القطع أو احلد الفاصل بني درجات املقياس وفق اآلتي:

جدول 26: حد القطع بني مستويات مقياس الرضا 

مستوى الرضاحد القطعم
غير موافق بشدة1 – أقل من 11.80
غير موافق1.80 – أقل من 0).22
إلى حد ما0).2 – أقل من 33.40
موافق3.40 – أقل من 44.20
موافق بشدة4.20 فأكثر5

4/4 - نتائج التقييم: تفسير ومناقشة:

التسهيالت  جتاه  الزّوار  رضا  مستوى   :)Tangibility( املادي  البعد  األول:  احملور 
والتجهيزات املادية ومظهر املوظفني يف املصرف:

اشتمل هذا احملور على )4( فقرات تنصب على اجلوانب املادية للخدمات املصرفية 
زّوار املدينة  نتائج إجابات   )27 املنورة، ويعرض )جدول  للزوّار يف املدينة  املقدمة 
املنورة حول مستوى رضاهم جتاه اجلانب املادي لهذه اخلدمات املصرفية، وتتضمن 
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النتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة يف احملور، إضافة إلى 
متوسط الرضا يف كل فقرة واملتوسط العام للرضا لكل احملور.

جتاه  الزّوار  رضا  مستوى  درجة  متوسط  أن   )27 نتائج )جدول  من  ويتضح 
تركز يف  املدى  وهذا   ،)3.5  –  3.4( بني  تراوحت  املادية  والتجهيزات  التسهيالت 
احملور  هذا  للرضا جتاه  العام  املتوسط  بلغ  الرضا، يف حني  مقياس  »موافق« يف 
الرضا، وهذه  يقع يف درجة »موافق« يف مقياس  أيضاً  املادي« )3.5( وهو  »البعد 
النتائج تعكس إجماالً رضا فوق املتوسط لزّوار املدينة عن اجلانب املادي للخدمات 
 املصرفية املقدمة لهم، ويؤكد ذلك االنحراف املعياري لإلجابات، حيث تراوح بني
الزّوار تراوحت بني )27.3%  التقلب يف إجابات  أنَّ نسبة  – 0.958( أي   0.933(
- %27.4( وهو تقلب نسبي صغير، سواء على مستوى كل فقرة أو على مستوى 
بلغت  بلغ )0.854( أي  للمحور ككل حيث  املعياري  احملور، ويؤكد ذلك االنحراف 
نسبة التقلب )%24.4( وهي نسبة منخفضة تعكس التقلب الكلي لإلجابات على 
ثَمَّ  ومن  الزّوار،  موقف  يف  النسبي  التجانس  يعكس  ما  ككل،  احملور  فقرات  عن 

رضاهم جتاه اجلوانب املادية للخدمات املصرفية يف املدينة املنورة.
هي  رضا  مستوى  أعلى  نالت  التي  العبارات  أنَّ  نالحظ  العبارات،  مستوى  وعلى 
يتميزون  املدينة  البنوك يف  املدينة متتلك جتهيزات حديثة« و»موظفو  »البنوك يف 
بحسن املظهر« حيث نالت كل منهما على متوسط )3.5(، وهذا رمبا يعكس مستوى 
استخدام التجهيزات احلديثة لدى البنوك احمللية، وكذلك اهتمامها مبظهر موظفيها 
أثناء تأديتهم أعمالهم، بينما العبارات التي نالت أقل مستوى رضا هي » التسهيالت 
املادية يف بنوك املدينة جذابة« و »املعدات املصاحبة للخدمة جذابة يف بنوك املدينة« 
مبتوسط )3.4(، ما يدل على انخفاض مستوى رضا الزّوار نسبياً عن مدى جاذبية 
التسهيالت املادية واملعدات املصاحبة للخدمات يف البنوك، ورمبا ذلك يعكس تدني 

مثل مستوى هذه اخلدمات خالل املواسم الدينية القصيرة واملزدحمة.
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جدول 27: مستوى رضا الزّوار جتاه التسهيالت والتجهيزات املادية ومظهر املوظفني يف املصرف

البعد املادي
)Tangibility(

موافق 
إلى موافقبشدة

حد ما
غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

ط 
وس

املت
جح

ملر
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

البنوك يف املدينة متتلك 
جتهيزات حديثة

1(22523777719
موافق3.50.958

18.328.442.58.72.1

التسهيالت املادية يف 
بنوك املدينة جذابة

1252873(09718
موافق3.40.933

14.132.440.(10.92.0

موظفو البنوك يف املدينة 
يتميزون بحسن املظهر

1742733537(11
موافق3.50.939

19.(30.839.88.(1.2

املعدات املصاحبة 
للخدمة جذابة يف بنوك 

املدينة

1502(13(79415
موافق3.40.950 1(.929.441.410.(1.7

الرضا العام عن البعد 
املادي

(1110731457344(3
موافق3.50.854

17.230.241.19.71.8

احملور الثاني: ُبعد املوثوقية )Reliability(: مستوى رضا الزّوار جتاه قدرة املصرف 
على تقدمي اخلدمة بثقة ودقة، وميكن االعتماد عليها:

