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 امللخص:
ولقد اعتمد البحث على مدخل الفجوة لقياس , املصارف العاملة في السودان من وجهة نظر العمالءتناول البحث قياس مستوى جودة خدمات 

( للمقارنة بين األداء الفعلي للخدمة املقدمة واألداء Servqualمستوى جودة الخدمات املصرفية وذلك باالعتماد على مقياس الجودة الكلية املدركة )

في النمطية التي تتميز بها الخدمات املصرفية والتي أدت إلى زيادة حدة املنافسة بين املصارف عموما املشكلة األساسية للبحث  تمثلت املتوقع منها.

 , حيث 
ً
مشكلة البحث في التعرف على مستوى جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف العاملة في تمثلت واملصارف العاملة في السودان خصوصا

عدة أهداف وهي: معرفة مستوى جودة الخدمات املصرفية املقدمة لعمالء الدراسة الى تحقيق  ت.هدفن ومدى رضا العمالء عن هذه الخدماتالسودا

وبناًء على مشكلة  املصارف العاملة في السودان, ومعرفة تأثير األبعاد املختلفة لجودة الخدمة على توقعات وإدراكات عمالء املصارف في السودان.

ال توجد فروقات ذات داللة  ,كلما زادت الجوانب املادية امللموسة كلما زادت جودة الخدمات املصرفية وهي: لدراسة تم وضع عدد من الفروض ا

من ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية  ,إحصائية بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة  أخرى,ناحية وعامل العمر, الجنس, عدد سنوات التعامل مع املصرف من ناحية 

صرفية ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات امل  ,املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة التعاطف مع العمالء

ال توجد عالقة  ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد مستوى  مادية العمالء على هذه  الخدمات,بازدياد مستوى اعت

وائية بسيطة ( استبيان على عينة عش292استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة الحالة حيث تم توزيع ) االستجابة لهذه الخدمات.

أن هناك فجوة بين الخدمة املتوقعة واألداء توصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها ولقد , الفروع الرئيسية للبنوك في والية الخرطوممن عمالء 

إدارات  مالتوصيات منها  ضرورة قيا , وبناًء على نتائج الدراسة تم التوصل الى عدد منالفعلي حيث كانت الخدمة الفعلية إيجابية في العديد من األبعاد

جه هؤالء العمالء املصارف بدعم وتعزيز بعد االعتمادية والذي جاء في املرتبة األولى وذلك باهتمام املصارف بعمالئها والسعي لحل جميع املشاكل التي توا

 اكتشافها. يقة الصحيحة ومعالجة األخطاء فور في تعاملهم مع هذه املصارف وأن تقوم املصارف بتقديم خدماتها في الوقت املحدد وبالطر 

 لبنوك في السوداناقياس جودة الخدمات املصرفية,  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة:
 على اإلدارات املصرفية البحث عن وسائل تستطيع

ً
 ملا تتميز به الخدمات املصرفية من نمطية عالية في املضمون واملحتوى كان لزاما

ً
من  نظرا

يزة فإذا كان من الصعب أن تكون الخدمة املصرفية أحد مكامن التنافس وإبراز امل ,خاللها التميز في إنتاج الخدمات والحصول على أفضل النتائج 

 .(1994)معال, ناجي,  التنافسية فإن نوعية الخدمة وأسلوب تقديمها يصبحان ساحة للتنافس وتحقيق األهداف الرئيسية للمصرف

 مشكلة البحث:
, وهذا

ً
األمر  النمطية التي تتميز بها الخدمات املصرفية أدت إلى زيادة حدة املنافسة بين املصارف عموما واملصارف العاملة في السودان خصوصا

ثم يتطلب أن تعمل تلك املصارف على دراسة وتحليل الخدمات املصرفية التي تقدمها لعمالئها حتى تتعرف على جوانب القصور والضعف فيها ومن 

مشكلة  تتمثلالعمل على تطويرها وذلك بتحسينها وتنويعها بما يالئم رغبات وتطلعات عمالئها بما يحقق لها موقع تنافس ي كبير ومن ثم تعظيم ربحيتها, 

 ات. البحث في التعرف على مستوى جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف العاملة في السودان ومدى رضا العمالء عن هذه الخدم

 ويمكن صياغة مشكلة البحث في االسئلة التالية:

