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 الملخص: 

على مدى رضا العمالء عن الخدمات المصرفية األساسية المقدمة لهم من مصرف الراجحي فرع  هدفت الدراسة إلى التعرف

المدينة المنورة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن رضا العمالء عن الخدمات المصرفية. يتكون مجتمع 

ينة المنورة حيث قام الباحث باستخدام التوزيع الدراسة من عمالء مصرف الراجحي من الجنسين بالتطبيق على فرع المد

استجابة صحيحة وكاملة واستخدم لتحليل البيانات برنامج  011اإللكتروني على عينة الدراسة من خالل برنامج قوقل، وقد تم جمع 

ستويات رضا ، وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أنه ال توجد فروق في متوسطات م((SPSS اإلحصائيالتحليل 

العمالء عن الخدمات األساسية للعميل، وبالتالي ال يوجد أثر لمتغير الجنس على رضا العمالء. أظهرت نتائج الدراسة كذلك أن 

هنالك فروقا في مستويات رضا العمالء عن الخدمات المصرفية تبعا للجنس في كل من العوامل الجاذبة للعميل للتعامل مع 

ي وجود أثر لمتغير الجنس على رضا العمالء عن هذه األبعاد، وهذه الفروق لصالح الذكور، ووجود مصرف الراجحي، وبالتال

أثر لمتغير مجال العمل على رضا العمالء عن الخدمات المصرفية، لصالح أفراد العينة الذين كان مجال عملهم القطاع الحكومي، 

لى رضا العمالء عن بعدي الخدمات األساسية للعميل لصالح أفراد كما أنه يوجد أثر لمتغير مدة التعامل مع مصرف الراجحي ع

أعوام، حيث كانوا األكثر رضا ضمن عمالء مصرف الراجحي  01العينة الذين كانت مدة تعاملهم مع مصرف الراجحي أكثر من 

لهم ومعرفة الخدمات عن الخدمات األساسية للعميل وخلصت الدراسة إلى االهتمام بمقترحات العمالء والعمل على حل مشاك

الجاذبة لهم ، مما يميزها لتكون الخيار األول لدى العميل، والعمل على مواكبة التطور في الخدمات اإللكترونية والعالم الرقمي 

 والمنصات اإللكترونية اإلسالمية ونحوها التي تقدم للعمالء الرضا الكامل.

 اإلسالمي التمويل الراجحي، مصرف ،المصرفية الخدمات العمالء، رضاالكلمات المفتاحية: 
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Customer satisfaction with banking services provided by Al-Rajhi Bank (An applied study 

on the Medina branch during the period 1439-1429 AH) 

 

Abstract: 

The objective of this study is to identify the satisfaction of customers with the basic banking 

services provided to them by Al Rajhi Bank, Madinah Al Munawara. The researcher used the 

analytical descriptive method to reveal customer satisfaction with banking services. The study 

community consists of Al Rajhi Bank customers of both sexes. The researcher used the electronic 

distribution on the sample of the study through the Google program. 100 correct and complete 

responses were collected and used to analyze the data of the statistical analysis program (SPSS). 

The main findings of the researcher were that there are no differences in the average levels of 

customer satisfaction The results of the study showed that there are differences in levels of 

customer satisfaction with banking services according to gender in the (factors that attract the 

customer to deal with Al Rajhi Bank - measuring the competitiveness in the provision of services 

with other banks) and therefore the impact of the gender variable on customer satisfaction on these 

dimensions, and these differences in favor of males, the impact of the variable field of work on 

customer satisfaction for banking services, , And there is a (Al Rajhi Bank) for the benefit of the 

respondents who had more than 10 years of dealing with Al Rajhi Bank, where they were the most 

satisfied among Al Rajhi Bank clients about ( The main objective of the study is to take care of 

customers' suggestions and work to solve their problems and find out the services that attract them. 

This will make them the first choice for the customer, working to keep abreast of the development 

of electronic services, the digital world and the electronic platforms. And the like Islamic faith and 

offering customers full satisfaction. 

Keywords: Customer Satisfaction, Banking Services, Al Rajhi Bank, Islamic Finance 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        115 

 ISSN: 2706-6495 

 

 المقدمة:

 تمتد بخبرة الراجحي مصرف ويتمتع. م 0591 عام في نشاطه العالم، في اإلسالمية المصارف أكبر أحد الراجحي، مصرف بدأ

 يف الديرة حي في للرجال لمصرف فرع أول افتتاح وتم. التجارية واألنشطة المصرفية األعمال مجال في عاما 95 من ألكثر

 مختلف دمج م، 0515 العام شهد وقد. الشميسي حي في م 0515 عام في للسيدات فرع أول تتحاف بينما م، 0591 عام في الرياض

 المصرف تحويل تم 0555 عام وفي للتجارة المصرفية الراجحي شركة في واحدة مظلة تحت الراجحي أسم تحمل التي المؤسسات

 ئيسيار دورا   يلعب فهو أساسي، بشكل اإلسالمية ةالمصرفي مبادئ إلى يرتكز المصرف أن وبما. عامة سعودية مساهمة شركة إلى

 يحتذى وتنموية يةصناع معايير مشكال   اإلسالمية للشريعة الجوهرية والقيم الحديثة المصرفية متطلبات بين الفجوة سد في وأساسيا

 مليار 711 بقيمة وال  أص يدير وهو قوي مالي بمركز السعودية، العربية بالمملكة الرياض ومقره الراجحي، مصرف يتمتع بها،

 من أكثر فيه ويعمل ،(دوالر مليار 3.7) سعودي لاير مليار 02.69 ماله رأس ويبلغ ،(أمريكي دوالر مليار 51) سعودي لاير

 البيع، نقاط أجهزة 320111 و آلي صراف جهاز 30011 من وأكثر فرعا 911 من أكثر تضم واسعة شبكة ولديه ،موظفا 50211

 1.السعودية المصارف بين عمالء قاعدة أكبر لديه أن كما المالية، التللحوا مراكز 011 و

 يةالعرب المملكة في المصارف أكبر من باعتباره - المنورة المدينة فرع - الراجحي مصرف على الدراسة هذه تقتصر وسوف

 2.م 6102 العام خالل سعودي لاير مليون 20572 بلغت صافية أرباحا المصرف حقق حيث السعودية،

 قطاع وتطوير الدخل مصادر تنويع خالل من مستمر نمو في يزال ما وهو مختلفة، قطاعات في الراجحي مصرف يعمل 

 لبرامجا تطوير المصرف يواصل كما لألفراد، المصرفية الخدمات إلى باإلضافة للشركات، المصرفية والمجموعة االستثمار

 مصرفية دماتخ توفير بهدف االستثمارية، والمنتجات اإللكترونية الخدمات أحدث توفير على التركيز مع المصرفية والمشاريع

 إلكترونية قنوات توفير خالل من الريادة الراجحي مصرف حقق وقد. اإللكترونية المصرفية األعمال سيما ال مبتكرة، واستثمارية

 المشاريع من عدد في أيضا المصرف عمل وقد نفسه، الوقت في ووقتهم جهودهم وتوفر وتطلعاتهم، العمالء احتياجات تلبي جديدة

  الرسمية. الجهات من العديد مع بالتعاون اإللكترونية الحكومية

 بالتاليو العمالء رضاء تحقق التي الخدمات بجودة االهتمام من البد المستمر والتطوير الخدمات تقديم في التميز على وللحفاظ

 تقدم لتيا اإلسالمية المصارف قبل من السوقية المنافسة إن حيث السوقية انتهومك عمالئه على وحفاظه المصرف نمو في تسهم

 متطورةو حديثة استراتيجيات تبني من للمصرف البد الراجحي، إذ مصرف يقدمها التي الخدمات لتلك مقاربة أو مشابه خدمات

 سب والئهم، وهنا تتبلور أهمية الدراسة لمعرفةلتقديم الخدمات المتميزة والمالئمة للسوق إلرضاء احتياجات عمالئه ورغباتهم وك

مدى رضا العمالء عن الخدمات المصرفية المقدمة لهم للتعرف على اتجاهاتهم وإدراكهم وتوقعاتهم لجودة الخدمات المصرفية. 

 ة وهي: من هذا المنطلق رأى الباحث أهمية دراسة الموضوع لقياس المتطلبات التي تحدد رضا العمالء عن الخدمة المقدم

                                                           
 http://www.alrajhibank.com.sa: الراجحي لمصرف الرسمي الموقع 1

 .السابق المرجع 2
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المتطلبات األساسية التي يطمع لها العمالء في الخدمات المقدمة لهم من مصرف الراجحي فرع المدينة ومدي رضاهم عنها،  -

 المتطلبات ذات االتجاه الواحد وهي الخدمات التي يختص بتقديمها مصرف الراجحي للوصول لرضا العمالء. 

 ر تعاملهم مع المصرف من خالل:المتطلبات الجاذبة للعمالء لضمان والء واستمرا -

أوال : التعرف على مدى رضا العمالء عن الخدمات المصرفية المقدمة لهم وهل ترقى لمستوى الخدمات التي تقدمها البنوك  

 والمصارف األخرى.

الء ت هؤالتعرف على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء في مصرف الراجحي ومدى تلبيتها لرغبات وتطلعا :ثانيا   

العمالء. وذلك للخروج بنتائج تعبر بصدق عن الحالة الدراسية باعتبار مصرف الراجحي واحدا من أكبر المصارف اإلسالمية 

 في المملكة العربية السعودية وإيجاد حلول. سوف تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من المصرف.

 وبالتالي يستقطب المصرف المزيد من العمالء  

 كلة الدراسة:مش

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على رضا العمالء عن الخدمات المصرفية المقدمة من مصرف الراجحي فرع المدينة المنورة  

باعتبار أن رضا العمالء أحد العوامل المهمة في استمرارية عمل المصرف حيث إن الربح األساسي هو العميل وما يودعه وما 

لم تتوافر هذه الخدمات المتميزة والجاذبة للعمالء يفقد المصرف الكثير من عمالئه وبالتالي تقل الربحية يقوم به من معامالت فإن 

وحجم المعامالت باإلضافة لوجود عوامل أخرى قد تساهم في أحساس العمالء بعدم الرضا وتؤثر في الربحية وهي عدم قياس 

تالءم مع البيئة المصرفية أو مع النظم االقتصادية المعمول بها في البالد جودة الخدمات واعتمادها كما هي فبعض الخدمات قد ال ت

مما يسبب شبهة عند بعض العمالء وبالتالي تجنب هذه الخدمة وأيضا أن أغلب الموظفين في المصارف اإلسالمية ليس لديهم 

وجودة الخدمة بحد ذاتها، وبذلك  إلمام كافي بمشروعية الخدمات المقدمة ومدي صحتها شرعا مما ينعكس على أداء الموظف

يجدون صعوبة في شرحها وبيان أحكامها للعميل، مما يتسبب في فقد الكثير من العمالء، وبالتالي قد يؤدي بهم ذلك إلى الكثير 

 من الخسائر للمصرف ويؤثر سلبا على الربحية المتوقعة، لذلك جاءت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي : 

 رضا العمالء عن الخدمات المصرفية المقدمة لهم من مصرف الراجحي فرع المدينة المنورة؟ ما مدى

 ومن السؤال الرئيسي تتفرع األسئلة التالية: 

 لهم؟ المقدمة األساسية الخدمات عن العمالء رضا مدى ما  .0

  المصرف؟ يقدمها التي الواحد االتجاه ذات الخدمات عن العمالء رضا مدى ما  .6

  العمالء؟ لرغبات الخدمات هذه تلبية مدى ما  .7

 الدراسة: أهمية

 :يلي مما أهميتها الدراسة هذه تستمد
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 المدينة رعف الراجحي مصرف على تطبيقية دراسة أي تجرى لم الباحث العلم بحسب إذ السابقة، للدراسات العلمية اإلضافة.  0 

 .مله المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا تتعلق المنورة

 لىع التعرف وبالتالي المنورة المدينة فرع الراجحي مصرف من لهم المقدمة الخدمات عن العمالء رضا مدي على التعرف.  6 

 .مستقبال وتحسينها المقدمة الخدمات في الضعف ونقاط القصور أوجه

 .المصرف مع وتعامله والئه وضمان للمصارف الربحية زيادة في ودوره العميل رضا أهمية على الضوء تسليط.  7 

 في ردو من وماله العمالء رضا على المصرفية الخدمات تقديم على القائمين الموظفين إلمام عدم أثر على الضوء تسليط.  3 

 .العمالء على والحفاظ المصرف ربحية زيادة

 تحسين يف يسهم مما خرىاأل والمصارف الراجحي مصرف بين المصرفية الخدمات تقديم في التنافسية على الضوء تسليط.  9 

 .المصرف من المقدمة الخدمات مستوى وتطوير

 :الدراسة أهداف 

 المدينة فرع الراجحي مصرف في لهم المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف 

 الواحد االتجاه ذات الخدمات عن العمالء رضا مدى وعلى لهم المقدمة األساسية المصرفية الخدمات معرفة خالل من المنورة

  (.بالمصرف الخاصة الخدمات)

 :  الدراسة منهج

 لراجحيا مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا عن للكشف التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في يستخدم

 جميع استجواب بواسطتها يتم التي البحوث من النوع ذلك" بأنه: 3العساف يعرفها كما الوصفي والمنهج المنورة، المدينة فرع

 هدافأ يحقق بما الدراسة، أداة من المستخرجة البيانات وعرض تحليل تبسيط بغرض وذلك منهم، عينة أو البحث مجتمع أفراد