للخدمات املصرفية،  املوثوقية  تركزت على جانب  )5( فقرات  تضمن هذا احملور 
من حيث مدى الثقة والدقة يف تقدمي هذه اخلدمات، ومن )جدول 28( ياُلحظ أنَّ 
مستوى رضا الزّوار جتاه هذا اجلانب تراوح أيضاً بني )3.4 – 3.5( على مقياس 
من  أعلى  وهي  اخلماسي،  الرضا  مقياس  على  »موافق«  درجة  ويعكس  الرضا، 
املتوسط على املقياس، األمر الذي يعكس إجماالً رضا الزّوار جتاه قدرة البنك على 
تقدمي اخلدمة بثقة ودقة ميكن االعتماد عليها، وقد تراوحت نسبة تشتت إجابات 
الزّوار عن كل فقرة بني )%26 - %28( وهو تشتت صغير إلى حد ما، ويدل على 
االنسجام النسبي يف موقف وانطباع الزّوار جتاه هذه العبارات، وبلغ املتوسط العام 
حملور االعتمادية )3.5( بدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وبنسبة تقلب منخفضة 
نسبياً )%23.4( ما يدل على جتانس إجابات الزّوار عن فقرات هذا احملور، ومن 
العبارات التي نالت أعلى مستوى رضا يف هذا احملور كانت »عندما تِعد البنوك يف 
املدينة بأداء عمل ما يف وقت معني تلتزم بذلك« و »البنوك يف املدينة تؤدي اخلدمة 
الصحيحة للعميل من أول مرة« و»البنوك يف املدينة تقدم اخلدمات يف الوقت الذي 
وعدت به« مبتوسط بلغ )3.5(، يف حني كانت العبارات ذات أدنى مستوى هي »عند 
مواجهتي ملشكلة ما فإن البنك يظهر اهتماما صادقا يف حلها« و»البنوك يف املدينة 
تعمل على خلو سجالتها من األخطاء« حيث بلغ متوسط كل منها )3.4(، مما يدل 
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على اهتمام البنوك باملدينة بااللتزام بوعودها يف أداء أعمالها وخدماتها وكذلك 
نسبياً يف حل  أداؤها  ينخفض  بينما  مرة،  أول  من  بشكل صحيح  تنفيذ خدماتها 

املشاكل التي تواجه العمالء وكذلك عنايتها بخلو سجالتها من األخطاء.

جدول 28: مستوى رضا الزّوار جتاه قدرة البنك على تقدمي اخلدمة بثقة ودقة ميكن االعتماد عليها

Reli-  بعد الموثوقي ة
)ability)

موافق 
إلى موافقبشدة

حد ما
غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

جح
ملر

ط ا
وس

املت

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

عندما تعد البنوك يف 
املدينة بأداء عمل ما 
يف وقت معني تلتزم 

بذلك

1582484045720

موافق3.50.933 17.82845.5(.42.3

عند مواجهتي ملشكلة 
ما فإن البنك يظهر 
اهتماماً صادقاً يف 

حلها

134272384712(

موافق3.40.942 15.130.743.382.9

البنوك يف املدينة تؤدي 
اخلدمة الصحيحة 
للعميل من أول مرة

14(273379(920
موافق3.50.933 1(.530.842.77.82.3

البنوك يف املدينة تقدم 
اخلدمات يف الوقت 

الذي وعدت به

14227138(7315
موافق3.50.915 1(30.(43.58.21.7

البنوك يف املدينة تعمل 
على خلو سجالتها من 

األخطاء

142259398(721
موافق3.40.930 1(29.244.97.(2.4

الرضا العام عن بعد 
املوثوقية

72213231951337102
موافق3,50.819

1(.329.8447.(2.3

احملور الثالث: ُبعد االستجابة )Responsiveness(: مستوى رضا الزّوار جتاه استعداد 
املصرف ملساعدة العمالء وتقدمي اخلدمة بشكل فوري:

اشتمل محور االستجابة )4( فقرات تضمن جوانب استجابة البنك - قدرة واستعداد 
البنك ملساعدة العمالء وتقدمي خدماته بشكل فوري، ومن )جدول 29( يتضح أنَّ 
متوسط درجة مستوى رضا الزّوار جتاه استعداد البنك ملساعدة العمالء وتقدمي 
اخلدمة املصرفية بشكل فوري، تراوحت بني )3.4 – 3.5(، وهذه املدى تََركز أيضاً 
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يف درجة »موافق« على مقياس الرضا، يف حني بلغ املتوسط العام للرضا جتاه هذا 
احملور »بعد االستجابة« )3.4( وهو أيضاً يقع يف درجة »موافق« على مقياس الرضا، 
وهذه النتائج تعكس إجماالً رضا زوار املدينة عن استعداد البنوك ملساعدة عمالئها، 
وتقدمي اخلدمات لهم بشكل فوري، ويؤكد ذلك االنحراف املعياري لإلجابات، حيث 
تراوح بني )0.858 – 0.905( أي أنَّ نسبة التقلب يف إجابات الزّوار تراوحت بني 
)%25.2 - %26.6( وهو تقلب صغير نسبياً على مستوى كل فقرة يف احملور، ويؤكد 
التقلب  نسبة  بلغت  أي   )0.780( بلغ  حيث  ككل  للمحور  املعياري  االنحراف  ذلك 
)%22.9( وهي نسبة منخفضة تعكس التقلب الكلي لإلجابات عن فقرات احملور 
ثمَّ رضاهم جتاه جانب  ومن  الزّوار،  النسبي يف موقف  التجانس  يعكس  ما  ككل، 

االستجابة للبنوك يف املدينة املنورة.
وعلى مستوى العبارات، ياُلحظ أنَّ العبارة التي نالت أعلى مستوى رضا هي »موظفو 
البنوك يف املدينة يكونون دائماً على استعداد ملساعدة العمالء« مبتوسط )3.5(، 

بينما بقية عبارات احملور نالت مستوى رضا أدنى مبتوسط )3.4(.