 ما هو أثر زيادة الجوانب املادية امللموسة على جودة الخدمات املصرفية ؟ .1

 ما هو أثر زيادة األمان لدى عمالء املصارف على جودة الخدمات املصرفية املقدمة؟ .2

 ودة الخدمة املصرفية  املقدمة؟ج ما هو أثر عامل العمر, الجنس, عدد سنوات التعامل مع املصرف على .3
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 ة املصرفية التي تقدمها املصارف؟بين زيادة درجة التعاطف مع العمالء وزيادة جودة الخدم عالقة هل هناك .4

 جودة الخدمات املصرفية املقدمة؟ ماهو أثر زيادة مستوى االعتمادية على .5

 زيادة جودة الخدمات املصرفية ؟و هل هناك عالقة بين زيادة مستوى االستجابة للخدمات املصرفية  .6

 أهداف البحث:  
 يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية :   

 معرفة مستوى جودة الخدمات املصرفية املقدمة لعمالء املصارف العاملة في السودان.  .1

 تأثير األبعاد املختلفة لجودة الخدمة على توقعات وإدراكات عمالء املصارف في السودان.معرفة  .2

 فرضيات البحث:
 كلما زادت الجوانب املادية امللموسة كلما زادت جودة الخدمات املصرفية . .1

 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف . .2

مر, الجنس , عدد سنوات التعامل مع املصرف من ناحية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية من ناحية وعامل الع .3

 أخرى .

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة التعاطف مع العمالء .   .4

 مستوى اعتمادية العمالء على هذه  الخدمات .ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد  .5

 ال توجد عالقة  ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد مستوى االستجابة لهذه الخدمات. .6

 أهمية البحث:
صارف العاملة في السودان على تأتي أهمية هذا البحث من حيث تناوله ملوضوع قياس جودة الخدمات املصرفية والذي بدورة سوف يساعد امل

 التعرف على مواطن القصور والضعف في الخدمات املقدمة لعمالئها ومن ثم العمل على تطويرها وتحسينها.

 مصادر املعلومات:
الكتب واملراجع هذا البحث في مصادره على املصادر األولية للمعلومات والتي تتمثل في االستبيان واملصادر الثانوية والتي تتمثل في  اعتمد

 والدوريات العلمية املختلفة والتي اهتمت بموضوع قياس جودة الخدمات املصرفية.

 املناهج املستخدمة:
ي اتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة وذلك للتعرف على مستوى جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها البنوك العاملة ف

 السودان.

 السابقة:الدراسات 
 هذه الدراسات التي تم تناولها: ومن قام هذا البحث بمراجعة العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع قياس جودة الخدمات املصرفية

 ( بعنوان: " الجودة املدركة للخدمات املصرفية: دراسة ميدانية الختبار محدداتها والنماذج 1994دراسة محمد فريد الصحن ,) املستخدمة في

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن هناك اختالف في األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمة, كذلك أوضحت الدراسة بأن هنالك   :" قياسها

ن جودة الخدمة ورضا اختالف في تفسير التباين في جودة الخدمة املدركة بين مقياس التوقعات ومقياس األداء الفعلي وأن هناك عالقة ارتباط بي

 العمالء عن هذه الخدمة.

 ( بعنوان: " جودة الخدمة في القطاع املصرفي في االقتصاد الناش ئ"1997دراسة يافس ,):  قامت الدراسة باضافة عدة أبعاد لألبعاد الخمسة

( , وقام بتوزيع Complaintsوالشكاوي )( Commitment( وااللتزام )Satisfactionوهي الرضا )  Servqualاملستخدمة في مقياس جودة الخدمة 

( استبيان وأوضحت نتائج الدراسة بأن جودة الخدمة يمكن الحصول عليها بواسطة خلق عمالء راضين عن الخدمة وان جودة الخدمة لها تأثير 200)

 على رضا العميل.
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 ( بعنوان:" السلوك ا1998دراسة املوسوي واملطوع ,)ولقد أوضحت نتائج الدراسة بأن الخدمات التي تقدمها  :ة"ملصرفي لعمالء البنوك االسالمي

  البنوك اإلسالمية العاملة في البحرين نجحت في خلق عمالء راضين عن الخدمة املقدمة لهم. 

 ( بعنوان: " قياس جودة الخدمات املصرفية التي تقد1998دراسة ناجي معال ,)"الدراسة بأن حيث أوضحت نتائج  :مها املصارف التجارية في األردن

سنوات الجودة الفعلية املدركة كانت اقل من الجودة التي كان يتوقعها عمالء املصارف التجارية كما أن نتائج الدراسة أوضحت بأن ملتغيري عدد 

 التعامل مع املصرف وعدد مرات زيارته أثر كبير في تقييم عمالء املصارف التجارية لجودة الخدمات املقدمة.