 حدث أو ام هرةظا عن وبيانات معلومات جمع على يعتمد أسلوب هو وبالتالي". فرضياتها ويختبر تساؤالتها عن ويجيب الدراسة

 من هافي والضعف القوة جوانب على للتعرف لها الحالي الوضع وتحديد المدروسة الظاهرة على التعرف بهدف وذلك ما واقع أو

 .فيه أساسية أو جزئية تغيرات ألحداث الحاجة مدى أو الوضع هذا صالحية معرفة اجل

 :الدراسة مجتمع

 .المنورة ةبالمدين للصرافة الراجحي مؤسسة فرع على بالتطبيق الجنسين من حيالراج مصرف عمالء من الدراسة مجتمع يتكون 

  

                                                           
 ص الرياض، السعودية، العربية المملكة ،4 ط والتوزيع، للنشر العبيكان مكتبة السلوكية، العلوم في للبحث المدخل حمد، بن صالح العساف 3

 .ه 981،9441
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 :الدراسة عينة

 عدد كان وقد Google) (Drive تطبيق باستخدام إلكترونية استبانة بتوزيع قام حيث البسيطة، العشوائية العينة الباحث استخدم 

 مت فقد وعليه الصحيح بالشكل ملئها لعدم وذلك استبانة (0) عدد تبعاداس تم اإلحصائي العد وعند( 010) للدراسة استجابوا الذين

 .استبانة( 011) خالل من العينة إجابات تحليل

 :  الدراسة حدود 

 الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا دراسة على الدراسة هذه اقتصرت: الموضوعية الحدود -

 .المنورة المدينة فرع

 .السعودية العربية المملكة – المنورة بالمدينة الراجحي مصرف في الدراسة هذه إجراء تم: المكانية الحدود  -

 .م 6101/ 06/ 71 حتى 6101/ 01/ 0 من الفترة خالل المصرف في العمالء رضا الدراسة هذه تعالج: الزمانية الحدود  -

 :السابقة الدراسات 

 بنكال على ميدانية دراسة الزبائن، رضا على اإللكترونية المصرفية الخدمات ودةج أثر" بعنوان م(2012) 4الباهي دراسة . 1 

 عمان اإلسالمي األردني

 السرية، ،الوقت توفير االستخدام سهولةبأبعادها ) اإللكترونية المصرفية الخدمات جودة أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 

 صائياإلح المنهج استخدام وتم البحث، مشكلة لمعالجة طرحت التي الفرضيات االختبار جاءت وقد الزبائن، رضا علىاألمان( 

 أهداف ولتحقيق عمان، مدينة في األردني اإلسالمي البنك عمالء من الدراسة مجتمع ويتكون الدراسة. هذه في التحليلي الوصفي

 الدراسة مجتمع من األولية البيانات جمع غاياتل فقرة ( 03) على واشتملت االستبانة الدراسة أداة بتطوير الباحث قام الدراسة

 نسبة شكلت( 676) للتحليل الصالحة االستبيانات عدد وبلغ منها، استبانة (656) استرجاع تم حيث مستجيبا، (731) غطَّت التي

 جمع تم ذلك ضوء وفي ،عمان مدينة في األردني اإلسالمي البنك فروع عمالء من مالئمة عينة اختيار تم وقد (05.53%)

 إلى الدراسة وتوصلت وتحليلها( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم برنامج باستخدام الفرضيات واختبار البيانات،

 مدينة يف األردني اإلسالمي البنك في عام بشكل اإللكترونية المصرفية الخدمات جودة مستوى أن: . أبرزها النتائج من مجموعة

 تأثير مستوى أن أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدارسة وخلصت ،مرتفعا كان الدراسة عينة ظرن وجهة من وفروعه عمان

 فعة،مرت كانت (واألمان والسرية، الوقت، وتوفير االستخدام، سهولة):  الدراسة محل اإللكترونية المصرفية الخدمة جودة أبعاد

 راءوإج آخر، إلى حين من ومراقبتها الخدمات تلك جودة ألبعاد المرتفع المستوى على المحافظة ضرورة البنك من يتطلب مما

 رضا ىومستو اإللكترونية المصرفية الخدمات جودة حول األخرى اإلسالمية والبنوك األردني اإلسالمي البنك بين مقارنة دراسة

  .قويا   منافسا   يكون ولكي مستدامة تنافسية ميزة لتحقيق ،العمالء

                                                           
 ميدانية سةدرا الزبائن، رضا على اإللكترونية المصرفية الخدمات جودة أثر" بعنوان:" بعنوان ميدانية دراسة سعد، مفتاح لدينا صالح الباهي، 4

 .م 6102 األعمال إدارة قسم األعمال، إدارة كلية األوسط الشرق جامعة عمان اإلسالمي األردني البنك على
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 فعالية اسلقي دورية بدراسات البنك قيام وضرورة المصرفي القطاع في البنك مكانة على وللمحافظة األخرى األجنبية للبنوك

 بونز من تتفاوت العمالء خبرات توقعات وأن خاصة عليهم، والمحافظة العمالء رضا وضمان اإللكترونية المصرفية الخدمات

 ترونيةاإللك المصرفية الخدمات جودة بدراسة القيام. التصالا وأنظمة التكنولوجيا مجال في المستمر التطور عن فضال ألخر،

 .العمالء رضا مستوى وقياس الدراسة هذه في لها التطرق يتم لم أخرى ومتغيرات أخرى أبعاد خالل من

 ةسالدرا هدفت" العربي البنك في العمالء رضا على المصرفية الخدمة جودة أبعاد أثر" بعنوان( م2012)  5الرياضي دراسة. 2

 العمالء ارض في والتعاطف واالستجابة واألمان واالعتمادية بالملموسية والممثلة المصرفية الخدمة جودة أبعاد أثر على التعرف

 من ينالمستفيد العمالء الدراسة واستهدفت. الدراسة موضوع المصرفية الخدمة جودة أبعاد دراسة طريق عن العربي، البنك في

 305 نم الدراسة عينة وتكونت البيانات، على للحصول وسيلة االستبانة واستخدمت. الزرقاء ينةمد في العربي البنك خدمات

 االستبانات استبعاد بعد % 57 بنسبة استبانة 710 للتحليل منها وخضع ،% 59 استرداد بنسبة 755 استبانة واسترد للبنك عميال  

 حازو البنك، قبل من المقدمة الخدمة جودة عن العمالء قبل من امع بشكل رضا يوجد أنه النتائج أظهرت. للتحليل القابلة غير

 العمالء يُبد   بالمقابل باألمان، العميل تشعر تحقق سياسات من البنك يتبعه لما عنه؛ العمالء رضا حيث من قيمة أفضل على األمان

 صرفيةالم الخدمة جودة ألبعاد معنويا ثيرا  تأ هناك أن الدراسة وأثبتت. المصرفية الجودة أبعاد كأحد التعاطف متغير عن رضاهم

 الملموسية غيرمت أن النتائج أظهرت بالمقابل. الرضا تحقيق في تأثيرا   األكثر هو االستجابة متغير وُعد   العمالء، رضا على المقدمة

 .األخرى المتغيرات بين من العمالء رضا لتحقيق تأثيرا   األقل هو

 بين مقارنة دراسة: الزبون وقيمة الزبائن رضا الخدمة، جودة بين العالقة اختبار" نوانبع(: م2015) .6فزعة أبو . دراسة3

 يف الزبون رضا الزبون، قيمة الخدمة، جودة اختبار إلى الدراسة هدفت األردن في التجارية والمصارف اإلسالمية المصارف

 من ةالدراس مجتمع ويتكون. بينها في المنافسة دياتتح مواجهة على والقدرة األردن في والتجارية اإلسالمية المصارف من كل

 لىع شملت فقد الدارسة في. التجارية المصارف عن العربي والمصرف اإلسالمية المصارف عن األردني اإلسالمي المصرف

. المصرفين من نوع لكل (960) بالتساوي وقسمت مالئمة عينة بشكل اختيارهم تم والذين المصرفين كال مع والمتعاملين الزبائن

 واختبار لهاوتحلي البيانات لجمع التطبيقي األسلوب استخدام وتم التحليلي، الوصفي المنهج استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق

. فقرة( 69) من تكونت والتي الدراسة متغيرات مجال في المعلومات لجمع رئيسة أداة استخدمت، استبانة خالل من الفرضيات

 متغيراتل المباشر غير و المباشر األثر الختبار المسار وتحليل. منها اإلحصائية واألساليب الوسائل من العديد استخدام وتم

 ذي أثيرت وجود: أبرزها النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وفرضياتها الدراسة لبيانات التحليل عملية إجراء وبعد ،الدراسة

 عم بالمقارنة اإلسالمية المصارف في( والتعاطف الموثوقية الستجابةا االعتمادية المصرفية الخدمة لجودة إحصائية داللة

 داللة توىمس عند الزبون رضا تحقيق في الدراسة بينت كما( والتعاطف الموثوقية ؛ االعتمادية الملموسية؛) التجارية المصارف

(119≥α) ارفالمص في( والتعاطف الموثوقية االستجابة أالعتمادية المصرفية الخدمة لجودة إحصائية داللة ذي تأثير وجود 

                                                           
 .الزرقاء مدينة في" العربي البنك في العمالء رضا على المصرفية الخدمة جودة بعادأ أثر:" ميدانية دراسة فهد، سامر الرياضي،  5

 بين مقارنة دراسة الزبون وقيمة الزبائن رضا الخدمة، جودة بين العالقة اختبار:" بعنوان مقارنة دراسة محمد، عصام رشاد فزعة، أبو 6

 .م 4192 األعمال، كلية األوسط، الشرق جامعة األردن، األردن، في التجارية والمصارف اإلسالمية المصارف
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 تأثير دوجو الدراسة وأكدت. والتعاطف الموثوقية االستجابة االعتمادية الملموسية؛) التجارية المصارف مع بالمقارنة اإلسالمية

 (α≤1.19) داللة مستوى عند والتجارية اإلسالمية المصارف في الزبون رضا تحقيق في الزبون لقيمة إحصائية داللة ذي

 على رفيةالمص الخدمة لجودة إحصائية داللة ذي تأثير وجود الدراسة بينت فقد الزبون لقيمة الوسيط الدور على التعرف ولغرض

 ينب إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة أثبتت كما. األردن في والتجارية اإلسالمية المصارف في الزبون رضا تحقيق

 وجود للدراسة يتأكد ولم (α≤11.19) داللة مستوى عند المصرفية الخدمة جودة في ردناأل في والتجارية اإلسالمية المصارف

 منها اتالتوصي بعض إلى الدراسة توصلت وقد فيما األردن في والتجارية اإلسالمية المصارف بين إحصائية داللة ذات فروق

 وقية،الموث االعتمادية )الملموسية، الجودة بعادأ بكافة االهتمام خالل من عالية جودة مستويات لتحسين المصارف سعي ضرورة

 يمةق أبعاد بكافة العمل خالل من للزبائن قيمة ببناء المصارف اهتمام ضرورة إلى الدراسة أكدت كما (.والتعاطف االستجابة

 للخدمة ال  شام قييمات يعد ألنه الزبائن رضا بتحقيق المصارف اهتمام ضرورة وأخيرا   (.والوظيفية العاطفية المالية،) الزبائن

 .الزبائن نظر وجهة من المصرف وتوجهات المصرفية

 إلى الدراسة هدفت العمالء نظر وجهة من المصرفية اإلسالمية الخدمات جودة قياس بعنوان( م2014)  7السبئي . دراسة4

 المختلفة ادلألبع النسبية األهمية ومعرفة السعودية العربية المملكة في اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة مستوى على التعرف

 اإلسالميين والبالد الراجحي مصرفي عمالء من مقصودة عينة على الدراسة اشتملت وقد،المصرفية الخدمات لجودة الممثلة

 ختلفت النسبية أهميتها أن غير،مرتفع اإلسالمية المصرفية للخدمات الكلية الجودة مستوى أن إلى وخلصت فرد (52) وعددهم

 فسن تعط لم بالمقابل لكنها ،حسن وهذا جدا   مرتفعة الملموسة المادية والجوانب والثقة األمان إبعاد في أن فنجد آلخر عدب من

 يالشخص االهتمام وكذلك،لهم المقدمة الخدمات وتطوير ومساعدتهم العمالء لرغبات كاالستجابة التطبيقية للجوانب االهتمام

 ةدرج أدني على حصل فقد الشرعي االلتزام وهو أجله من اإلسالمية المصارف تأسست لذيا البعد كله ذلك من وأهم بالعميل

 .  1.9 وهي جودة

 رضا قياس دراسة هدفت. اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة عن العمالء رضا قياس:" بعنوان( م2012) 8عبود دراسة. 5

 مدى عن التعرف إلى ،" اإلسالمي الدولي سورية بنك عن ةميداني دراسة"  اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة عن العمالء

 حصلي أن يمكن التي المنافع عن الكشف إلى وأيضا ،الدراسة محل البنك يقدمها التي الخدمات هذه جودة لمستوى العمالء رضا

 زيادة وهو أال ،أساس هدف إلى وصوال   تطويرها على والعمل ،خدماته جودة قياس وراء من اإلسالمي الدولي سورية بنك عليها

 تنص التي يةالبحث الفرضية رفض ثبت - أهمها نورد النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت ربحيته، لتعظيم السوقية حصته

 وىلمست إدراكهم وبين المقدمة اإلسالمية المصرفية الخدمات وجودة ألبعاد العمالء توقعات بين" اختالف" يوجد ال) أنه على