جدول 29: مستوى رضا الزّوار جتاه استعداد املصرف ملساعدة العمالء وتقدمي اخلدمة بشكل فوري

بعد االستجاب ة
)Responsiveness)

موافق 
موافقبشدة

إلى 
حد 
ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

جح
ملر

ط ا
وس

املت

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

موظفو البنوك يف املدينة 
يخبرون العمالء بوقت إجناز 

اخلدمة بدقة

1342584274325
موافق3.40.905 15.129.148.14.82.8

موظفو البنوك يف املدينة 
يقدمون خدمة فورية للعمالء

1192804205414
موافق3.40.858

13.431.(47.4(.11.(

موظفو البنوك يف املدينة 
يكونون دائماً على استعداد 

ملساعدة العمالء

1242804135(14
موافق7)3.50.8 1431.(4(.((.31.(

موظفو البنوك يف املدينة 
ليسوا أبدا مشغولني جدا 
للرد على طلبات العمالء

1342(04215319
موافق3.40.895 15.129.347.5(2.1

الرضا العام عن بعد 
االستجابة

51110781(8120(72
موافق3.40.780

14.430.447.45.82.0
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احملور الرابع: بعد الضمان )Assurance(: مستوى رضا الزّوار جتاه كفاءة ومصداقية 
العاملني يف املصرف وقدرتهم على جعل العميل يشعر بالثقة واألمان:

تضمن هذا احملور )4( فقرات تركزت على جانب الضمان للخدمات املصرفية من 
حيث كفاءة ومصداقية العاملني، ومدى شعور العميل بالثقة واألمان جتاه ذلك، ومن 
)جدول 30( ياُلحظ أنَّ متوسط مستوى رضا الزّوار جتاه هذا اجلانب لكل فقرات 
احملور استقر عند نقطة )3.5(، وهي مكافئة لدرجة »موافق« على مقياس الرضا، 
العاملني  ومصداقية  كفاءة  للعمالء جتاه  املتوسط  فوق  رضا  مستوى  تعكس  وهي 
بني فقرة  كل  عن  الزّوار  إجابات  تشتت  نسبة  تراوحت  وقد  املدينة،   يف مصارف 
)%24.3 - %25.7( وهو تشتت صغير إلى حد ما، ويدل على االنسجام النسبي يف 
موقف وانطباع الزّوار جتاه هذه العبارات، وبلغ املتوسط العام حملور الضمان )3.6( 
)%21.6( ما  بدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وبنسبة تقلب منخفضة نسبياً 

يدل على جتانس إجابات الزّوار عن فقرات هذا احملور. 

جدول 30: مستوى رضا الزّوار جتاه كفاءة ومصداقية العاملني يف املصرف 
وقدرتهم على جعل العميل يشعر بالثقة واألمان

بعد الضمان 
)Assurance(

موافق 
موافقبشدة

إلى 
حد 
ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

جح
ملر

ط ا
وس

املت

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ضا
الر

ط 
وس

مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

سلوك موظفي البنوك يف 
املدينة يغرس الثقة لدى 

العمالء

1542(74083919
موافق3.50.900

17.430.14(4.42.1

أشعر باألمان يف تعامالتي 
مع البنوك يف املدينة

1422874103711
موافق3.50.850

1(32.44(.24.21.2

موظفو البنوك يف املدينة 
يكونون دائماً مهذبني مع 

العمالء

1522(84272713
موافق3.50.857

17.130.248.131.5

موظفو البنوك يف املدينة 
لديهم املعرفة لإلجابة على 

أسئلة العمالء

143273421341(
موافق9)3.50.8

1(.130.847.53.81.8

الرضا العام عن بعد 
الضمان

59110951(((13759
موافق0.780).3

1(.730.9473.91.7
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مستوى  جتاه  الزّوار  رضا  مستوى   :)Empathy( التعاطف  بعد  اخلامس:  احملور 
العناية واالهتمام الفردي الذي يقدمه املصرف للعميل:

العناية  حيث  من  التعاطف  جانب  على  تركزت  فقرات   )5( احملور  هذا  تضمن 
أنَّ  ياُلحظ   )31 )جدول  ومن  للعميل،  املصرف  يقدمه  الذي  الفردي  واالهتمام 
متوسط مستوى رضا الزّوار جتاه فقرات محور التعاطف تراوح بني )3.4 - 3.5( 
وهذا املدى مكافئ لدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وهي تعكس مستوى رضا 
فوق املتوسط للعمالء جتاه مستوى العناية واالهتمام الفردي الذي تلقاه العميل من 
املصارف يف املدينة املنورة، وقد تراوحت نسبة تشتت إجابات الزّوار عن كل فقرة 
بني )%24.5 - %27.4( وهو تشتت صغير إلى حد ما، ويدل على االنسجام النسبي 
يف موقف وانطباع الزّوار جتاه هذه العبارات، وقد بلغ املتوسط العام حملور التعاطف 
)3.5( بدرجة »موافق« على مقياس الرضا، وبنسبة تقلب منخفضة نسبياً )22.5%( 
ما يدل على جتانس إجابات الزّوار عن فقرات هذا احملور، وكانت العبارات ذات 
مستوى الرضا األعلى هي »البنوك يف املدينة تولي العمالء اهتماماً فردياً« و »البنوك 
يف املدينة توفر ساعات عمل مالئمة جلميع عمالئها« و »البنوك يف املدينة لديها 
موظفون يولون العمالء اهتماماً شخصياً« حيث بلغت يف املتوسط )3.5(، يف حني 
كانت األدنى يف مستوى الرضا »البنوك يف املدينة تضع مصلحة العميل يف مقدمة 

اهتماماتها« و»موظفو البنوك يف املدينة يفهمون احلاجات اخلاصة للعمالء«.

جدول 31: مستوى رضا الزّوار جتاه مستوى العناية واالهتمام الفردي الذي 
يقدمه املصرف للعميل

بعد التعاطف 
)Empathy(

موافق 
إلى حد موافقبشدة

ما
غير 
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حرا
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ا
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عيا

امل
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مت

عددعددعددعددعدد
%%%%%

البنوك يف املدينة تولي 
العمالء اهتماماً فردياً

1482704133818
3.50.888

موافق
1(.730.44(.(4.32

البنوك يف املدينة توفر 
ساعات عمل مالئمة 

جلميع عمالئها

1313023984115
3.50.858

موافق
14.83444.94.(1.7

البنوك يف املدينة لديها 
موظفون يولون العمالء 

اهتماماً شخصياً

1252874144021
3.50.875

موافق
14.132.44(.74.52.4
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البنوك يف املدينة تضع 
مصلحة العميل يف مقدمة 

اهتماماتها

1252744104335
3.40.930

موافق
14.130.94(,24.83.9

موظفو البنوك يف 
املدينة يفهمون احلاجات 

اخلاصة للعمالء

1232(54313434
3.40.913

موافق
13.929.948.(3.83.8

الرضا العام عن بعد 
التعاطف

(52139820((19(123
موافق3.50.788

14.731.54(.(4.42.8

ار نحو محاور جودة اخلدمات املصرفية اخلمسة: االجتاه العام للزوَّ
يف هذا اجلزء نعرض مقارنة بني مستوى رضا الزّوار جتاه محاور التقييم اخلمسة 
للخدمات املصرفية باملدينة املنورة، مع ترتيبها تنازلياً حسب املتوسطات، ويعكس 
)جدول 32( ترتيب هذه احملاور، وكما ياُلحظ من اجلدول أنَّ جميع احملاور متقاربة 
على  »موافق«  درجة  تعكس  جميعاً  وهي  املقياس،  على  الرضا  مستوى  نقاط  يف 
للخدمات  الضمان  محور  أنَّ  يظهر  الرضا،  متوسطات  مستوى  على  و  املقياس، 
يليه   ،)3.6( مبتوسط  األخرى  احملاور  مع  مقارنة  األولى  املرتبة  احتل  املصرفية 
محاور )البعد املادي وبعد املوثوقية وبعد التعاطف( مبتوسط )3.5( لكل منها، بينما 

احتل املرتبة االخيرة بعد االستجابة مبتوسط )3.4(.

جدول 32: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل محاور اجلودة مرتبة 
تنازليًا حسب وسطها احلسابي )من األعلى إلى األدنى(

املتوسطاحملور
املرجح

االنحراف
املعياري

متوسط 
الرضا

موافق0.780).3الرضا العام عن بُعد الضمان للخدمات املصرفية
موافق3.50.854الرضا العام عن البُعد املادي للخدمات املصرفية
موافق3,50.819الرضا العام عن بُعد املوثوقية للخدمات املصرفية
موافق3.50.788الرضا العام عن بُعد التعاطف للخدمات املصرفية
موافق3.40.780الرضا العام عن بُعد االستجابة للخدمات املصرفية

اختبار االختالفات بني مستويات رضا الزّوار حسب خصائصهم: 	
يف هذا القسم نتناول اختبار ما إذا كان هناك اختالف إحصائي يف مستوى الرضا 
املستوى  الزيارة،  مرات  عدد  العمر،  اجلنس،  اجلنسية،  وبني خصائصهم:  للزائر 
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التعليمي، املهنة، جهة القدوم.
اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب جنسية الزائر:  	

هنا نحاول اإلجابة عن التساؤل اآلتي: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 
وفقاً جلنسياتهم  املدينة  لهم يف  املقدمة  املصرفية  اخلدمات  الزّوار جلودة  تقييم 
متوسطات  بني  الفروق  أنَّ   )33 )جدول  يكشف   )F( اختبار  وباستخدام  املختلفة؟ 
الداللة مستويي  عند  إحصائياً  معنوية  اجلودة  محاور  لكل  الزّوار   إجابات 
)%1 و%5(. وميكن تفسير ذلك أنَّ اختالف اجلنسيات قد يؤثر على انطباع الفرد 
هذه  جودة  مستوى  الختالف  نظراً  إليه  املقدمة  املصرفية  اخلدمات  جودة  جتاه 
ماهية  عن  البنوك  عمالء  وموقف  انطباع  وكذلك  املختلفة،  البلدان  يف  اخلدمات 
اجلودة يف اخلدمات املصرفية، وهذه تشكل خلفية لدى الفرد يستند إليها يف احلكم 

على تقومي جودة اخلدمات املصرفية يف املدينة املنورة.