  هدفت الدراسة  :(, بعنوان: " العالقة بين البنوك والشركات في اململكة املتحدة: توقعات الشركات الكبيرة للخدمة"1999وتايلور )دراسة  ستانلي

مها دمة التي تقدملعرفة عالقة الشركات التجارية  بالبنوك التي تتعامل معها  وأوضحت نتائج الدراسة بأن بعد املصداقية كان له تأثير كبير في جودة الخ

 البنوك للشركات ومن ثم فهم تلك البنوك لحاجات ورغبات عمالئها وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

 ( بعنوان: " قياس جودة الخدمة املدركة2002دراسة التميمي وجابنون ,) "هدفت الدراسة لقياس جودة الخدمات  :في البنوك التجارية اإلماراتية

(, ولقد خلصت الدراسة إلى Servqualالتجارية العاملة في اإلمارات وذلك باستخدام مقياس جودة الخدمة ) املصرفية املدركة التي تقدمها البنوك

املهارات امللموسة والتعاطف . بعد املهارات اإلنسانية شمل بنود الثقة والتأمين أما  وجود ثالثة أبعاد لقياس جودة الخدمة وهي : املهارات اإلنسانية ,

ود التعاطف واالستجابة و أوضحت نتائج الدراسة بان البعد املتعلق باملهارات اإلنسانية يعتبر من أكثر األبعاد تأثيرا على جودة التعاطف فقد شمل بن

 الخدمة.

 ( بعنوان: " تصورات العمالء لجودة الخدمة في 2003دراسة سوريش شاندرا وآخرين ,)"حيث قامت الدراسة  :القطاع املصرفي لالقتصاد النامي

نتائج ارنة جودة الخدمة املقدمة في البنوك, وصنفت إلى ثالثة قطاعات وهي مجموعة البنوك الخاصة, البنوك العامة والبنوك األجنبية , وأوضحت بمق

 الدراسة بأن البنوك األجنبية قدمت خدمات مصرفية ذات جودة عالية مقارنة باملجموعات األخرى من البنوك. 

 ( ب2005دراسة وادي وعاشور ,)هدفت الدراسة إلى تقييم  :ي قطاع غزة من وجهة نظر العمالء"عنوان: " تقييم جودة خدمات املصارف العاملة ف

نظرية  جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين في الجامعات الفلسطينية وذلك باستخدام مقياس

املصرفية الفعلية ومقارنتها بالخدمة التي كان يتوقعها العمالء,  وأوضحت نتائج الدراسة بأن هناك فجوة في جميع أبعاد الفجوة لقياس جودة الخدمة 

ت املصرفية الجودة الخمسة ) العناصر امللموسة , األمان , االعتمادية , التعاطف واالستجابة ( وأن توقع العمالء كان أعلى مما يدركونه من الخدما

 على تقييم عمالء املصارف التجارية لجودة الخدمة املقدمة لهم , وأوصت الدرااملقدمة ل
ً
سة هم, أوضحت نتائج الدراسة بان بعد األمان األكثر تأثيرا

 بأخذ توقعات العمالء بعين االعتبار عند تقديم الخدمات.

 هدفت الدراسة للتعرف على أفضل املقاييس  :في البنوك العاملة في قطاع غزة" (, بعنوان:" قياس جودة الخدمة املصرفية2005) دراسة أبو معمر

اختبار العالقة لقياس جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها تلك البنوك ومعرفة األهمية النسبية لألبعاد املختلفة لجودة الخدمة املصرفية باإلضافة إلى 

شراء . خلصت الدراسة إلى ضرورة تفهم توقعات العمالء وذلك من أجل تقديم خدمة مصرفية أفضل بين جودة الخدمة املصرفية وكل من الرضا ونية ال

ملقدمة وتحقيق الرضا للعمالء , كذلك أوضحت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين رضا العمالء وجودة الخدمة املصرفية ا

ي التعامل مع البنوك وزيادة والئهم يعتمد بشكل أساس ي على تقييمهم لجودة الخدمة املصرفية املقدمة لهم  لهم وخلصت أيضا إلى أن استمرار العمالء ف

 واوصت الدراسة بضرورة االهتمام بزيادة الثقة بين البنك وعمالئه.