                                                           
 قيةتطبي دراسة"  العمالء نظر وجهة من اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة قياس" بعنوان تطبيقية دراسة هللا، عبد أحمد صادق السبئي، 7

 .م 4194 نجران، امعةج نجران، السعودية، العربية المملكة السعودية، العربية المملكة في اإلسالمية المصارف بعض على

 الدولي سوريا بنك على ميدانية دراسة" المصرفية الخدمات جودة عن العمالء رضا قياس"  بعنوان ميدانية دراسة صالح، خالد عبود، 8

 .م 4194 الثاني، العدد ،48 المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة اإلسالمي،
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:  اآلتية ثةالثال األبعاد ب لَت قُ  الخمسة لألبعاد المتعدد االنحدار لتحليل طبقا (الدراسة محل بالبنك الخدمات لتلك يالفعل األداء

 .والتعاطف واالستجابة الملموسة المادية الجوانب

 "فلسطين في ميةاإلسال المصارف خدمات عن العمالء رضا في المؤثرة العوامل"  بعنوان(  م6106) 9القادر عبد سالم دراسة. 2

 المصارف صورة ودور جميعها، بأبعادها المدركة اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة تأثير تفسير إلى الدراسة هذه هدفت

 نتائج إلى الوصول أجل من خدماتها عن رضاهم في اإلسالمية المصارف في العمالء وثقة العمالء، يدركها التي اإلسالمية

 تمحورت ئيسةر فرضيات ثالث على الدراسة اعتمدت ولقد. اإلسالمية للمصارف التنافسي الوضع تحسين على تساعد وتوصيات

ن وقد. فلسطين في اإلسالمية المصارف عمالء برضا وعالقتها السابقة العوامل تأثير مدى حول  عمالء من الدراسة مجتمع تكو 

 عينة أسلوبب البيانات منهم جمعت الغربية الضفة في سةرئي محافظات في تقع ثالث مدن في العاملة اإلسالمية المصارف بعض

 الدراسة، مجتمع مفردات كامل على البحث نتائج تعميم إمكانية محدودية مالحظة مع عميال   (712) على اشتملت التي المالءمة

 الخدمات دةجو متغير ألبعاد معنوي تأثير وجود: التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد. العينات من النوع هذا الستخدام نظرا  

 تأثير وجود النتائج أظهرت فقد حدة، على بعد كل لتأثير بالنسبة أما. المصارف تلك عمالء رضا في مجتمعة اإلسالمية المصرفية

 رتأثي هناك يكن لم حين في. اإلسالمية المصارف خدمات عن العمالء رضا في والضمان أالعتمادية من لكل معنوي إحصائي

 جودة) ةمجتمع المستقلة الدراسة لمتغيرات معنوي تأثير وجود. والتعاطف االستجابة، الملموسية، لمتغيرات معنوي إحصائي

 .العمالء رضا في (المؤسسية والصورة والثقة، اإلسالمية، المصرفية الخدمات

 هذه تتركز الهاشمية األردنية ةالمملك في اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة قياس"  بعنوان (م6101) 10الطالب دراسة . 7 

 وهي الهاشمية، األردنية المملكة في العاملة اإلسالمية البنوك إدارات تخص التي المهمة الموضوعات من واحدة على الدراسة

 تلك دةمساع بهدف بيئتها في التنافسي موقعها معرفة من إداراتها تتمكن حتى البنوك هذه قبل من المقدمة الخدمات جودة قياس

 بحيتهار تعظيم إلى تقود التي السوقية حصتها زيادة بقصد البيئة هذه في الخدمات هذه مستوى لرفع االنطالق على اإلدارات

 ال طنينالموا من كبيرا ا   عدد أن سيما ذلك تحقيق على تساعدها األردن في اإلسالمية البنوك فيها تعمل التي البيئة وأن خاصة

 العاملة ميةاإلسال المصارف على يقع الغاية هذه ولتحقيق.  ديني منطلق من اإلسالمية غبر التجارية البنوك مع التعامل في يرغب

ا تكون لكي خدماتها جودة لتحسين اإلجراءات من مجموعة تتخذ أن األردنية البيئة في  كما خرىاأل التجارية للبنوك قوي ا منافس 

 وتوقعات توجهات فهم خالل من عمالئها وتطلعات رغبات يالئم بما لخدماتا تلك وتنويع تحسين على باستمرار العمل عليها يجب

 ويدهابتز وذلك األردنية اإلسالمية البنوك إدارات ستساعد الدراسة هذه إن. اإلسالمية البنوك تقدمها التي الخدمات تجاه العمالء

 من تمكينها ثم   ومن نظرهم وجهة من العمالء لهؤالء المقدمة الخدمات مستوى معرفة من تمكنها التي الضرورية بالمعلومات

 نوكالب تلك احتفاظ إلى يؤدي بما الخدمات نوعية تحسين خالل من الخلل ومعالجة النواقص لتالفي ضروري هو ما كل اتخاذ

 األردن في ميةاإلسال البنوك إلدارات معلومات قاعدة بمثابة الدراسة هذه تعتبر كما. جدد عمالء جذب ثمة ومن الحاليين، بعمالئها

                                                           
 دنية،األر الجامعة ،"فلسطين في اإلسالمية المصارف خدمات عن العمالء رضا في المؤثرة العوامل:" بعنوان دانيةمي دراسة القادر، عبد سالم 9

 .م 4194 ،8 المجلد 94 العدد األعمال أدارة في األردنية المجلة العلمي، البحث عمادة

 –" ةالهاشمي األردنية الملكة في اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة قياس:" بعنوان تحليلية دراسة مصطفي، الرحمن عبد صالح الطالب، 10

 .م 4191 الهاشمية األردنية المملكة األهلية، جرش جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد كلية
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 اإلسالمي البنك عمالء من( 311) على وزعت استبانة تصميم تم فقد الدراسة هذه ولتنفيذ تتخذها. التي القرارات ترشيد من تمكنها

 .واربد عمان مدينتي في الدولي اإلسالمي العربي والبنك األردني

 

 العمالء ورضا المصرفية الخدمة تعريف الثاني: الفصل

 : تمهيد

 وقد ة،اإلسالمي المصرفية الخدمات تطور ضمنها ومن المصرفية األنظمة في كبيرا   تطورا   اإلسالمية المصرفية لصناعةا شهدت

 يةالمصرف األنظمة مختلف تقدمها التي الخدمات تماثل التي النضوج مرحلة المقدمة الخدمات معظم بلوغ إلى التطور ذلك أدى

 التقليدية.

 لخدمةا جودة مفهوم برز هنا ومن ،المقدمة المصرفية الخدمات أنواع بشأن المصارف بين المنافسة دةح تقليل إلى أدى بدوره هذا 

 في ارفالمص عمالء توجه أن يعني وهذا بينها، فيما المصارف تتنافس أن يمكن التي المجاالت أهم من ا   واحد بوصفه المصرفية

 الخدمات تلك به تتصف لما وإنما ،الخدمة تلك تقديم من العمالء ءوال كسب لمجرد فقط ليس اإلسالمية المصرفية الخدمات طلب

 خدمة: لمث مفاهيم ظهرت المفهوم نفس وفي ،نظره وجهة من أفضل جودة إليه بالنسبة وتشكل العميل عنها يبحث رمزية قيم من

 مجاالت بوصفها الخ،......  الخدمة متقيي وأسلوب التعامل، في المصرفية السرية اإلنجاز وسرعة ،العمالء مع والتعاطف ،العمالء

 .المصرفية الخدمة لجودةا مفهوم يشكل ما وهو ،اإلسالمية المصرفية الخدمات تقديم في للتميز

  المصرفية الخدمة تعريف: أوالا  

 في منالكا المنفعي المضمون ذات العمليات هي التالي: النحو على منها بعض ذكر يمكن المصرفية للخدمة مفاهيم عدة وردت

 خالل من المؤسسات أو األفراد قبل من المدركة'' الحقيقية غير'' الملموسة وغير ''الحقيقية'' الملموسة العناصر من مجموعة

 بتغلب لمصرفيةا الخدمة مضمون ويتصف المصرفية، للخدمة الربحية مصدر نفسه الوقت في تشكل التي المنفعية وقيمتها دالالتها

 :هما أساسين بعدين في العناصر من المجموعتان هاتان تتجسد الملموسة العناصر لىع الملموسة غير العناصر

 فية.المصر للخدمات شراءه خالل من عليها للحصول العميل يسعى التي المباشرة المادية المنافع مجموعة: المنفعي البعد .0 

 األول البعد نكا إذا للخدمة المباشر المنفعي ضمونالم بها يتصف التي والسمات الخصائص مجموع في يتمثل: السماتي البعد. 6  

 توقعات مستوى إلى ابه ويرتقي جودتها مستوى عن ويعبر نفسها المصرفية بالخدمة يرتبط الثاني البعد فإن نفسه بالعميل يرتبط

 11وإدراكاته العميل

                                                           
 م 4112 21 ،24 ص األردن عمان، المناهج، دار المصرفي، التسويق يوسف، عثمان ردينة جاسم، محمد الصميدي، 11
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 الملموسة العناصر في الكائن المنفعي نالمضمو ذات والعمليات األنشطة من مجموعة: بأنها 12المصرفية الخدمات تعريف ويمكن

 صدرم تشكل والتي النفعية وقيمتها مالمحها خالل من المستفيدون يدركها والتي المصرف، قبل من والمقدمة الملموسة وغير

 التبادلية قةالعال خالل من المصرفي للربح مصدرا ذاته الوقت في والمستقبلية الحالية واالئتمانية المالية ورغباتهم حاجتهم لتلبية

 .الطرفين بين

 إلى طرف من ملموسة غير وأنشطة تصرفات: 13عن عبارة بأنها القول يمكن المصرفية الخدمات تعريف يمكن شامل كتعريف 

 تلبيةل مصدر تعتبر كما شيء أي لملكية نقل عليها يترتب منافع من عميلة إلى المصرف يقدمه ما كل عن عبارة وهي أخر طرف

 بين تبادليةال العالقة خالل من البنك أرباح مصادر من مصدر نفسه الوقت في وهي والمستقبلية الحالية المالية تهمورغبا حاجاتهم

 .والبنك العميل

 14المصرفية الخدمة خصائص ثانياا: 

 (يرهموغ ءالعمال مع مباشرة المتعاملين) البنك موظفي إدراك هي المصرفية الخدمات تقديم فن إتقان في المهارة أساسيات من 

 :اآلتي في المصرفية الخدمة خصائص إيجاز ويمكن المصرفية للخدمة المتميزة للطبيعة

 تقييم صعوبة نأ بمعني للمشتري عليها الحكم الممكن من ليس المصرف ثقة في فالمتالزمان: العميل يطلبه ما تقديم من التأكد.  0 

 على النهائي الحكم فإن المصرفية للخدمة ملموس عرض تقديم على رفالمص قدرة ولعدم ملموسة غير ألنها المصرفية الخدمات

 .الخدمة هذه من العميل ويتوقعه يطلبه بما يرتبط سوف الموظف يقدمه ما

 فالعميل متالزمان، المصرفية للخدمة واالستهالك اإلنتاج ألن: 15(التالزم) الوقت نفس في وتستهلك تنتج المصرفية الخدمات.  6 

 أن تىح عليه يصعب التي الخدمة من تعاسته أو سعادته هو له يتبقى ما وكل ثالث طرف مع الخدمة هذه يتداول أن يستطيع ال

 العادة في هو المصارف في التسويق لرجال الرئيسي فاالهتمام ولذلك التعاسة أو بالسعادة شعوره من بأكثر لآلخرين وصفها يعيد

 .(الصحيحين والمكان الزمان في المالئمة لخدمةا) .للخدمة والمكانية الزمانية المنفعة خلق

 التوافق إليجاد طريقا تجد أن المصارف على يجب لذا كثيرا تتشابه ما حد إلى الجمهور خدمات: الخاص التماثل نقص.  7 

 .الجمهور ذاكرة في ذلك وترسيخ

                                                           
 لنيل مذكرة الجزائري، الشعبي القرض حالة دارسة البنكي، النشاط تفعيل في اإللكترونية المصرفية الخدمات تسويق دور هللا، عبد سليمة 12

 .م 4112 ،24 ص الجزائر، باتنة، – لخضر الحاج جامعة تسويق، تخصص االقتصادية العلوم في الماجستير شهادة

 الستكمال مذكرة ،''ميدانية دراسة'' غزة قطاع العاملة المصارف في لخدماتا تسعير قرارات في المؤثرة العوامل صعيدي، ساطع شملخ، 13

 .م 4112 ،22 ص غزة، اإلسالمية الجامعة والتمويل، المحاسبة في الماجستير شهادة على الحصول متطلبات

 .م 9111 ،28، 25 ص، والنشر، للطباعة البيان: مصر المصرفية، الخدمات تسويق بدير، عوض الحداد، 14

 ص للنشر، المناهج دار: عمان،  9 ط تحليلي، كمي استراتيجي مدخل المصرف التسويق يوسف، عثمان ردينة جاسم، محمود الصميدي، 15

 .م 4119 ، 14
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 لتمويل األساسي المصدر تمثل التي المصرفية خدماتها جميع تأدية في الودائع على المصارف تعتمد: الودائع على االعتماد. 3 

 .للمصرف األرباح وتحقيق المصارف

 اجاتالح لمالقاة والمنتجات للخدمات واسع مدي تقديم على تعمل المصرفية المؤسسات: المصرفية الخدمات وتعدد تنوع.  9 

 .الخدمات هذه تسويق صعوبة من يزيد الذي األمر مختلفة مناطق في مختلفين زبائن قبل من المتنوعة المصرفية