جدول 33: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار واجلنسية، عند مستوى داللة

الداللةقيمة الفاقيمة )F(محور الدراسة

دال5.2070.000الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال0.002)3,72الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال0.027)2.53الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال3.1840.007الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال580.021).2الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب جنس الزائر:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقا جلنسه )ذكر أو أنثى(؟
داللة مستوى  عند   )T-test( اختبار  نستخدم  سوف  السؤال  هذا  عن   لإلجابة 
)a = 0.05( الختبار ما اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات التقييم 

للمحاور اخلمسة وجنس الزائر.
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وتكشف نتائج االختبار يف )جدول 34( عن عدم وجود فروق معنوية – عند مستوى 
اختالف  الزّوار يف احملاور اخلمسة حسب  اجابات  متوسطات  - يف   )5%( داللة 
اجلنس، حيث جتاوزت القيمة االحتمالية للمحاور اخلمسة مستوى الداللة )0.05( 
إلى  يرجع  هذا  ولعل  إحصائية.  دالة  غير  املتوسطات  بني  الفروق  ان  يعني  مما 

انخفاض نسبة اإلناث يف حجم العينة، حيث كانت %6.1، انظر )جدول 10(. 

)a =0.05( بني مستوى تقومي الزّوار واجلنس، عند مستوى داللة )t-test(جدول 34: نتائج اختبار
محاور 
عدد اجلنسالدراسة

االنحراف املتوسطاالستجابات
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت(

قيمة 
الداللةالفا

الرضا 
العام عن 

البعد املادي 
للخدمات 
املصرفية

8333.520.847ذكر

8331.9(30.050
غير 
دال 523.280.922أنثى

الرضا العام 
عن بعد 
املوثوقية 
للخدمات 
املصرفية

8333.150.817ذكر

8330.8730.383
غير 
دال 523.400.847أنثى

الرضا العام 
عن بعد 

االستجابة 
للخدمات 
املصرفية

8333.490.777ذكر

8330.372-0.710
غير 
دال 523.530.799أنثى

الرضا العام 
عن بعد 
الضمان 
للخدمات 
املصرفية

8333.570.785ذكر

8330.3820.702
غير 
دال .4)523.527أنثى

الرضا العام 
عن بعد 
التعاطف 
للخدمات 
املصرفية

)8333.500.78ذكر

8330.922-0.357
غير 
دال 00.833).523أنثى

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب عمر الزائر:  	
يكشف )جدول 35( أن اختبار )F( معنوي إحصائياً لكل محاور اجلودة عند مستوى 
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داللة )%5(، وهو يدل على أن أعمار العمالء لها دور يف تقومي اخلدمات املصرفية 
مع  التعامل  على مستوى خبرة يف  ينطوي  العميل  إن عمر  للعميل، حيث  املقدمة 

البنوك، إضافة إلى انطباعه وقدرته على التقييم للخدمات. 

جدول 35: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار والعمر، عند مستوى داللة

الداللةقيمة الفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية

دال5.2070.000الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال0.002)3.72الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال0.027)2.53الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال3.1840.007الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال580.021).2الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب عدد مرات الزيارة للزائر:  	
يكشف )جدول 36( أنَّ اختبار )F( معنوي إحصائياً عند مستوى )%5( حملور البعد 
والضمان،  االستجابة  معنوياً حملور  يكن  لم  والتعاطف، يف حني  واملوثوقية  املادي 
وميكن تفسير ذلك أنَّ تكرار الزيارة للمدينة أكسب الزّوار خبرة وخلفية يف احلكم 
على اجلوانب املادية وجانب الثقة والتعاطف، بينما جانب االستجابة والضمان لم 

يختلف معنوياً بني الزائرين وفقاً لتكرار الزيارة.
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جدول 36: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار وعدد الزيارات، عند مستوى داللة

الداللةقيمة ألفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية
دال0.021))).2الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية
دال2.5130.029الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

غير دال1.5500.172الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية
غير دال0.8930.485الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية
دال3.4900.004الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب املستوى التعليمي للزائر:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقا للمستوى التعليمي ؟ 
يكشف )جدول 37( أنَّ اختبار )F( معنوي إحصائياً عند مستوى )%1( لكل محاور 
حسب  الزّوار  رضا  مستويات  يف  معنوية  اختالفات  هناك  أنَّ  يعني  ما  التقييم، 
تقييم  يف  مهماً  التعليمي عاماًل  املستوى  يعتبر  وعليه  للزوار،  التعليمية  املستويات 
اخلدمات املصرفية، إذ إنَّ املستوى التعليمي األعلى ميّكن الزّوار من القدرة على 

فهم جودة اخلدمة ومن ثم القدرة على تقييمها.