 ( بعنوان: " قياس جودة الخدمات املصر 2017دراسة السبئي ,)"الدراسة الى التعرف على آراء مستهلكي هدفت  :فية االسالمية من منظور العمالء

ين, كذلك الخدمات املصرفية االسالمية في اململكلة العربية السعودية حول مستوى جودة هذه الخدمات ومدى تلبيتها لرغبات وتطلعات هؤالء املستهلك

 للتعرف على أبعاد الجودة للخدمة املصرفية االسالمية واهميتها النسبية من وجهة 
ً
نظر العمالء. توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها: أن هدفت أيضا

دة مستوى جودة الخدمات املصرفية للبنوك االسالمية السعودية املقدمة للعمالء مرتفعة كذلك اوضحت الدراسة بأن االهمية النسبية ألبعاد جو 

خر, حيث حصل بعد االمان وثقة العمالء على أعلى درجة موافقة. الخدمات املصرفية للبنوك االسالمية السعودية املقدمة للعمالء تختلف من بعد الى آ

يتعلق في  من أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: ضرورة إهتمام البنوك االسالمية بتدريب موظفيها على مزيد من التميز في األداء خاصة فيما

 هم.العمالء والرد على استفساراتهم واالهتمام باحتياجات الكيفية استقب

 :اإلطار النظري 
 الخدمات األهمية واملفهوم:

ف في اآلونة األخيرة برزت أهمية كبيرة للخدمات بحيث أصبح إنفاق الفرد يذهب أغلبه إلى الخدمات التي يحتاجها )التعليم , الصحة , الهات

 .  (2005تيسير, .)العجارمة,وغيرها( ويعزى ذلك إلى التطور الذي شهده العالم وبخاصة في املجتمعات الغربية
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 بأنها غير ملموسة , وال يترتب على تقديمها أي نوع من أنواع امللكية
ً
 & Kotler) الخدمة هي نشاط أو منفعة يسديها طرف آلخر وتتسم أساسا

Andreasen,1987)وهناك من عرف الخدمة بأنها نشاط غير ملموس يقدم للمنتفع ويهدف إلى إشباع حاجاته ورغباته ,(Stanton, William,1978) ,

, وليس كذلك فإن الخدمة هي نشاط يرافقه عدد من العناصر غير امللموسة  والتي تتضمن بعض التفاعل مع العمالء أو مع خاصية الحيازة )االمتالك(

وه من أفعال وردود أفعال , ويرافق نتيجة النتقالها للمالك , وأنها األعمال والعمليات والفعاليات واألداء , وهي كل ما يدرك أو يحس العمالء بأنهم اشتر

 (.  2005)العجارمة, تيسير, ذلك تغير واضح في العوامل وعلى إنتاج الخدمة ذاتها وال يترتب على ذلك تقديم منتج مادي ملموس

 خصائص الخدمات :

 هناك العديد من الخصائص التي تتميز بها الخدمات والتي تتمثل في التالي:

  Intangibility :الخدمات غير ملموسة .1

 عل
ً
ى الثقة الخدمة ال يمكن رؤيتها أو تذوقها أو شمها أو سماعها قبل شرائها , ومن هنا فإن املشتري يقوم بعملية الشراء بصفة أساسية اعتمادا

 
ً
على تقديم عينات من  في مقدم الخدمة , وأضاف بأن هذه الخاصية سببت العديد من املشكالت في مجال التسويق , حيث ال يمكن االعتماد مطلقا

, (2003)مصطفى, محمد, الخدمة كما هو الحال في السلع وبالتالي فإن صفة التجسيد املادي تمثل الفارق الحاسم الذي تتميز به الخدمة عن السلعة

 (.  2005)العجارمة, تيسير, كما أن الخدمة هي مجال نظري واسع وغير ملموس

 :  Inseparabilityالخدمات غير قابلة للتجزئة  .2

ئعها عدم قابلية التجزئة تضطر العميل إلى االتصال الشخص ي املباشر أثناء تأدية الخدمة , كما تعني عدم قابلية التجزئة أن منتج الخدمة وبا

 (.Zeithamel, Valerie,1985)هما نفس الشخص , مما يجعل البيع الشخص ي مصدر االتصال املمكن بالعميل

 : Heterogeneity & Variabilityالخدمات غير متجانسة ومتنوعة  .3

إن الخدمة كلما كانت ترتبط ارتباط وثيق بشخص مقدم الخدمة فإنها تتنوع تنوعا كبيرا اعتمادا على من يقدم الخدمة , وعلى حالة مقدم 