 لمصرفيةا الخدمة تقديم مع متناسب شكل في الفروع من شبكة امتالك إلى المصارف تسعى: (االنتشار) الجغرافي التشتت.  2 

 .الجغرافية مناطقهم باختالف الزبائن احتياجات تحقق التي

 تميزوني والذين المهرة العاملين من خاصة نوعية بيتطل المصرفية الخدمات تقديم: المصرفية للعمالة والتطوير التدريب. 1 

 وتطوير ريبتد في ومرنة واضحة سياسة تبني خالل من إال ذلك يتأتى وال العالية الكفاءة توفر مع العمل في والدقة األداء بسرعة

 .المصرف يقدمها التي المنتجات وطبيعة لتوائم العاملين قدرات

 إليجاد رقابة هناك تكون أن البد ولذلك مخاطرة ذات المصرفية المنتجات تكون عندما: والمخاطرة النمو بين الموازنة.  5 

 للتنبؤ ماليال التحليل استخدام في والمرونة التوسع ذلك ويتطلب. المخاطرة ارتفاع من والحذر البيع في التوسع بين التوازن

 .التأكد دمع ظروف في أو حدوثها المتوقع الظروف جميع خالل والعائد بالمخاطرة

 خداماست المصرفية األنشطة تتطلب والمصارف اإللكترونية اإللكترونية الصيرفة ظروف في: 16التقنيات أحدث استخدام. 5 

 والمصرفية يةالمال بالتطورات العارف المتخصص المصرفي لخلق والتطوير التدريب مع ذلك ويتكامل. لتنفيذها التقنيات أحدث

 .والدولي مياإلقلي الجغرافي اإلطار في

 قطف المصارف في ليس مهم وهذا زبائنه ومكاسب ودائع حماية هي مصرف ألي المسئوليات أهم من: االئتمانية المسئولية.  01 

 التعامل في المصرفية السرية في المتمثل المصارف واجبات من واجب األمر هذا ويثير األخرى المالية المؤسسات اغلب في بل

 إلى يمتد بل بنكال مع الزبون تعامل فترة فقط ليس ليغطي الواجب هذا ويمتد للبنك بها يتقدم التي معلوماتوال الزبون حسابات مع

 البنك. مع الزبون تعامالت انتهاء بعد ما

 :التالي الشكل خالل من الخصائص هذه تلخيص ويمكن

 

 

 

 

                                                           
 .م 4112 ،49،98 ص والتوزيع، للنشر الحامد دار: عمان المصرفي، التسويق تيسير، العجارمة، 16
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 :العمالء رضا ثالثاا:

 -:17العميل مفهوم.  1 

 يالذ هو مكان، وكل وقت كل في أهمية األكثر الشخص هو جيد، بشكل تخدمه كي الفرصة سسةللمؤ يتيح الذي الشخص هو 

 له تلبي نأ المؤسسة مهمة وتصبح ومتطلباته رغباته عن يعبر الذي هو ومستقبلها، لحاضرها التخطيط في المؤسسة عليه تعتمد

 حدأ يكون قد كذلك وهو النجاح، وتحقيق االستمرار لىع القدرة المؤسسة يمنح الذي هو إنه المطالب، بهذه وتفي الرغبات هذه

 يمكن العمالء وبدون الشركة لهذه أرباح لتحقيق هللا بعد الرئيسي السبب هم العمالء أن كما. السوق من المؤسسة خروج أسباب

 .الطرق بكل عمالؤها إرضاء الشركات كل على يجب لذا إفالسها الشركة تشهر أن

 ليبواألسا والمعتقدات الشخصية مثل داخلية بعوامل قراراته وتتأثر المنظمة، لخدمات النهائي ستخدمالم 18بأنه العميل ويعرف

اأ الزبائن يكون وقد واألصدقاء، التفضيل وجماعات العائلة وتأثيرات الموارد مثل خارجية وبعوامل والذاكرة، والدوافع  أو فراد 

 .منظمات

 

                                                           
 الصادرات، بنك على ميدانية دراسة العميل، رضا على وأثرها المصرفية الخدمات جودة احمد، محمد الطاهر علي، محمد، هاجر الملك، 17

 .م 4191 ،22 ص م 4191 ،91 العدد االقتصادية، العلوم مجلة

 .م 4191 ،25 ص السابق، المرجع 18
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 : العمالء رضا مفهوم.  2 

 كون وذلك (اإلنتاجية) المادية السلع مجال في منه أهم وأنه الخدمات، تسويق مجال في المهمة المفاهيم من يلالعم رضا يعد

 اضحةو عالقة وجود من الرغم وعلى المادية. السلع في منه الخدمات في أقوى األرباح وتحقيق النمو من كل وبين بينه العالقة

 علىو ونوعها، العالقة هذه طبيعة على يتفقوا لم المجال هذا في الباحثين أن إال الخدمة وجودة العميل رضا مفهومي بين وأكيدة

 .مختلفان بأنهما يرى من ومنهم الخدمة، جودة نفسه هو العميل رضا بأن يرى من فمنهم منهما، كل مفهوم

 منها: العميل لرضا تعريفات عدة وهناك 

 الرضا وأن ،منافع من عليه الحصول يتوقع كان وما المطلوبة، التلبية يحقق عندما العميل بها يشعر التي البهجة يمثل الرضا إن 

 للتجارب عاطفية استجابة يمثل الرضا إن وكذلك فعال، عليه يحصل وما عليه، الحصول العميل يتوقع ما مقارنة خالل من يتكون

 عن الناجمة العميل فعل رد تمثل العاطفية تجابةاالس وأن بشرائها قام التي الخدمات أو بالمنتجات ويرتبط العميل، بها يمر التي

 .عليه يحصل سوف بأنه يعتقد كان ما مع المعرفية واإلدراك التقييم عملية

 دمةخ أو منتج لشراء التخطيط في األفراد بها يقوم التي والتصرفات األفعال عن عبارة: 19العميل سلوك بأن عرفها من ومنهم 

 استجابة مثلي خارجي نشاط هو السلوك وأن الحاجات وتلبية الشراء، بعملية يختص فيما إلنسانيا السلوك عن ا   تعبير ويمثل ما،

 الرضاو التلبية، تحقيق أجل من الذهنية والصورة واإلدراك، والتعلم الدوافع: مثل النفسية والعوامل خارجية، بيئة لمحفزات

 .للزبائن المطلوب

 راضيا نويكو ومتميزة ممتازة بصورة بخدمته المصرف قيام جراء العميل لدى يتولد الذي الجيد الشعور ذلك انه: الباحث ويرى 

 .الرضا كل

 األمر. ليهع الحصول يتوقع كان ما يفوق منافع من العميل عليه حصل ما يكون بحيث الرضا من مستويات ثالثة تحديد تم ولقد

 . المستوى نفس في والسرور البهجة األول: المستوى يضع الذي

 عليه لالحصو يتوقع كان ما على الضيف يحصل عندما يكون عليه الحصول يتوقع كان ما على الضيف يحصل عندما: انيالث

 . المستوى على راضيا الضيف يكون

 .راضي غير الضيف يكون عليه، الحصول يتوقع كان عما الضيف يحصل ال عندما الثالث:

 

 

 

                                                           
 ية،المنوف بمحافظة العام القطاع بنوك على دراسة العمالء رضا على وانعكاساتها التسويقية الثقافة محددات علي، العزيز عبد مرزوق، 19

 .م 4199 ،44 ص ،2 العدد ،22 مجلد مصر، – التجارية للدراسات المصرية المجلة
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 العمالء لرضا األساسية العناصر.  3 

 الخدمة أداء ارتباط بشأن العمالء أفكار أو تطلعات وهي التوقعات 20أهمها عناصر عدة توافر العميل رضا قيقتح يتطلب 

 :منها عليها الحصول متوقع معينة ومزايا بخصائص

 الخدمة. على حصوله عند العميل يدركه الذي األداء مستوى هو الفعلي: األداء. 0 

 وقعاتهمت مع الخدمة من الفعلية لالستفادة العمالء إدراك بين المقارنة خالل من لخدمةا على الحصول بعد تتحقق: المقارنة.  6 

 لها. الشراء عملية سبقت التي

 أداء نحرافا إلى يشير التأكد عدم أما المتوقع، مع الفعلي األداء بتساوي التأكد يحدث عندما ويتحقق التأكد: عدم أو التأكد. 7 

 بةسال أو الرضا، حدوث عنه وينتج اإليجابي التأكد عدم فتسمى موجبة إما االنحراف درجة تكون حيث المتوقع عن الخدمة

 الرضا. عدم حدوث عنه وينتج السلبي التأكد عدم فيسمى

 تحققي العمالء رضا حيث تعارض، أو تناقض وجود إلى ذلك ويشير متساوية غير األداء مستويات تكون عندما التعارض:. 3 

 .العمالء توقعات مستويات تفوق أو متساوية األداء ياتمستو كانت إذا فقط

 

 

                                                           
 لسياسيةا والعلوم االقتصاد كلية األعمال إدارة بقسم التدريس هيئة عضو الليبية الجوية الخطوط بشركة عجيلة، أبو معمر حنان العباني، 20

 لسطراب فرع مبيعات مكاتب على تطبيقية دراسة: الشرائى بسلوكهم وعالقته المقدمة الخدمات عن العمالء رضاء: العنوان طرابلس جامعة

 .م 4195 ،941 ص ليبيا،– الجامعي التدريس هيئة ألعضاء العامة النقابة- الجامعي مجلة الليبية، الجوية الخطوط بشركة
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  العمالء رضا تحقيق طرق.  4

 :21يلي ما خالل من يتحقق أن ويمكن األهمية من كبيرة درجة على العمالء رضا

 ساليباأل وتحديد للخدمة معايير وضع في العمالء توقعات معرفة تساعد: العمالء وتوقعات تفضيالت على التعرف.  0 

 الخدمة تقديم ةعملي تعترض قد التي المشاكل لمعالجة إتباعها يمكن التي الحلول نوعية على والتعرف لتقديمها، مالئمة األكثر

 يدا  ج االستماع هي العمالء مع العالقة توطيد في للنجاح الطرق أفضل ومن. عليهم والمحافظة العمالء رضا تحقيق بهدف

 .هوتوقعات بتفضيالته يتعلق فيما لهم

 الوظائف من وظيفة لكل محددة وتوقعات ومتطلبات أهداف صياغة األهمية من: العمالء إلرضاء عملية أهداف وضع.  6 

 وظفيوم المدير مشاركة الوظيفية، األهداف تحديد في التسويق وموظفي المدير لمشاركة فمثال   العمالء بخدمة المتعلقة

 .العمالء ورضا خدمة طرق تحديد في التسويق

 22الراجحي مصرف عن نبذة ابعاُ:ر

 كبيرة بخبرة الراجحي مصرف ويتمتع. م 0591 عام نشاطه العالم، في اإلسالمية المصارف أكبر أحد الراجحي، مصرف بدأ 

 في (الديرة حي) في للرجال فرع أول افتتاح وتم التجارية، واألنشطة المصرفية، األعمال مجال في عاما 95 من ألكثر تمتد

 مختلف دمج م، 0515 العام شهد وقد. (الشميسي بحي) م 0515 عام في للسيدات فرع أول افتتح بينما م، 0591 عام في الرياض

 تحويل تم م، 0555 عام وفي ،"للتجارة المصرفية الراجحي شركة: "هي واحدة مظلة تحت الراجحي اسم تحمل التي المؤسسات

 هوف اإلسالمية، المصرفية المبادئ على األول المقام في يرتكز لمصرفا أن   وبما عامة، سعودية مساهمة شركة إلى المصرف

 بذلك شكال  م اإلسالمية، للشريعة الجوهرية والقيم الحديثة، المصرفية متطلبات بين الفجوة سد   في وأساسيا رئيسا دورا يلعب

 حيث قوي يمال بمركز ،السعودية لعربيةا بالمملكة الرياض ومقره ،الراجحي مصرف يتمتع. بها يحتذى وتنموية صناعية معايير

 3.7) ،(سعودي لاير مليار 02.69) ماله رأس ويبلغ ،(أمريكي دوالر مليار 51) ،(سعودي لاير مليار 711) بقيمة أصوال   يدير

 ازجه 30011) من وأكثر ،(فرعا   911) من أكثر تضم واسعة شبكة ولديه ،موظفا (50211) من أكثر فيه ويعمل ،(دوالر مليار

 المصارف بين عمالء قاعدة أكبر لديه أن كما ،(المالية للحواالت مراكز 011) و ،(البيع نقاط أجهزة 320111) و ،(آلي صراف

 الباحث قام واحدة دراسة في عنها واالستقصاء حصرها وصعوبة بها يقوم التي التعامالت وحجم المصرف حجم ولكبر السعودية،

 وللنساء للرجال فرعا 31 من الفرع هذا يتكون حيث المنورة المدينة فرع وهو الراجحي مصرف في الهامة األقسام احد بختيار

 المدينة فرع أدارة في الموظفين عدد ويزيد ه 0752 عام المناخة فرع هو المنورة المدينة في للراجحي فرع أول إنشاء تم حيث

 -a- b) فئات ثالث إلى الرئيسي المنورة المدينة فرع من المتفرعة الفروع هذه وتصنف وموظفه موظف خمسمائة عن المنورة

c) الفرع من المقدمة الخدمات ونوع البنكية األرصدة بحسب. 