جدول 37: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار واملستوى التعليمي، عند مستوى داللة

الداللةقيمة ألفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية

دال4.8940.000الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال4.9370.000الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال4.4250.000الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال4.1590.000الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال40.000)4.9الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية
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اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب مهنة الزّوار:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقاً ملهنة الزوار؟ 
يكشف )جدول 38( أنَّ اختبار )F( معنوي إحصائياً عند مستوى )%1( لكل محاور 
حسب  الزّوار  رضا  مستويات  يف  معنوية  اختالفات  هناك  أنَّ  يعني  ما  التقييم، 
يف  الزائر  مهنة  أو  وظيفة  أهمية  أيضاً  هنا  ويتضح  للزوار،  التعليمية  املستويات 

إدراكه ملفهوم جودة اخلدمات املصرفية والقدرة على تقييمها.

جدول 38: نتائج حتليل التباين األحادي لفروق املتوسطات )ANOVA( بني 
)a =0.05( محاور مستوى رضا الزّوار واملهنة، عند مستوى داللة

الداللةقيمة الفاقيمة )F(محور جودة اخلدمات املصرفية

دال80.000)).8الرضا العام عن البعد املادي للخدمات املصرفية

دال9730.00.)الرضا العام عن بعد املوثوقية للخدمات املصرفية

دال4.1950.002الرضا العام عن بعد االستجابة للخدمات املصرفية

دال4.7110.001الرضا العام عن بعد الضمان للخدمات املصرفية

دال70.001)4.8الرضا العام عن بعد التعاطف للخدمات املصرفية

اختبار فروق متوسطات مستوى الرضا حسب جهة القدوم:  	
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  اآلتي:  التساؤل  عن  اإلجابة  نحاول  اجلزء  هذا  يف 

إحصائية بني تقومي الزائر للخدمات املصرفية وفقاً جلهة القدوم؟ 
وار للخدمات  يكشف )جدول 39( عن وجود فروق إحصائية بني مستوى تقييم الزُّ
املصرفية حسب جهات قدومهم )من الداخل/ اخلارج( يف بعدها املادي والضمان، 
بينما ال يوجد فروق إحصائية معنوية بني استجاباتهم فيما يتعلق باألبعاد: املوثوقية 

واالستجابة والتعاطف.
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جدول 39: نتائج اختبار)t-test( بني مستوى رضا الزّوار وجهة القدوم،
)a =0.05( عند مستوى داللة

محاور 
الدراسة

جهة 
القدوم

عدد 
االنحراف املتوسطاالستجابات

املعياري
درجات 
احلرية

قيمة 
)ت(

قيمة 
الداللةألفا

الرضا 
العام عن 

البعد املادي 
للخدمات 
املصرفية

2823.530.838الداخل

دال50.001)7823.2
5023.330.790اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 
املوثوقية 
للخدمات 
املصرفية

2823.480.870الداخل

7821.(020.110
غير 
دال 5023.380.750اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 

االستجابة 
للخدمات 
املصرفية

2823.450.870الداخل

7820.(140.539
غير 
دال )5023.410.71اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 
الضمان 
للخدمات 
املصرفية

8)2823.580.8الداخل

دال7822.0140.044
)0.73)5023.4اخلارج

الرضا العام 
عن بعد 
التعاطف 
للخدمات 
املصرفية

2823.450.880782الداخل

0.24(0.80(
غير 
دال 5023.44731اخلارج
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النتائج
يكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة امليدانية للدراسة، والتي تناولت كاًل من خصائص 
ار، ومحال الصرافة يف املدينة املنورة، وكذلك قياس جودة  عمالء املصارف من الزوَّ
اخلدمات املصرفية التي تقدمها املصارف ومحال الصرافة من وجهة نظر الزّوار، 

على النحو اآلتي:
أواًل: خصائص املصارف ومحال الصرافة:

من نتائج عينة املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يتضح اآلتي:
أنَّ جميع عينة املؤسسات املصرفية يف املدينة هي فروع ملراكزها الرئيسة، وقد . 1

شكلت البنوك %79 بينما مثلت محال الصرافة 21%.
إلى حد ما خالل موسم . 2 يتباين  الصرافة  العاملني يف املصارف ومحال  أنَّ عدد 

احلج والعمرة وبقية العام؛ حيث يزيد عدد العاملني خالل موسمي احلج والعمرة 
نسبياً عن بقية العام.

تتركز اخلدمات املصرفية التي تقدمها املؤسسات املصرفية خالل موسم احلج يف . 3
خدمات إرسال احلواالت البنكية ملستفيدين يف اخلارج، وكذلك حتويل العمالت 

األجنبية إلى الريال السعودي.
وبقية . 4 ورمضان  احلج  موسم  للمؤسسات خالل  العمل  أيام  تباين يف عدد  هناك 

العام، ويظهر أنَّ هذا االختالف بسيط وليس كبيراً.