تعقد والتنوع في الخدمات اضطرار مقدم الخدمة باستمرار الخدمة وخاصة حالته الجسمانية والنفسية وقت تقديم الخدمة ومما يزيد من درجة ال

ناء لتغيير شكل الخدمة كلما حصل على بيانات جديدة من العميل حيث يقوم بترجيح مجموعة من االحتماالت يحصل منها على عدة استنتاجات يقوم ب

 :(2003د,)مصطفى, محمعليها باتخاذ القرار , ومن هنا فإن على منظمات الخدمات أن تعمل على

 بذل مجهود كبير لتقديم خدمات تتسم بالثبات الكبير في الجودة قدر اإلمكان. -أ

 وضع برنامج دقيق الختيار ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.  -ب

 زيادة درجة اآللية في أداء الخدمة قدر اإلمكان. -ج

 وضع نظام لرصد وقياس درجة رضاء العميل عن الخدمة املقدمة إليه. -د

 :Perishabilityالخدمات غير قابلة للتخزين  .4

. وبالتالي (Lynch,Richard,1984)الخدمات تستمد قيمتها من الوقت الذي تؤدى فيه فقط, حيث أنه ال يمكن تخزينها لتستخدم في وقت الحق

 (.  2005)العجارمة, تيسير, يستحيل تخزين الخدمة حيث إنها تنتج وتستهلك في آن واحد

 القياسية الخاصة بالجودة :املعايير 

 ,Parasuraman)) إن قياس جودة الخدمة مازال حديث العهد وموضوع نقاش بين الباحثين , وتنسب أول محاولة لقياس جودة الخدمات إلى

Zeithmal & Berry ,1985 " حيث تمكنوا من تصميم مقياسهمServqual ,استحوذ  والذي " لقياس ما يعرف بالفجوات الخمس لجودة الخدمة

 للوصول إلى الفجوة ما بين توقعات العمالء لجودة الخدمة وإدرا
ً
كهم لألداء على قبول وتأييد معظم الباحثين بسبب مصداقيته وإمكانية تطبيقه عمليا

 الفعلي للخدمة التي يحصلون عليها. 

 مداخل جودة الخدمة :

 يوجد مدخلين رئيسين لتحديد الجودة وقياسها وهما :

  Attitudinal Approachتجاهي املدخل اال

 The Gap Approachمدخل الفجوة  

 
ا
  :Attitudinal Approach: املدخل االتجاهي  أوال

كما أنه يرتبط بإدراك العمالء لألداء  يرتكز هذا املدخل على أساس أن جودة الخدمة تمثل مفهوم  اتجاهي يتصل بالرضا ولكنه ليس مرادفا له

عيدة املدى , الفعلي للخدمة املقدمة , إن جودة الخدمة كما يقيمها ويدركها العميل هي شكل من أشكال االتجاه الذي يعتمد على عملية تقييم تراكمية ب

يعتبر دالة لتوقعات العمالء حول الخدمة , وان توقعاتهم ن االتجاه األولي نحو الخدمة إأما الرضا فإنه يمثل حالة نفسية عابرة وسريعة الزوال , 

  (. Richard, Oliver, 1980) املستقبلية هي دالة تقييمهم للمستوى الحالي للخدمة املقدمة إليهم
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ا
 The Gap Theory:: مدخل نظرية الفجوة  ثانيا

تفسيرها للعمليات النفسية التي يقوم من خاللها العميل بتقييم جودة يعتبر هذا املدخل احد املرتكزات التي استندت عليها نظرية الفجوة في 

)األداء  ةالخدمة املقدمة والحكم عليها , ويقوم هذا املدخل على مفهوم أن مستوى جودة الخدمة يتحقق بالفرق بين الخدمة املتوقعة والخدمة املدرك

  .(1998بين مستوى الخدمة املقدمة فقعال للعمالء وبين ما يتوقع بشأنها )معال,ناجي, الفعلي(, وبالتالي فإن مستوى جودة الخدمة يقاس بمدى التطابق

 مقياس جودة الخدمة:

 من املتغيرات  واألبعاد الخمسة للمقياس (Dimensionsمن خمسة أبعاد  Servqualويتكون مقياس جودة الخدمة 
ً
( , ويضم كل منها عددا