 

                                                           
 949 ص السابق، المرجع 21

 http://www.alrajhibank.com.sa/ar/pages/default.aspx: حيالراج لمصرف الرئيسي الموقع  22
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  المصرف سياسة( 1 

 50062) بلغت صافية أرباحا الراجحي مصرف حقق السعودية، العربية المملكة في تقدما وأكثرها المصارف، أكبر أحد بصفته

 .م 6102 العام خالل ،(سعودي لاير مليون

 وتطوير الدخل مصادر تنويع خالل من مستمر نمو في يزال ما وهو مختلفة، ومجاالت قطاعات في الراجحي مصرف ويعمل 

 .لألفراد المصرفية الخدمات إلى باإلضافة للشركات المصرفية والمجموعة االستثمار، قطاع

 المنتجاتو اإللكترونية، الخدمات أحدث توفير على التركيز مع المصرفية، والمشاريع البرامج، تطوير المصرف يواصل كما 

 صرفم حقق وقد اإللكترونية، المصرفية األعمال سيما ال مبتكرة، واستثمارية مصرفية خدمات توفير بهدف االستثمارية،

 نفس 05 يف ووقتهم دهمجهو وتوفر وتطلعاتهم، العمالء احتياجات تلبي جديدة إلكترونية قنوات توفير خالل من الريادة الراجحي

 .الرسمية الجهات من العديد مع بالتعاون اإللكترونية الحكومية المشاريع من عدد في أيضا المصرف عمل وقد الوقت،

 الراجحي مصرف في الفردية الخدمات( 2

 الراجحي مصرف من المقدمة الفردية المصرفية الخدمات (7-6) شكل
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 :الراجحي مصرف في المستخدمة المرابحة التمويلية العقود أبرز( 3

 :المساومة عقد. 0 

 ينةمع شركة في اسهما شراء المصرف من العميل يطلب أن وطريقته ،األسهم لبيع وطني منتج ويسمى الراجحي مصرف في 

 في األسهم تكون أن أو ،تمام تملك المصرف ويتملكها ،العميل طلب على بناء األسهم بشراء البنك يقوم ثم ومن ،مؤجل بثمن

 أسر المصرف يفصح أن دون شهرية أقساط على باألجل العميل على األسهم هذه ببيع المصرف يقوم ثم ومن ،المصرف محفظة

 واسم ،ميةالك تحدد ويتم ،الطرفان يناسب ثمن تحديد على العميل مع التفاوض يتم وإنما ،المصرف به اشتراها الذي السلعة مال

 .ثالث طرف على له بيعها المصرف من يطلب أن أو ،محفظته في باألسهم ظاالحتفا في الحق وللعميل ،الشركة

 : العقار لمنتج المرابحة عقد .6 

 ثم منو شقة، أو فيال، أو أرض، سواء مستقل بصك عقارا   المصرف يشتري أن وطريقته المرابحة، صيغة على قائم منتج وهو

 .والعميل المصرف ليهع يتفق ربح وبهامش محددة بمده بالتقسيط للعميل يبيعها

 :العقار لمنتج واإلجارة المشاركة عقد. 7 

 توقيعب والمصرف العميل قيام يتضمن حيث والعميل، المصرف بين عقار لشراء واإلجارة العميل، صيغة على قائم منتج وهو

 عام، الثينث إلى تمتد قد ،عليها متفق زمنية لفترة المصرف حصة باستئجار العميل يقوم ثم ومن منزل، لشراء مشاركة اتفاقية

: السيارات لتمويل اإلجارة عقد. 3. المنزل في حصته بتمليكه المصرف يقوم كاملة اإلجارة أقساط بدفع العميل التزام حال وفي

 يقوم ذلك عدوب بتملكها، المصرف يقوم ثم ومن العميل، طلب على بناء السيارة بشراء المصرف يقوم اإلجارة صيغة على يقم عقد

 .مقابل وند إعادتها أو للسيارة، بتملكه العميل المصرف يُخي ر المدة انتهاء وبعد محددة لمدة العميل مع إجارة عقد بتوقيع لمصرفا

 

 الميدانية الدارسة الثالث: الفصل

 الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب أوالا:

 وهي: سةالدرا في اإلحصائية األساليب من عدد باستخدام الباحث قام 

 المعياري. واالنحراف الحسابي والمتوسط المئوية والنسب التكرارات•  

 الدراسة. أداة ثبات لقياس وذلك كرونباخ ألفا معامل•  

 الدراسة. متغيرات بين العالقة ولتوضيح الدراسة ألداة (الداخلي االتساق) لتوضيح( PEARSON) االرتباط معامل•  

 .الدراسة متغيرات تجاه العينة أفراد استجابات ومعنوية داللة لتوضيح لكوذ (x^2) كاي مربع اختبار•  
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 :  الدراسة أداة

 وتحليلها اناتالبي جمع في وأسهلها شيوعا الوسائل أكثر من يعد االستبيان أن حيث الدراسة لهذه رئيسية كأداة االستبانة اعتماد تم

 .المتعددة وارتباطاته لباحثا وقت مع يتناسب بما للوقت توفيرا وأكثرها وتفسيرها

 المقاالت لىإ باإلضافة الدراسة، هذه موضوع تناولت التي السابقة الدراسات من باالستفادة االستبانة بتصميم الباحث قام وقد 

. ةالدراس على المشرف الدكتور قبل من األداة تطوير كما رسمية، مصادر من المعتمدة والمعلومات والدوريات، المحكمة العلمية

 من األداة وتكونت الحقا، سيرد كما وثباتها فقراتها صدق من والتأكد تقنينها في واإلحصائية العلمية الطرق الباحث اتبع وقد

 :التالي النحو على جزئيين

 عمر،ال): وهي للعينة الديموغرافية الخصائص وتشمل الدراسة لعينة الديموغرافية المتغيرات على ويشتمل :األول الجزء 

 ارفالمص معها، تعاملت التي اإلسالمية المصارف الراجحي، مصرف مع تعاملك مدة الوظيفة، العمل، مجال التعليمي، ستوىالم

 .(معها تعاملت التي الربوية) التقليدية

 المدينة فرع الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا تقيس عبارة (72) على ويشتمل :الثاني الجزء

 :التالي النحو على محاور أربع إلى مقسمة وهي لمنورةا

 . عبارات (01) على المحور وأشتمل: للعميل األساسية الخدمات: األول المحور•  

 . عبارات (5) على المحور وأشتمل: الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل: الثاني المحور• 

 .عبارات (01) على المحور وأشتمل: ماتالخد عن الرضا عوامل: الثالث المحور• 

 .عبارات (5) على المحور وأشتمل: األخرى المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس: الرابع المحور•  

 

 : الدراسة )االستبانة( أداة تصحيح طريقة

 حسب أوزان خمسة تعادل عبارات خمسة من المكون ليكرت مقياس على المغلقة اإلجابات ذو النوع من الدراسة أداة تصميم تم

 :التالي الجدول

 العبارات ومدى أوزان توزيع (3-1) جدول

 مدى المتوسط المرجح الوزن العبارة

 9 إلى – 3.61 من 9 بشدة موافق

 3.61 من ألقل - 7.31 من 3 موافق

 7.31 من ألقل - 6.21 من 7 محايد

 6.21 من ألقل - 0.51 من 6 موافق غير

 0.5 من ألقل - 0 من 0 شدةب موافق غير

 الدراسة في إليها المشار البيانات من: المصدر
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 : الدراسة أداة وثبات صدق

 الظاهري( )الصدق التكوين صدق: أوالا 

 .المفردات هذه وضوح ومدى صياغتها وكيفية المفردات، نوع حيث من له الخارجية الصورة أو لالستبيان العام النظام هو 

 ستبانةاال أن إلى الصدق من النوع هذا يشير كما موضوعية من به تتمتع ما ودرجة دقتها ومدى االستبانة اتتعليم يتناول كذلك

 الدكتور بلق من تطويرها تم كما الباحث قبل من االستبانة تصميم تم الحالية الدراسة وفي أجله من وضعت الذي للغرض مناسبة

 من وللتأكد ةالنهائي صورتها في االستبانة لتكون بها األخذ تم التي وجيهاتهت بإبداء مشكورا   تفضل والذي البحث على المشرف

 عبد الملك بجامعة المشرف الدكتور على بعرضها الباحث قام الدراسة أسئلة على اإلجابة على وقدرتها الدراسة أداة صدق

 هائيةن بصيغة والخروج المشرف مع راجعتهاوم بها األخذ تم وقد فقراتها، بعض على واقتراحاته مالحظاته أبدآ والذي العزيز،

 .توزيعها على النهائية الموافقة واخذ

 : الداخلي االتساق صدق ثانياا: 

 باراتع بين العالقة لقياس بيرسون ارتباط معامالت قيم حساب طريق عن الدراسة ألداة الداخلي االتساق بحساب الباحث قام 

 :النتائج يوضح يالتال والجدول الكلية والدرجة االستبانة

 الدراسة أداة لفقرات الداخلي االتساق (2-3) جدول

 مقدار االتساق رقم الفقرة مقدار االتساق رقم الفقرة مقدار االتساق رقم الفقرة مقدار االتساق رقم الفقرة

0 )**( 1.275 01 )**( 1.119 05 )**( 1.135 65 )**(1.153 

6 )**( 1.252 00 )**( 1.256 61 )**( 1.195 65 )**( 1.333 

7 )**( 1.176 06 )**( 1.239 60 )**( 1.135 71 )**( 1.356 

3 )**( 1.193 07 )**( 1.137 66 )**( 1.611 70 )**( 1.321 

9 )**( 1.171 03 )**( 1.321 67 )**( 1.131 76 )**( 1.737 

2 )**( 1.120 09 )**( 1.117 63 )**( 1.101 77 )**( 1.725 

1 )**( 1.197  02 )**( 1.756 69 )**( 1.369 73 )**( 1.211 

5 )**( 1.100  01 )**( 1.617 62 )**( 1.567 79 )**( 1.235 

5 )**(1.610 05 )**(1.111 61 )**(1.561 72 )**( 1.609 

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

 سةالدرا في إليها المشار البيانات من: المصدر

 االتساق صدق على يدل مما (1.10) داللة مستوى عند إحصائيا دالة االرتباط معامالت قيم جميع أن نجد (6-7) الجدول من

 . (االستبانة) الدراسة أداة لعبارات الداخلي

 الدرجةو بعاداأل بين االرتباط معامالت قيم حساب طريق عن الدراسة أداة ألبعاد الداخلي االتساق صدق بحساب الباحث قام كما

 :الدرجات يبين التالي والجدول لألداة الكلية
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 الدراسة أداة ألبعاد الداخلي االتساق صدق (3-3) جدول

 الكلية الدرجة مع االرتباط معامل الدراسة محاور

 1.553 )**(  .للعميل األساسية الخدمات

 1.561 )**( الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل

 1.563 )**( الخدمات عن الرضا لعوام

 1.267 )**( ألخرىا المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

 الدراسة في إليها المشار البيانات من: المصدر

 ينب تراوحت حيث إحصائيا دالة كانت لألداة الكلية والدرجة بعد كل بين االرتباط معامالت قيم جميع أن نجد (7-7)الجدول من

 يف الداخلي باالتساق تتسم الدراسة أداة أن إلى يشير هذا وبالتالي وعالية، موجبة ارتباط معامالت وهي (1.563– 1.267)

 .محاورها جميع

  الدراسة أداة ثالثاا: ثبات 

 ثبات نم التحقق وتم مماثلة، ظروف وتحت مرة من أكثر األداة استخدمت إذا باستمرار النتائج نفس يعطي انه بالثبات ويقصد

 :النتائج يبين التالي والجدول( Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل باستخدام الحالية الدراسة في األداة

 الدراسة أداة ألبعاد كرونباخ ألفا معامل (4-3جدول )

 كرونباخ ألفا معامل العبارات عدد الدراسة محاور عدد

 1.572 01 .للعميل األساسية الخدمات 0

 1.523 01 الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل 6

 1.525 5 الخدمات عن الرضا عوامل 7

 1.596 5 ألخرىا المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس 3

 1.591 72 ككل لألداة الثبات معامل

 الدراسة في إليها لمشارا البيانات من: المصدر

 معامل بلغ بينما (1.572 – 1.596) بين تراوحت الدراسة أداة لمحاور كرونباخ ألفا معامالت قيم أن نجد (3-7) الجدول من

 هبدرج تتمتع كانت االستبيان من المستخرجة البيانات أن يعنى وهذا جدا مرتفعة قيم وهي (1.591) ككل لألداة كرونباخ الفا

 .ةعالي ثبات
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   الدراسة نتائج

 الدراسة لعينة الديموغرافية بالمتغيرات الخاصة النتائج: أوالا 

 

 لفئةا ضمن أعمارهم العينة أفراد غالبية أن نجد ومنه الديموغرافية المتغيرات حسب العينة أفراد توزيع( 0-3) الجدول يوضح

وذلك ( عاما 69 من أقل) الفئة ضمن أعمارهم تقع الذين يليهم( %75.9) بنسبة وذلك( عاما 71 من أقل إلى 69 من) العمرية

(.%05.1) بنسبة (عام 79 من أكثر) و (عاما 79 من أقل إلى 71 من) الفئة ضمن أعمارهم تقع الذين وأخيرا   (%66.0) بنسبة
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 .(%05.6) بنسبة وذلك اإلناث يليهم (%15.5) بنسبة وذلك الذكور من العينة أفراد غالبية أن نجد

 

 دون التعليمي مستواهم كان الذين يليهم (%97.0) بنسبة وذلك بكالوريوس التعليمي مستواهم كان العينة أفراد غالبية أن نجد

 التعليمي مستواهم الذين ثم (%03.2) بنسبة وذلك دبلوم التعليمي مستواهم الذين ثم. (%05.6) بنسبة وذلك ذلك وغير الثانوي

 (.%6.5) بنسبة الدكتوراه يرا  وأخ( % 01.7) بنسبة وذلك ماجستير

 

 مجال كان الذين يليهم (% 39.0) بنسبة وذلك (تذكر وأخرى الحكومي القطاع) عملهم مجال العينة أفراد غالبية أن نجد كذلك

 .الحرة األعمال (%67.1) نسبته ما أن نجد وبينما (%70.5) بنسبة وذلك (الخاص القطاع) عملهم
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 يليهم (%76.5) بنسبة وذلك (أعوام 01 من أكثر) الفئة ضمن الراجحي مصرف مع تعاملهم مدة نةالعي أفراد غالبية كان وقد

 مع تعاملهم مدة تقع الذين ثم (%05.1) بنسبة وذلك (أعوام 2 – 3 من) الفئة ضمن الراجحي مصرف مع تعاملهم مدة تقع الذين

 ضمن الراجحي مصرف مع تعاملهم مدة تقع الذين ثم (%05.6) بنسبة وذلك (أعوام 7 – 0) الفئة ضمن الراجحي مصرف

 بنسبة وذلك (عام من أقل م) الراجحي مصرف مع تعاملهم مدة كانت الذين وأخيرا   (%02.3) بنسبة وذلك( أعوام 5 – 1) الفئة

(00.1%.) 