ثانيًا: خصائص عمالء املصارف من الزّوار:
من نتائج عينة احلجاج عمالء املؤسسات املالية يتضح أنَّ خصائصهم كاآلتي:

تنتمي . 1 املصرفية  اخلدمات  يطلبون  الذين  العينة  يف  احلجاج  جنسيات  أغلب  أنَّ 
لشرق آسيا، تليها مجموعة احلجاج من دول اخلليج مبا يف ذلك السعوديون، ثم 
والعراقيون  اليمنيون  متدنية:  بنسب  ثم  آسيا،  شرق  جنوب  ثم  العرب،  األفارقة 
والشاميون واألوربيون واألتراك واألفارقة غير العرب ثم جنسيات أمريكا الشمالية 

واجلنوبية.
أنَّ أغلب املتعاملني من احلجاج مع املؤسسات املصرفية من الذكور مقارنة باإلناث، . 2

حيث كانت نسبتهّن منخفضة جداً.
أغلب العمالء من احلجاج تراوحت أعمارهم بني 30 و50 سنة، بينما انخفضت . 3

نسبة العمالء من الفئات العمرية الصغيرة والكبيرة.
العلمية يف . 4 أغلب احلجاج الذين تعاملوا مع اخلدمات املصرفية كانت شهاداتهم 

املرحلة الثانوية واجلامعية.
أغلب من يطلبون اخلدمات املصرفية هم من احلجاج الفرادى وكذلك املرافقني . 5
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ألسرهم، بينما انخفضت النسبة مع احلجاج القادمني مع مجموعات.
أغلب املتعاملني مع اخلدمات املصرفية هم من موظفي القطاع اخلاص وأصحاب . 6

األعمال احلرة.
شكل غالبية العينة الذين تعاملوا مع املؤسسات املصرفية من احلجاج القادمني من . 7

خارج اململكة مقارنة بأولئك من الداخل.
تراوحت مدة إقامة أغلب أفراد العينة يف املدينة املنورة بني )يوم - 10( أيام.. 8
ما يقارب ثلثي أفراد العينة الذين تعاملوا مع البنوك كان دخلهم الشهري أقل من . 9

1000 دوالر، وتقريباً الربع كان دخلهم أقل من 3000 دوالر.
يتضح أنَّ أكثر من نصف العينة من العمالء ال ميتلكون حسابات بنكية، والنسبة . 10

األقل متتلك حسابات بنكية.
ما يقارب ثالثة أرباع أفراد العينة أشاروا إلى تفضيلهم ورغبتهم يف التعامل مع . 11

تفضيل  إلى  أشاروا  جداً  متدنية  ونسبة  الشريعة،  أحكام  مع  املتوافقة  املصارف 
البنوك التقليدية.

ما يقارب ثالثة أرباع أفراد العينة أشاروا إلى تفضيل املعامالت اإللكترونية.. 12
تركز أغلب تعامل احلجاج مع املؤسسات املصرفية ومحال الصرافة يف اخلدمات . 13

املصرفية اآلتية حسب الترتيب: حتويل العمالت، فتح حسابات بنكية، صرف نقد 
كاش، إرسال حواالت خارجية، سداد خدمات مصرفية، صرف شيكات و طلب 

قروض مصرفية.
أثناء . 14 مرات  وثالث  مرة  بني  الغالب  يف  للبنوك  العمالء  احلجاج  زيارة  تراوحت 

إقامتهم يف املدينة املنورة.
بالنسبة للحجاج الذين صرحوا عن حجم إنفاقهم على اخلدمات املصرفية أنفق . 15

أغلبهم بني 1000 و5000 ريال يليهم نسبة أقل من احلجاج أنفقوا أقل من 1000 
ريال.

ثالثًا: فيما يتعلق بجودة اخلدمات املصرفية يف املدينة املنورة، كان أبرزها اآلتي:
من نتائج قياس جودة اخلدمات املصرفية املقدمة للحجاج يف املدينة من خالل . 1

قياس رضاهم جتاه مستوى جودة هذه اخلدمات من خالل أبعادها اخلمسة )البعد 
املادي، املوثوقية، االستجابة، الضمان، التعاطف( ومنها نستنتج اآلتي:

العمالء من احلجاج عن مستوى . 2 املادي للخدمات املصرفية، عّبر  للبعد  بالنسبة 
رضا فوق املتوسط، وقد شمل هذا البعد التسهيالت والتجهيزات املادية ومظهر 
املوظفني يف املصرف، وضمن هذا البعد نالت جوانب التجهيزات احلديثة ومتيز 
موظفي البنوك بحسن املظهر أعلى مستوى رضا، بينما حازت جوانب التسهيالت 

املادية ومدى جاذبيتها هي أقل مستوى رضا.
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بالنسبة لبعد املوثوقية، عبر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 3
وقد تضمن مدى دقة تقدمي اخلدمة بثقة ودقة ومدى االعتماد عليها، وضمن هذا 
البعد سجل العمالء أعلى مستوى رضا جتاه التزام املصرف بوعده بأداء العمل يف 
وقته، وأداء اخلدمة الصحيحة من أول مرة، وااللتزام بأداء اخلدمات التي وعدت 
بها، يف حني كان أقل مستوى رضا لهم جتاه االهتمام بحل املشاكل التي تواجه 

العمالء، وحرص البنوك على العمل على خلو سجالتها من األخطاء.
بالنسبة لبعد االستجابة عّبر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 4

بشكل  اخلدمة  وتقدمي  العمالء  ملساعدة  البنك  استعداد  البعد  هذا  تضمن  وقد 
فوري، وضمن هذا البعد سجل العمالء أعلى مستوى رضا جتاه استعداد موظفي 

البنك ملساعدة العمالء.
بالنسبة لبعد الضمان عبَّر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 5

وقد تضمن هذا البعد كفاءة ومصداقية العاملني يف املصرف وقدرتهم على جعل 
العميل يشعر بالثقة واألمان. 