 :Parasuraman, Zeithmal & Berry ,1985))هي

: والتي تتضمن أربعة متغيرات تقيس توافر حداثة الشكل في تجهيزات املنظمة , الرؤية الجذابة للتسهيالت املادية ,  Tangiblesالملموسةالجوانب  .1

 جاذبية املواد املرتبطة بخدماتها.
ً
 املظهر األنيق ملوظفيها وأخيرا

تغيرات تقيس وفاء املنظمة بالتزاماتها التي وعدت بها املستفيدين , واهتمامها بحل : ويحتوي هذا البعد على خمسة م Reliabilityاالعتمادية  .2

ن مشاكلهم, وحرصها على تحري الصحة والدقة في أداء الخدمة, والتزامها بتقديم خدماتها في الوقت الذي وعدت بتقديم الخدمة فيه للمستفيدي

 احتفاظها بسجالت دقيقة عن محتوياتها وخدماتها
ً
 .وأخيرا

: ويتضمن هذا البعد أربعة متغيرات تقيس اهتمام املنظمة بإعالم عمالئها بوقت تأدية الخدمة وحرصها على ذلك, Responsiveness الستجابة ا .3

وعدم انشغال موظفيها عن االستجابة  وحرص موظفيها على تقديم خدمات فورية للمستفيدين , والرغبة الدائمة ملوظفيها في معاونة عمالئها,

 الفورية لطلبات املستفيدين واملتعلقة بمعاونتهم.

: ويحتوي هذا البعد على أربعة متغيرات أساسية تقيس حرص املوظف على غرس الثقة في نفوس عمالء املنظمة   Assuranceالسالمة)األمان( .4

م باملعرفة, وحصولهم على التدريب الالزم ليتمكنوا من تعاملهم باستمرار بلباقة مع املستفيدين, واملامه, و وشعورهم باألمان في تعاملهم مع موظفيها 

 تأدية أعمالهم واإلجابة على أسئلة املستفيدين.

, وتفهمهم لحاجات  : Empathyالتعاطف  .5
ً
 شخصيا

ً
ويتضمن هذا البعد خمسة متغيرات تتعلق باهتمام موظفي املنظمة باملستفيدين اهتماما

 وجود برامج تعليمية املستفيدين بالتحديد, ومالئمة ساعات عمل ا
ً
ملنظمة لتناسب العمالء, توافر أماكن مالئمة النتظار سيارات العمالء , وأخيرا

 بهذه املنظمات.

ته قد على الرغم من أن مقياس جودة الخدمة قد تم تطويره واستخدامه واختباره أصال في مجال خدمات تجارة التجزئة, إال أن استخداماته وتطبيقا

 سواء في املنظمات الهادفة للربح أو الغير ربحية.تعددت وتنوعت 

يمكن إن املحور األساس ي في قياس جودة الخدمة هو الفجوة بين إدراك العميل ملستوى األداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول جودة هذه الخدمة , و 

 استخدام هذا األسلوب للوصول إلى فهم أفضل لتوقعات وادراكات العمالء.

 انية:الدراسة امليد
 .( مفردة292)حيث بلغت من عمالء البنوك العاملة في السودان, ولتحقيق أهداف البحث تم تحديد حجم العينة املالئم  مجتمع البحثيتكون 

 الخصائص الديموغرافية لعينة البحث:

املستطلعة للوقوف على أبرز السمات العامة والتي يشتمل هذا الجزء من فصل اإلجراءات اإلحصائية للبحث على التوصيف األولي ألفراد عينة البحث 

  توضحها  الجداول واألشكال البيانية التالية:

 الفئات العمرية   – التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة البحث :(1جدول )

 النسبة املئوية% التكرار الفئات العمرية

 32.2 94 سنة 30أصغر من 

 33.6 98 سنة 40 – 30من 

 34.2 100 سنة  40أكثر من 

 100  املجموع
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   :(1شكل )
ا
 توزيع عينة البحث حسب الفئات العمرية بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 
( والعرض البياني أعاله توزيع أفراد عينة البحث حسب الفئات العمرية حيث يأتي في املرتبة األولى الفئة العمرية  )أكثر من 1يتضح من الجدول )

% وفي املرتبة الثالثة نجد الفئة العمرية أصغر من 33.2سنة ( وبنسبة  40 – 30% وفي املرتبة الثانية تأتي الفئة العمرية ) 34.2سنة ( وبنسبة  40