 

 لهم سبق الذين يليهم (% 13.6) بنسبة وذلك اإلسالمية المصارف مع التعامل لهم يسبق لم الذين العينة أفراد غالبية أن نجد

 مع التعامل لهم يسبق لم الذين العينة أفراد غالبية أن نجد بينما. (%69.5) بنسبة وذلك اإلسالمية المصارف مع التعامل

 التقليدية المصارف مع التعامل لهم سبق الذين يليهم (%15.3) بنسبة وذلك (معها تعاملت التي الربوية) التقليدية المصارف

 .(%60.2) بنسبة وذلك (معها تعاملت التي الربوية)

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        137 

 ISSN: 2706-6495 

 
 :األول السؤال الدراسة بتساؤالت المتعلقة ثانياا: النتائج

  المنورة؟ المدينة فرع الراجحي مصرف من لهم المقدمة األساسية المصرفية الخدمات عن العمالء رضا مدى ما 

 قراتف حول العينة أفراد الستجابات المعيارية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات بحساب الباحث قام السؤال هذا عن لإلجابة

 :النتائج يبين التالي والجدول للعميل األساسية الخدمات محور

 

 الراجحي مصرف من لهم المقدمة األساسية الخدمات عن العمالء رضا لمستوى العام المتوسط أن (7-3) الجدول من يتضح

 (3.61 – 7.31) الفترة ضمن تقع الدرجة وهذه (1563. 0) الكلي المعياري نحرافاال وبلغ (7.59) بلغ المنورة المدينة فرع

 من األساسية المصرفية الخدمات عن العمالء رضا مستوى أن إلى يشير الخماسي التدرج من الفترة هذه ضمن والمتوسط

 . عالي المنورة المدينة فرع الراجحي مصرف

 فرع الراجحي مصرف من األساسية الخدمات عن العمالء رضا فقرات حول ةالعين أفراد استجابات متوسطات إلى وبالنظر

 قبل من عنها الرضا مستوى جاء والتي األساسية الخدمات عن الرضا مستوى على الدالة الفقرات أن نجد المنورة، المدينة

 باألمان الشعور - ومتميز جذاب الراجحي لمصرف العام المظهر أن: في تمثلت جدا   عالية 70 بدرجة الراجحي مصرف عمالء

 تمسكو والء في تسهم اإلسالمية المصرفية الخدمة في فروعه وانتشار والتميز المصداقية - الراجحي مصرف مع التعامل في

 ضمن والمتوسطات. (9 – 3.61) الفترة ضمن يقع الفقرات هذه متوسطات كانت حيث الراجحي، مصرف مع بالتعامل العمالء

 .جدا   عالية الدرجة أن إلى تشير الخماسي درجالت من الفترة هذه
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 رفمص عمالء قبل من عنها الرضا مستوى جاء والتي األساسية الخدمات عن الرضا مستوى على الدالة الفقرات أن نجد بينما 

 الراجحي مصرف يسعى - عمالئه خدمة في حسنة بسمعة يمتاز الراجحي مصرف): في تمثلت عالية بدرجة الراجحي

 ةمتنوع خدمات تقديم خالل من العمالء اجتذاب الراجحي مصرف يحاول - متميزة وخدمات إسالمية منتجات بابتكار إلرضائي

 اإلجابةو التوضيحية الكتيبات تقديم خالل من العمالء ثقة كسب الراجحي مصرف يحاول - الوقت نفس في وشرعية ومتميزة

 ملتع - (حولها دورات الموظفين وإعطاء الكاملة لإلجابة مشرفين ووجود) اإلسالمية والعقود المنتجات حول األسئلة كافة عن

 دماتخ هناك ليس – للعمالء المقدمة والخدمات المصرفية التعامالت كافة من التأكد في الراجحي مصرف في الشرعية الرقابة

( قدمهاي التي الخدمات خالل من حاجاته تحقيق في العميل الراجحي مصرف يساند – بتقديمها الراجحي مصرف يقوم ال أساسية

 إلى يشير الخماسي التدرج من الفترة هذه ضمن والمتوسطات( 3.61 - 7.31) الفترة ضمن يقع الفقرات هذه متوسط كان حيث

 .عالية الدرجة أن

 ينةالمد فرع الراجحي مصرف من لهم المقدمة الواحد االتجاه ذات الخدمات عن العمالء رضا مدى ما: الثاني السؤال 

  المنورة؟

 قراتف حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحث قام السؤال هذا عن لإلجابة

 :النتائج يبين التالي والجدول الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل محور

 من لهم المقدمة الواحد االتجاه ذات الخدمات عن العمالء رضا لدرجات ريةالمعيا واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4-4) جدول

 المنورة المدينة فرع الراجحي مصرف

 المتوسط الفقرات م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 ترتيب

 الفقرات

 الشريعة مع المتوافقة الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات تسهيل 0

 العميل رضا في اإلسالمية

 جدا   عالية 0.1111 3.10

 مع بالتعامل للعميل أريحية يعطي بالمصرف شرعية هيئة وجود 6

 المصرف

 جدا   عالية 0.1129 3.17

 عالية 0.1301 7.17 الشبهات من وتخلوا واضحة الراجحي مصرف في اإلسالمية العقود 7

 وفيها على تشتمل ربما والتي الواضحة غير المعامالت أتجنب 3

 شرعية شبهات

 جدا   عالية 1.5756 3.63

 عالية 1.5975 7.15 شرعية الراجحي مصرف في والمبتكرة المتنوعة الخدمات 9

 عالية 0.0303 7.26 بها التعامل عن ابتعد لذا صحتها في اشك خدمات توجد 2

 عالية 0.0171 7.51 الربوية البنوك تشابه خدمة ورسوم اإلدارية الرسوم بعض توجد 1

 عالية 0.7615 7.95 بعمالئه خاصة ايةرع الراجحي مصرف يولي 5

 عالية 0.6519 7.23 الراجحي مصرف أولويات أهم من العميل خدمة تعد 5

 عالية 0.6702 7.25 الشخصية عمالئه احتياجات المصرف يتفهم 01

 عالية 0.0105 7.50 العام المتوسط

 الدراسة في إليها المشار البيانات من: المصدر
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 مصرف من لهم المقدمة الواحد االتجاه ذات الخدمات عن العمالء رضا لمستوى العام المتوسط أن (3-3) الجدول من يتضح

 – 7.31) الفترة ضمن تقع الدرجة وهذه (0.0105) الكلي المعياري االنحراف وبلغ (7.50) بلغ المنورة المدينة فرع الراجحي

 اهاالتج ذات الخدمات عن العمالء رضا لمستوى مستوى أن إلى يشير الخماسي التدرج من الفترة هذه ضمن والمتوسط( 3.61

 .عالي المنورة المدينة فرع الراجحي مصرف من لهم المقدمة الواحد

 من لهم المقدمة الواحد االتجاه ذات الخدمات عن العمالء رضا فقرات حول العينة أفراد استجابات متوسطات إلى وبالنظر

 اءج والتي الواحد االتجاه ذات الخدمات عن الرضا مستوى على الدالة الفقرات أن نجد المنورة، المدينة فرع الراجحي مصرف

 الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات تسهم): في تمثلت جدا   عالية بدرجة الراجحي مصرف قبل من عنها الرضا مستوى

 - لمصرفا مع بالتعامل للعميل أريحية يعطي بالمصرف شرعية هيئة وجود - العميل رضا في اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة

 ضمن يقع الفقرات هذه متوسطات كانت حيث (شرعية شبهات وفيها على تشتمل ربما والتي الواضحة غير المعامالت أتجنب

 .جدا   عالية الدرجة أن إلى تشير الخماسي التدرج من الفترة هذه ضمن والمتوسطات. (9 – 3.61) الفترة

 يالراجح مصرف عمالء قبل من عنها الرضا مستوى جاء والتي الخدمات عن الرضا مستوى على لدالةا الفقرات أن نجد بينما

 في رةوالمبتك المتنوعة الخدمات -الشبهات من وتخلوا واضحة الراجحي مصرف في اإلسالمية العقود): في تمثلت عالية بدرجة

 ورسوم اإلدارية الرسوم بعض توجد - بها لتعاملا عن ابتعد لذا صحتها في اشك خدمات توجد - شرعية الراجحي مصرف

 مصرف أولويات أهم من العميل خدمة تعد - بعمالئه خاصة رعاية الراجحي مصرف يولي الربوية، البنوك تشابه خدمة

( 3.61 - 7.31) الفترة ضمن يقع الفقرات هذه متوسط كان حيث (الشخصية عمالئه احتياجات المصرف يتفهم الراجحي،

 .عالية الدرجة أن إلى يشير الخماسي التدرج من الفترة هذه ضمن اتوالمتوسط

 لمتطلباتهم؟ وتلبيتها العمالء لرغبات الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات تلبية مدى ما: الثالث السؤال

 فقرات حول لعينةا أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحث قام السؤال هذا عن لإلجابة 

 : النتائج يبين التالي والجدول الخدمات عن الرضا عوامل محور
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 وتلبيتها العمالء لرغبات الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات تلبية لمستوى العام المتوسط أن( 9-3) الجدول من يتضح

 والمتوسط (3.61 – 7.31) الفترة ضمن قعت الدرجة وهذه( 0.6150) الكلي المعياري االنحراف وبلغ( 7.29) بلغ لمتطلباتهم

 العمالء لرغبات الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات تلبية مستوى أن إلى يشير الخماسي التدرج من الفترة هذه ضمن

 .عالي لمتطلباتهم وتلبيتها

 العمالء لرغبات الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات تلبية درجة حول العينة أفراد استجابات متوسطات إلى وبالنظر

 تمثلت عالية درجةب منها التلبية مستوى جاء والتي العمالء رغبات تلبية مستوى على الدالة الفقرات أن نجد لمتطلباتهم، وتلبيتها

 قومي التأكد عدم حالة في - ومقنعه مرضية إجابة مشروعيتها ومدى الخدمات عن تساؤالتي على الموظفين اغلب يجيب): في

 سمق في مشرفين يوجد - رضاه ويضمن العميل يطمئن مما اإلجابة ثم ومن للمصرف الشرعية الهيئة موقع ةبمراجع الموظف

 أو الخدمة اترك - رضاه ويضمن العميل يطمئن مما الخدمات بمشروعية المتعلقة األسئلة كافة على لإلجابة العمالء خدمة

ا هناك بأن أشعر - الواضحة إلجابةا عن قدرته وعدم الموظف ارتباك حال في المصرفية المعاملة  مصلحتي في اهتمام 

 دماتيخ بتلبية يقومون البنك موظفو - لطلباتي بسرعة المصرف موظفو يستجيب - المصرف موظفي قبل من الشخصية

 التدرج من الفترة هذه ضمن والمتوسطات( 3.61 - 7.31) الفترة ضمن يقع الفقرات هذه متوسطات كانت حيث (بسرعة

 .عالية الدرجة أن إلى تشير يالخماس

 ةالمصرفي للخدمات الشرعية بالضوابط ملمين غير الموظفين اغلب) وهي ضعيفة واحدة فقرة على الموافقة جاءت بينما

 لىع العالية العينة أفراد موافقة إلى يشير مما سلبية عبارة وهي (العمالء مع تعاملهم خالل من الراجحي بمصرف اإلسالمية
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 اللخ من الراجحي بمصرف اإلسالمية المصرفية للخدمات الشرعية بالضوابط ملمين الموظفين اغلب أن أي بارةالع هذه عكس

 .العمالء مع تعاملهم

 والغير والمتميزة الجاذبة الخدمات تقديم في األخرى والمصارف الراجحي مصرف بين تنافسية هناك هل: الرابع السؤال

  اإلسالمية؟ المصرفية اتالخدم وخاصة العمالء قبل من متوقعة

 قراتف حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحث قام السؤال هذا عن لإلجابة

 :النتائج يبين التالي والجدول األخرى المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس محور

 مصرف بين التنافسية مستوى حول العينة أفراد الستجابات المعيارية حرافاتواالن الحسابية المتوسطات (2-4) جدول