بالنسبة لبعد التعاطف عبَّر العمالء من احلجاج عن مستوى رضا فوق املتوسط، . 6
املصرف  يقدمه  الذي  الفردي  واالهتمام  العناية  مستوى  البعد  هذا  تضمن  وقد 
ل العمالء أعلى مستوى رضا جتاه اهتمام البنوك  للعميل، وضمن هذا البعد سجَّ
ووجود  عمالئها،  جلميع  مالئمة  عمل  ساعات  وتوفير  فردياً،  اهتماماً  بالعميل 
موظفني لدى البنوك يولون العمالء اهتماماً شخصياً، بينما كان أدنى مستوى رضا 
لهم جتاه وضع البنك مصلحة العميل يف مقدمة اهتماماته، ومدى تفهم موظفي 

البنوك حاجات العمالء اخلاصة.
اخلمسة . 7 األبعاد  جتاه  احلجاج  من  العمالء  رضا  ملستوى  العام  لالجتاه  بالنسبة 

للخدمات املصرفية، يتضح أنَّها متقاربة يف مستوى الرضا، وإن كان هناك فروقاً 
بسيطة، وهي حسب أعلى مستوى رضا على الترتيب كاآلتي: بعد الضمان ثم البعد 

املادي ثم بعد املوثوقية ثم بعد التعاطف وأخيراً بعد االستجابة.
اخلمسة . 8 األبعاد  جتاه  للحجاج  العام  الرضا  مستويات  باختالفات  يتعلق  فيما 

للخدمات املصرفية حسب خصائصهم، يتضح أنَّ هناك فروقاً جوهرية يف الرضا 
العام جتاه كل األبعاد اخلمسة حسب اجلنسية والعمر واملستوى التعليمي واملهنة 
للحاج، بينما لم تكشف النتائج عن اختالفات جوهرية بني مستوى الرضا العام 
جتاه كل األبعاد اخلمسة للخدمات املصرفية حسب جنس احلاج، وعلى مستوى 
خاصية عدد زيارات احلجاج للمدينة اختلفت مستويات رضا احلجاج معنوياً جتاه 
البعد املادي وبعد املوثوقية وبعد التعاطف، ولم يكن هناك اختالفات معنوية جتاه 
بعد االستجابة والضمان، وعلى مستوى خاصية جهة القدوم، كان هناك اختالف 
جوهري يف مستويات رضا احلجاج جتاه البعد املادي وبعد الضمان، ولم يتضح 

اختالف جوهري جتاه بعد املوثوقية وبعد االستجابة وبعد التعاطف.
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التوصيات
التوصيات  أهم  استخالص  ميكن  الدراسة،  إليها  توصلت  التي  للنتائج  وفقاً 

واملقترحات كاآلتي:
باملدينة . 1 )أ(  فئة  من  محال صرافة  ترخيص  البنوك، ضرورة  فروع  بجانب 

لتقدمي خدمات حتويل األموال؛ نظراً ألهمية هذه اخلدمة للزائرين خالل 
املواسم باملدينة.

أهمية فتح برامج للخدمات املصرفية لتدريب الطالب وخريجي مؤسسات . 2
التعليم لسد فجوة العجز الوظيفي يف البنوك ومحال الصرافة خالل مواسم 

الزيارة، حيث لوحظ تباين أعداد املوظفني بني فترات املواسم وغيرها.
البعثات . 3 مع  بالتنسيق  املؤقتة  اإللكترونية  واحلسابات  البنوك  تفعيل  أهمية 

جودة  ورفع  لتسهيل  وذلك  املواسم؛  خالل  الزائرين  خلدمة  واحلمالت 
اخلدمات البنكية ال سيما أنَّ أغلب الزّوار ال ميتلكون حسابات بنكية.

أهمية زيادة عدد فروع املصارف اإلسالمية يف املدينة املنورة؛ إلشباع ميول . 4
ورغبة أغلب الزائرين وتفضيلهم التعامل مع هذه املصارف.

ضرورة اهتمام البنوك ومحال الصرافة يف املدينة املنورة برفع جودة خدماتها . 5
التجهيزات  توافر  وحتديداً:  الدينية،  املواسم  خالل  للزائرين  املصرفية 
خالل  الزّوار  تواجه  التي  للمشاكل  احللول  وتقدمي  املادية،  والتسهيالت 

تعاملهم، ومنح املتعاملني من الزّوار االهتمام الكاف وتفهم احتياجاتهم.
للحجاج . 6 يقيموا  أن  والعمرة  احلج  وبعثات  مؤسسات  على  التعميم  ضرورة 

والزائرين دورات توعية وتثقيفية عن العمل املصريف يف األماكن املقدسة.
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