 %32.2سنة وبنسبة  30

 الجنس – النسب املئوية ألفراد عينة البحث :(2جدول )
 النسبة املئوية% التكرار الجنس

 87 254 ذكور 

 13 38 إناث

 100 292 املجموع

 
  :(2شكل )

ا
توزيع عينة البحث حسب الجنس بيانيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
% 87( أعاله والعرض البياني املرافق له النسب املئوية لتوزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس   حيث يتضح من نتائجها بأن 2يوضح الجدول )

 % وهي النسبة املتبقية من العينة هن من اإلناث.13الذكور وأن من أفراد عينة البحث هم من شريحة 

التوزيعات التكرارية والنسب املئوية لعدد سنوات التعامل مع البنوك وعدد املصارف التي يتعامل معها العميل و عدد مرات زيارة العميل 

 للمصرف:

 

 



 دفع اهلل قسم اهلل حممد                                                                                                                             قياس جودة اخلدمات املصرفية للبنوك يف السودان 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019 
 176 

 

54.8

24.3
20.9

0

10

20

30

40

50

60

ية
ئو

الم
ة 

سب
الن

ثالثة مصارف فأكثرمصرفانمصرف واحد فقط

46.6

22.9

30.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ية
ئو

لم
ة ا

سب
الن

أكثر من 10 سنواتمن 5 - 10 سنواتأقل من 5 سنوات

 التعامل مع املصارفعدد سنوات  – النسب املئوية ألفراد عينة البحث :( 3جدول ) 
 النسبة املئوية% التكرار عدد سنوات التعامل مع املصارف

 46.6 136 سنوات 5أقل من 

 22.9 67 سنوات 10 – 5من 

 30.5 89 سنوات 10أكثر من 

 100 292 املجموع

  :(3) شكل
ا
 توزيع عدد سنوات تعامل العميل مع املصارف بيانيا

 

 

 

 

 

  

ملصارف العاملة في السودان , حيث يتضح سنوات تعامل العميل مع ا والعرض البياني املرافق له النسب املئوية لتوزيع عدد( أعاله 3الجدول )يوضح 

% تتراوح مدة تعاملهم مع املصارف 22.9سنوات وأن  5% من أفراد عينة البحث يعتبرون أن مدة تعاملهم مع املصارف أقل من 46.6من نتائجها بأن 

 .سنوات 10% عينة البحث تزيد مدة تعاملهم مع املصارف عن 30.5ت وأن سنوا 10 – 5بين 

 عدد املصارف التي يتعامل معها العميل – النسب املئوية ألفراد عينة البحث :( 4جدول ) 

 النسبة املئوية% التكرار عدد املصارف

 54.8 160 مصرف واحد فقط

 24.3 71 مصرفان

 20.9 61 ثالثة مصارف فأكثر

 100 292 املجموع

  :(4شكل)
ا
 توزيع عدد املصارف التي يتعامل معها العميل بيانيا
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ثالثة مراتمرتانمرة واحدة 

% من أفراد عينة  54.8( والعرض البياني املصاحب له , بأن 4) فيما يتعلق بعدد عدد املصارف والتي يتعامل معها العميل , يتضح من نتائج الجدول 

منهم يتعاملون مع مصرفان وأن الذين يتعاملون مع ثالثة مصارف فأكثر ال تزيد نسبتهم عن % 24.3البحث يتعاملون مع مصرف واحد فقط وأن 

 % من إجمالي أفراد العينة املستطلعة آراءهم.20.9

 عدد مرات زيارة العميل للمصرف  – النسب املئوية ألفراد عينة البحث :(5جدول) 
 النسبة املئوية% التكرار عدد مرات الزيارة 

 23.3 68 مرة واحدة 

 19.5 57 مرتان

 57.2 167 ثالثة مرات

 100 292 املجموع

 5) شكل
ا
 ( توزيع عدد مرات زيارة العميل للمصارف بيانيا

 

 

 

 

 

 

% من أفراد عينة البحث 57.2( والعرض البياني املصاحب له , بأن 5) فيما يتعلق بتوزيع عدد مرات زيارة العمالء للمصارف, يتضح من نتائج الجدول 

 وأن 19.5يزورون املصرف لثالث مرات وأن 
ً
% يزورون املصرف ملرة واحدة فقط وأن الصورة العامة 23.3% يترددون أو يزورون املصارف ملرتين تقريبا

 على نتائج البحث ألن العميل سوف يكون أكثر خبرة وإملام ب
ً
السلبيات هي أن هنالك زيادة في عدد مرات زيارات العميل للمصرف مما ينعكس إيجابا

 واإليجابيات للمعامالت املصرفية باملصارف.