 الخدمات وخاصة العمالء قبل من متوقعة والغير والمتميزة الجاذبة الخدمات تقديم في األخرى والمصارف الراجحي

 اإلسالمية المصرفية

 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 ترتيب

 الفقرات

 تنوع) الراجحي يقدمها ال إسالمية وخدمات منتجات األخرى لمصارفا تقدم 0

 (المنتجات

 عالية 0.0302 7.29

 واضحة بصورة مشروعيتها ومدى ومعامالتها خدماتها األخرى المصارف توضح 6

 (والتسويق. واإلعالنات. العمالء مع التواصل خالل من) الراجحي مصرف من أكثر

 عالية 0.0506 7.93

 مصرف من أكثر الخدمات عن رضاه وتتقصى العميل األخرى المصارف تتابع 7

 (اإلجراءات وتسهيل واالنتشار الخدمة خالل من) الراجحي

 عالية 0.0221 7.29

. اإلنجاز سرعة) العمالء توقعات وتفوق الخدمة بجودة األخرى المصارف تهتم 3

 (الوصول سهولة

 عالية 0.1520 7.50

 مقدمةال التطبيقات من وأسهل أفضل وحديثة ذكية طبيقاتت األخرى المصارف تقدم 9

 المباشرة اإللكترونية والتعامالت الذكية الهواتف خدمات) الراجحي مصرف في

 (المباشرة وغير

 عالية 0.6356 7.93

 جدا   عالية 0.1109 3.13 التقنيات أحدث الراجحي مصرف يستخدم 2

 جدا   عالية 1.5155 3.19 احتاجها لتيا الشخصية الخدمات كافة المصرف موقع يقدم 1

 عالية 0.6715 7.13 الراجحي مصرف في تتواجد ال األخرى المصارف في المميزات بعض توجد 5

 عالية 1.1317 3.75 العام المتوسط

 الدراسة في إليها المشار البيانات من: المصدر

 الخدمات تقديم في األخرى والمصارف الراجحي صرفم بين التنافسية لمستوى العام المتوسط أن (2-3) الجدول من يتضح

. 0) كلي معياري بانحراف (7.19) بلغ اإلسالمية المصرفية الخدمات وخاصة العمالء قبل من متوقعة والغير والمتميزة الجاذبة

 التنافسية أن إلى يشير الخماسي التدرج من الفترة هذه ضمن والمتوسط (3.61 – 7.31) الفترة ضمن تقع الدرجة وهذه (0701
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 وخاصة العمالء قبل من متوقعة والغير والمتميزة الجاذبة الخدمات تقديم في األخرى والمصارف الراجحي مصرف بين

 .عالي الراجحي مصرف عمالء نظر وجهة من اإلسالمية المصرفية الخدمات

 الجاذبة تالخدما تقديم في األخرى والمصارف الراجحي مصرف بين التنافسية فقرات على العينة أفراد استجابات وبترتيب

 ةكاف المصرف موقع يقدم) الفقرة أن نجد اإلسالمية المصرفية الخدمات وخاصة العمالء قبل من متوقعة والغير والمتميزة

 يستخدم) الفقرة نجد الثانية المرتبة وفي (3.19) بمتوسط وذلك األولى المرتبة في حلت (احتاجها التي الشخصية الخدمات

 توقعات وتفوق الخدمة بجودة األخرى المصارف تهتم) الفقرة احتلت بينما. (3.13) بمتوسط (التقنيات أحدث الراجحي مصرف

 المصارف في المميزات بعض توجد) الفقرة واحتلت (3.50) بمتوسط الثالثة المرتبة الوصول سهولة ،اإلنجاز سرعة ،العمالء

 تقدم) الفقرة حلت فقد الخامسة المرتبة في أما (7.13) بمتوسط الرابعة تبةالمر (الراجحي مصرف في تتواجد ال األخرى

 العميل األخرى المصارف تتابع) والفقرة (المنتجات تنوع) الراجحي يقدمها ال إسالمية وخدمات منتجات األخرى المصارف

 بمتوسط وذلك (اإلجراءات وتسهيل واالنتشار الخدمة خالل من) الراجحي مصرف من أكثر الخدمات عن رضاه وتتقصى

 أكثر واضحة بصورة مشروعيتها ومدى ومعامالتها خدماتها األخرى المصارف توضح) فنجد األخيرة المرتبة في أما (7.29)

 تطبيقات األخرى المصارف 72 تقدم) والفقرة (والتسويق. واإلعالنات. العمالء مع التواصل خالل من) الراجحي مصرف من

 اإللكترونية والتعامالت الذكية الهواتف خدمات) الراجحي مصرف في المقدمة التطبيقات من وأسهل أفضل وحديثة ذكية

 (.7.93) بمتوسط وذلك (المباشرة وغير المباشرة

 قديمت في األخرى والمصارف الراجحي مصرف بين التنافسية فقرات حول العينة أفراد استجابات متوسطات إلى وبالنظر

 المتوسطات جميع أن نجد اإلسالمية المصرفية الخدمات وخاصة العمالء قبل من متوقعة والغير تميزةوالم الجاذبة الخدمات

 كان والتي (6 ،0) رقم العبارة هما فقط عبارتين عدا عالية هي وبالتالي (3.61 من ألقل - 7.31 من) الفترة ضمن كانت

 عم الشخصية الخدمات ومستوى التقنيات في التنافسية درجة نأ إلى يشير وهو (9 من ألقل - 3.61 من) الفترة ضمن متوسطها

 .جدا   عالية األخرى المصارف

 مصرف مع تعاملك مدة – العمل مجال – التعليمي المستوى – الجنس) الديمغرافية للمتغيرات أثر هناك هل: السادس السؤال

  الراجحي؟ مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا (الراجحي

 (اجحيالر مصرف مع تعاملك مدة – العمل مجال – التعليمي المستوى – الجنس) الديمغرافية للمتغيرات أثر يوجد هل ولمعرفة

 مستقلتين لعينتين (T) اختبار بإجراء الباحث قام الراجحي، مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا على

 :النتائج توضح التالية جداولوال( ANOVA) التباين تحليل واختبار
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 الجنس: أوال

 

 مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا مستويات في للفروق( T) اختبار يبين الذي (1-3) الجدول من

 - للعميل األساسية الخدمات) من كل عن العمالء رضا مستويات متوسطات في فروق توجد ال أنه نجد للجنس تبعا الراجحي

 الجنس لمتغير أثر يجود ال فإنه وبالتالي (1.19) من أكبر (t) لقيم الداللة مستويات قيم كانت حيث (الخدمات عن الرضا واملع

 .األبعاد هذه عن العمالء رضا على

 كل يف للجنس تبعا الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا مستويات في فروق هنالك أن نجد بينما

 يثح (األخرى المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس - الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل) من

 رلمتغي أثر وجود إلى تشير العينة أفراد استجابات فإن وبالتالي (1.19) من أقل األبعاد لهذه( t) لقيم الداللة مستويات قيم كانت

 .الذكور لصالح الفروق وهذه األبعاد، هذه عن ءالعمال رضا على الجنس

 التعليمي المستوى :ثانياا 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        144 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 المصرفية الخدمات عن العمالء رضا مستويات في للفروق (ANOVA) التباين تحليل اختبار يبين والذي( 5-3) الجدول من

 من كل عن العمالء رضا مستويات في قفرو توجد ال أنه نجد التعليمي المستوى لمتغير تبعا الراجحي مصرف من المقدمة

 كانت حيث (األخرى المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس - الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل)

 من كل عن العمالء رضا مستويات في فروق توجد أنه نجد بينما. (1.19) عند إحصائيا دالة غير البعدين لهذين (F) قيم

 ولمعرفة. (1.19) عند دالة البعدين لهذين (F) قيم كانت حيث (الخدمات عن الرضا عوامل - للعميل األساسية لخدماتا)

 مت الراجحي، مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا في الفروق التعليمي المستوى من فئة أي لمصلحة

 :النتائج يبين التالي دولوالج المتعددة، للمقارنات شيفيه اختبار إجراء

 لمتغير تبعا الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا في لداللة شيفيه اختبار (9-4) جدول

 التعليمي المستوى

 Sig) مستوى داللة الفروث ) الفرق في المتوسط المقارنات الفئات األبعاد

 

 

 

  

 دون الثانوي

 1.225 - 6.56331 دبلوم

 1.521 0.09732 بكالوريوس

 1.753 3.76131 ماجستير
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 للعميل األساسية الخدمات

 1.351 2.97696 دكتوراه

 

 دبلوم

 1.225 6.56331 الثانوي دون

 1.051 3.11157 بكالوريوس

 1.179 )*( 1.63351 ماجستير

 1.075 5.39255 دكتوراه

 

 بكالوريوس

 1.521 - 0.09732 الثانوي دون

 1.051 - 3.11157 دبلوم

 1.911 7.02257 ماجستير

 1.270 9.71512 دكتوراه

 

 رماجستي

 1.753 - 3.76131 الثانوي دون

 1.179 )*( - 1.63351 دبلوم

 1.911 - 7.02257 بكالوريوس

 1.559 6.60606 دكتوراه

 

 دكتوراه

 1.351 - 2.97696 الثانوي دون

 1.075 - 5.39255 دبلوم

 1.270 - 9.71512 بكالوريوس

 1.559 - 6.60606 ماجستير

 

 

 الخدمات عن الرضا عوامل

  

 دون الثانوي

 1.512 - 0.11299 دبلوم

 1.931 6.02135 بكالوريوس

 1.152 9.02052 ماجستير

 1.126 3.13129 دكتوراه

 

 دبلوم

 1.512 0.11299 الثانوي دون

 1.155 7.53319 بكالوريوس

 1.100 ) *( 2.57536 ماجستير

 1.390 9.50161 دكتوراه

 

 بكالوريوس

 

 

 

 1.931 - 6.02135 الثانوي دون

 1.155 - 7.53319 دبلوم

 1.321 6.55371 ماجستير

 1.515 0.51702 دكتوراه

 1.152 - 9.02052 الثانوي دون 
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 1.100 )*( - 2.57536 دبلوم رماجستي

 1.321 - 6.55371 وريوسبكال

 1.555 - 0.06060 دكتوراه

 

 دكتوراه

 1.126 - 3.13129 الثانوي دون

 1.390 - 9.50161 دبلوم

 1.515 - 0.51702 بكالوريوس

 1.555 0.06060 ماجستير

 * The mean difference is significant at the .05 level. 

 الدراسة في إليها المشار البيانات من: المصدر

 في المقارنات أن نجد المتعددة للمقارنات ( Scheffe- Multiple Comparisons) اختبار يبين والذي( 5-3) الجدول من

 دالةو موجبة فروقا سجلت التعليمي المستوى لمتغير تبعا الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا

 مستوى كان حيث (ودبلوم ماجستير) التعليمي مستواهم كان الذين العينة أفراد لصالح (1.19) معنوية مستوى عند إحصائيا

 يالراجح مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن أعلى ماجستير التعليمي مستواهم كان الذين العينة أفراد العمالء رضا

 .الدراسة أداة تضمنتها التي

 العمل مجال: ثالثاُ 

 

 المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا في للفروق (ANOVA) التباين تحليل اختبار يبين والذي (01-3) الجدول من

 من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا ألبعاد( F) قيم أن نجد العمل مجال لمتغير تبعا الراجحي مصرف من
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 العينة أفراد استجابات فإن وبالتالي (1.19) من أصغر اللتهاد مستويات قيم كانت حيث إحصائيا دالة كانت الراجحي مصرف

 .الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا على العمل مجال لمتغير أثر وجود إلى تشير

 مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا في الفروق العمل مجال فئات من فئة أي لمصلحة ولمعرفة

 :النتائج يبين التالي والجدول المتعددة، للمقارنات شيفيه اختبار إجراء تم لراجحي،ا

 

 في المقارنات أن نجد المتعددة للمقارنات( Scheffe- Multiple Comparisons) اختبار يبين والذي (00-3) الجدول من

 ودالة موجبة فروقا سجلت العمل مجال يرلمتغ تبعا الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا

 هذه وكانت (الحكومي والقطاع الحرة األعمال) عملهم مجل كان الذين العينة أفراد لصالح (1.19) معنوية مستوى عند إحصائيا

 مقدمةال يةالمصرف الخدمات عن رضا أكثر كانوا الذين وهم الحكومي القطاع عملهم مجال كان الذين العينة أفراد لصالح الفروق

 .الدراسة أداة تضمنتها التي الراجحي مصرف من
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 الراجحي مصرف مع تعاملك مدة: رابعاا 

 

 المصرفية الخدمات عن العمالء رضا مستويات في للفروق (ANOVA) التباين تحليل اختبار يبين والذي (06-3) الجدول من

 - الخدمات عن الرضا عوامل) لبعدي (F) قيم أن نجد صرفالم مع التعامل مدة لمتغير تبعا الراجحي مصرف من المقدمة

( 1.19) نم أكبر داللتها مستويات قيم كانت إحصائيا دالة غير كانت (األخرى المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس

( F) يمق كانت بينما بعدين،ال هاذين عن العمالء رضا على الراجحي مصرف مع التعامل مدة لمتغير أثر يوجد ال فإنه وبالتالي

 قيم تكان حيث إحصائيا، دالة كانت (الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل - للعميل األساسية الخدمات) لبعدي

 عن العمالء رضا على الراجحي مصرف مع التعامل مدة لمتغير أثر يوجد فإنه وبالتالي( 1.19) من أقل داللتها مستويات

 .البعدين هاذين

 رفيةالمص الخدمات عن العمالء رضا في والفروق البنك مع التعامل مدة متغير فئات من فئة أي اتجاه في أو مصلحة ولمعرفة

 :النتائج يبين التالي والجدول المتعددة، للمقارنات شيفيه اختبار إجراء تم الراجحي، مصرف من المقدمة
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 في المقارنات أن نجد المتعددة للمقارنات (Scheffe- Multiple Comparisons) اراختب يبين والذي (07-3) الجدول من

 دةم لمتغير تبعا (الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل - للعميل األساسية الخدمات) بعدي عن العمالء رضا

 كانت الذين العينة أفراد لصالح( 1.19) يةمعنو مستوى عند إحصائيا ودالة موجبة فروقا سجلت الراجحي مصرف مع تعاملهم

 الخدمات) عن الراجحي مصرف عمالء ضمن رضا األكثر كانوا حيث أعوام، 01 من أكثر الراجحي مصرف مع تعاملهم مدة

 .(الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل - للعميل األساسية

   والتوصيات النتائج

  النتائج: أوالا 

 المدينة فرع الراجحي مصرف من لهم المقدمة األساسية الخدمات عن العمالء رضا مستوى أن الدراسة ائجنت أظهرت• 

 .(0.1563) معياري وانحراف( 7.59) بمتوسط وذلك عالي المنورة

 من عنها الرضا مستوى جاء والتي المنورة، المدينة فرع الراجحي مصرف من األساسية الخدمات أن الدراسة نتائج أظهرت• 

 مع التعامل في باألمان والشعور والمتميز، الجذاب المظهر: في تمثلت جدا عالية بدرجة الراجحي مصرف عمالء قبل

 . المصرف فروع وانتشار والتميز والمصداقية المصرف،

 فرع راجحيال مصرف من لهم المقدمة الواحد االتجاه ذات الخدمات عن العمالء رضا مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت• 

 .(0.0105) معياري وانحراف (7.50) بمتوسط وذلك عالي المنورة المدينة

 جاء والتي المنورة، المدينة فرع الراجحي مصرف من لهم المقدمة الواحد االتجاه ذات الخدمات أن الدراسة نتائج أظهرت•  

 متوافقة الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات نأ: في تمثلت جدا   عالية بدرجة الراجحي مصرف قبل من عنها الرضا مستوى

 .المصرف مع التعامل في للعميل أريحية تعطي بالمصرف شرعية هيئة ووجود اإلسالمية، الشريعة مع

 جاء والتي المنورة، المدينة فرع الراجحي مصرف من لهم المقدمة الواحد االتجاه ذات الخدمات أن الدراسة نتائج أظهرت•  

 واضحة الراجحي مصرف في اإلسالمية العقود أن: في تمثلت عالية بدرجة الراجحي مصرف قبل من هاعن الرضا مستوى

 .شرعية الراجحي مصرف في والمبتكرة المتنوعة الخدمات أن إلى باإلضافة الشبهات، من وتخلوا

 سبح لمتطلباتهم وتلبيتها العمالء لرغبات الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات تلبية مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت•  

 .(0.6150) معياري وانحراف (7.29) بمتوسط وذلك عالي المنورة المدينة فرع الراجحي مصرف عمالء نظر وجهة

 :في تمثلت عالية بدرجة منها التلبية مستوى جاء والتي الراجحي مصرف من المقدمة الخدمات أن الدراسة نتائج أظهرت• 

 ميقو التأكد عدم حالة في وأنه ومقنعه، مرضية إجابة مشروعيتها ومدى الخدمات عن تساؤالتي ىعل الموظفين اغلب يجيب

 وجود إلى باإلضافة رضاه، ويضمن العميل يطمئن مما اإلجابة ثم ومن للمصرف الشرعية الهيئة موقع بمراجعة الموظف

 ألمرا رضاه ويضمن العميل يطمئن مما الخدمات يةبمشروع المتعلقة األسئلة كافة عن لإلجابة العمالء خدمة قسم في مشرفين

ا هناك بأن العميل يشعر الذي  .موظفي قبل من الشخصية بمصلحته اهتمام 
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 ميزةوالمت الجاذبة الخدمات تقديم في األخرى والمصارف الراجحي مصرف بين التنافسية مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت• 

 وذلك عالية الراجحي مصرف عمالء نظر وجهة اإلسالمية المصرفية خدماتال وخاصة العمالء قبل من متوقعة والغير

  .(1.0701) معياري وانحراف (7.19) بمتوسط

 -للعميل األساسية الخدمات) من كل عن العمالء رضا مستويات متوسطات في فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج أظهرت• 

 . األبعاد هذه عن العمالء رضا على الجنس لمتغير أثر وديج ال فإنه وبالتالي (الخدمات عن الرضا عوامل

 عاتب الراجحي مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا مستويات في فروق هنالك أن الدراسة نتائج أظهرت• 

 ارفالمص مع تالخدما تقديم في التنافسية قياس - الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل) من كل في للجنس

 .الذكور لصالح الفروق وهذه األبعاد، هذه عن العمالء رضا على الجنس لمتغير أثر وجود وبالتالي (األخرى

 مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل) من كل عن العمالء رضا مستويات في فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج أظهرت•  

 .التعليمي للمستوى تبعا (األخرى المصارف مع الخدمات تقديم في التنافسية قياس - الراجحي مصرف

 الرضا عوامل - للعميل األساسية الخدمات) من كل عن العمالء رضا مستويات في فروق توجد أنه الدراسة نتائج أظهرت•  

 .(ودبلوم ماجستير) التعليمي مستواهم كان الذين العينة أفراد لصالح التعليمي للمستوى تبعا (الخدمات عن

 مصرف من المقدمة المصرفية الخدمات عن العمالء رضا على العمل مجال لمتغير أثر وجود الدراسة نتائج أظهرت•  

 .الحكومي القطاع عملهم مجال كان الذين العينة أفراد لصالح. الراجحي

 الخدمات) بعدي عن العمالء رضا على الراجحي مصرف مع التعامل مدة لمتغير أثر يوجد أنه الدراسة نتائج أظهرت•  

 عم تعاملهم مدة كانت الذين العينة أفراد لصالح (الراجحي مصرف مع للتعامل للعميل الجاذبة العوامل - للعميل األساسية

 للعميل األساسية الخدمات) عن الراجحي مصرف عمالء ضمن رضا األكثر كانوا حيث أعوام، 01 من أكثر الراجحي مصرف

 (.الراجحي مصرف مع تعامللل للعميل الجاذبة العوامل -

  التوصيات: اا ثاني

 :العلمية التوصيات )أ(   

 مصرف لعمالء المقدمة المصرفية الخدمات فعالية لقياس الراجحي مصرف قبل من الدورية بالدراسات القيام.  0 

 ألخر عميل من تتفاوت وخياراتهم توقعاتهم أن خاصة عليهم والحفاظ العمالء رضا يضمن مما المدينة بفرع الراجحي

 .األخرى المصارف قبل من للعمالء الخدمات تقديم في المستمر التطور عن فضال  

 جوهر هم العمالء الن وذلك. لهم الجاذبة الخدمات ومعرفة مشاكلهم حل على والعمل العمالء بمقترحات االهتمام 6

 .اإلسالمية وخاصة المصرفية للخدمات التسويقية العملية

 من مقدمةال الخدمات على لتتفوق اإلسالمية، المصرفية الخدمات تطوير كيفية على للتعرف خاصة دراساتب القيام.  7 

 .العميل لدى األول الخيار لتكون يميزها مما (الربوية) التقليدية البنوك
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 التيو ونحوها ميةاإلسال اإللكترونية والمنصات الرقمي والعالم اإللكترونية الخدمات في التطور مواكبة على العمل.  3 

 والعمل متطورةو جديدة إلكترونية قنوات فتح خالل من الحديثة المصرفية الرقمية التعامالت في الكاملة التلبية للعمالء تقدم

 .فعليا   الموجودة اإللكترونية القنوات تطوير على

 :العملية )ب( التوصيات    

 الظروف ظل في وخاصه السعودية المراءة احتياجات مع الئمت خاصة خدمات وتقديم النسائية بالفروع االهتمام.  0 

 .أعلى الرجالية الفروع في الرضا نسبة أن الدراسة أظهرت حيث الحالية االقتصادية

 عم بالتعامل واستمرارهم والئهم يضمن مما طموحاتهم وتحقق رغباتهم تشبع خدمات وقديم الجدد بالعمالء االهتمام.  6 

 .المصرف مع سنوات عشر من ألكثر المعاملين القدماء العمالء رضا دراسةال أظهرت حيث المصرف

 الموجودة الخدمات لتطوير باإلضافة اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة المصرفية الخدمات من المزيد ابتكار.  7 

 . المبتكرة الخدمات عن العمالء رضا الدراسة أظهر حيث بالمصرف

 يدل مما الخدمات عن رضا أكثر الحكومية القاعات عمالء أن الدراسة أظهرت حيث لخاصا القطاع بعمالء االهتمام.  3

 .غيرهم دون بهم االهتمام على

 :المراجع

 العربية المراجع: أوالا  

 المصارف بين مقارنة دراسة الزبون وقيمة الزبائن رضا الخدمة، جودة بين العالقة اختبار (.م 6109. )رشاد فزعة، أبو

 .األعمال كلية األوسط، الشرق جامعة األردن، األردن، في التجارية والمصارف اإلسالمية

 البنك على ميدانية دراسة الزبائن، رضا على اإللكترونية المصرفية الخدمات جودة أثر م(.6102. )الدين صالح الباهي،  

 زمالاألع إدارة قسم األعمال، إدارة كلية األوسط الشرق جامعة عمان اإلسالمي األردني

 والنشر. ةللطباع انالبيد: رمصد رفية،المص دماتالخ ويقتس م(.0555. )وضع داد،الح 

 الزرقاء. مدينة في" العربي البنك في العمالء رضا على المصرفية الخدمة جودة أبعاد أثر م(.6113. )سامر الرياضي،  

 في اإلسالمية المصارف خدمات عن العمالء رضا في المؤثرة العوامل:" بعنوان ميدانية دراسة م(.6106سالم ) القادر، عبد 

 .5 المجلد 06 العدد األعمال أدارة في األردنية المجلة العلمي، البحث عمادة األردنية، الجامعة ،"فلسطين

 دراسة"  العمالء نظر وجهة من اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة قياس" بعنوان تطبيقية دراسة م(.6103) صادق السبئي، 

 امعةج نجران، السعودية، العربية المملكة السعودية، العربية المملكة في اإلسالمية المصارف بعض على بيقيةتط

 نجران.
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 شعبيال القرض حالة دارسة البنكي، النشاط تفعيل في اإللكترونية المصرفية الخدمات تسويق دور م(.6119سليمة ) هللا، عبد

 لجزائر.ا باتنة، – لخضر الحاج جامعة تسويق، تخصص االقتصادية العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري،

 ،''ميدانية دراسة'' غزة قطاع العاملة المصارف في الخدمات تسعير قرارات في المؤثرة العوامل م(.6119) ساطع شملخ، 

 غزة. اإلسالمية الجامعة والتمويل، المحاسبة في الماجستير شهادة على الحصول متطلبات الستكمال مذكرة

 األردن. عمان، المناهج، دار المصرفي، التسويق (. 6119ردينة. ) يوسف، ؛محمد الصميدي،  

 المناهج دار: عمان ،0 ط تحليلي، كمي استراتيجي مدخل المصرف التسويق م(.6110ردينة. ) يوسف، ؛محمود الصميدي،

  .35 للنشر،

 – "الهاشمية األردنية الملكة في اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة قياس" :بعنوان تحليلية دراسة م(.6101) صالح الطالب،

 الهاشمية األردنية المملكة األهلية، جرش جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد كلية

 والعلوم االقتصاد كلية األعمال إدارة بقسم التدريس هيئة عضو الليبية الجوية الخطوط بشركة م(.6102) حنان العباني، 

 لىع تطبيقية دراسة: الشرائى بسلوكهم وعالقته المقدمة الخدمات عن العمالء رضاء: العنوان طرابلس جامعة السياسية

 سالتدري هيئة ألعضاء العامة النقابة - الجامعي مجلة الليبية، الجوية الخطوط بشركة طرابلس فرع مبيعات مكاتب

 ليبيا. الجامعي،

 بنك على ميدانية دراسة" المصرفية الخدمات جودة عن العمالء رضا قياس"  بعنوان انيةميد دراسة م(.6106) خالد عبود، 

 الثاني. العدد ،65 المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة اإلسالمي، الدولي سوريا

 والتوزيع. للنشر الحامد دار: عمان المصرفي، التسويق م(.6119) تيسير العجارمة،

 العربية المملكة ،3 ط والتوزيع، للنشر العبيكان مكتبة السلوكية، العلوم في للبحث المدخلهـ(. 0361) حمد، بن صالح ،العساف

 الرياض. السعودية،

 العام القطاع بنوك على دراسة العمالء رضا على وانعكاساتها التسويقية الثقافة محددات م(.6100) العزيز عبد مرزوق، 

 .7 العدد ،79 مجلد مصر، – التجارية للدراسات المصرية جلةالم المنوفية، بمحافظة

 بنك على ميدانية دراسة العميل، رضا على وأثرها المصرفية الخدمات جودة م(.6101. )الطاهر علي، ؛هاجر الملك، 

 .01 العدد االقتصادية، العلوم مجلة الصادرات،

 اإللكترونية: المواقع ثانياا:

 http://www.alrajhibank.com.sa 
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