 معامالت الثبات العام ألداتي البحث :(6جدول )
 الصدق الذاتي αمعامل الثبات ألفا  الحذف عدد العبارات الكلي أداة البحث

 0.97 0.934 - 22 مستوى الخدمة املتوقعة 

 0.97 0.939 - 22 مستوى الخدمة الفعلية

 مع صدق  0.93الستبيان مستوى الخدمة املتوقعة " يساوي  α( أعاله بأن معامالت الثبات العام 6) املؤشرات اإلحصائية للجدول يتضح من 
ً
تقريبا

 مع صدق ذاتي  0.94مستوى الخدمة الفعلية " كان معامل ثباته   وأن االستبيان الثاني 0.97ذاتي 
ً
 وهي معامالت ثبات بصورة عامة تعتبر 0.97تقريبا

 وهي بذلك تؤكد على أن بنود أداتي البحث تتمتع بوضوح ورصانة في أسلوب صياغتها وبناء على هذه النتائج فإن ه
ً
ذه األداة من الدرجة املمتازة جدا

 سوف تعطي نفس النتائج إذا ما تم تطبيقها في بيئة مماثلة من حيث الزمان واملكان.
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 تي البحثمعامالت الثبات العام ملحاور أدا :(7جدول )
 ثبات محاور الخدمة املتوقعة ثبات محاور البحث

 

 ثبات محاور الخدمة الفعلية

 
 αالثبات ألفا  عدد العبارات αالثبات ألفا  عدد العبارات املحور  م

 0.75 4 0.72 4 الجوانب امللموسة  1

 0.84 5 0.81 5 االعتمادية  2

 0.83 4 0.87 4 االستجابة 3

 0.85 4 0.85 4 السالمة)األمان( 4

 0.77 5 0.70 5 التعاطف 5

( أعاله معامالت الثبات العام أللفا كرونباخ ملحاور البحث , حيث يتضح من املؤشرات اإلحصائية بأن ثبات بعد الجوانب امللموسة 7يتضمن الجدول )

بينما يساوي على نطاق  0.81للخدمة املتوقعة يساوي  للخدمة الفعلية وأن ثبات بعد االعتمادية 0.75بينما يساوي  0.72للخدمة املتوقعة يساوي  

على نطاق الخدمة الفعلية أما بعد السالمة فإن  0.83بينما نجده يساوي  0.87وأن ثبات بعد االستجابة للخدمة املتوقعة  0.84الخدمة الفعلية 

 في معامل  0.85معامل ثباته على نطاق الخدمة املتوقعة يساوي 
ً
أما في بعد التعاطف  0.85ثباته  ملا هو في الخدمة الفعلية بواقع ونجده متطابق تماما

على نطاق الخدمة الفعلية , وهي جميعها معامالت ثبات مرتفعة وتدل على  0.77بينما نجده بواقع  0.70فإن معامل ثباته على نطاق التوقعات يساوي 

 قوة ثبات أبعاد البحث على نطاق األداتين.

 يوضح معامالت الثبات بالتجزئة النصفية ألداتي البحث :(8جدول )
 ثبات أداة  الخدمة املتوقعة

 معامل تصحيح سبير براون  ألفا كرونباخ عدد العبارات التجزئة 
 0.88 0.89 11 النصف األول 

 0.88 11 النصف الثاني

 ثبات أداة  الخدمة الفعلية

 0.89 0.90 11 النصف األول  

 0.89 11 النصف الثاني

( املؤشرات اإلحصائية ملعامالت الثبات بالتجزئة النصفية ألداتي البحث  حيث كان معامل ثبات النصف األول والثاني لألداة األولى 8يتضمن الجدول )

للنصف األول والثاني لـ " أداة  وأن معامل الثبات  0.88على التوالي مع معامل تصحيح سبير مان براون بواقع  0.88و  0.89" أداة  الخدمة املتوقعة " 

 معامالت ثبات ممتازة وتؤكد على ثبات أداتي البحث . 0.89على التوالي مع معامل تصحيح سبير مان براون  0.89و  0.90الخدمة الفعلية " 
ً
 وهي أيضا

 اإلحصاءات الوصفية وترتيب األهمية ألبعاد جودة الخدمة املصرفية املتوقعة والفعلية

 املتوسط واالنحراف املعياري وإحصاءات )ت( لداللة الفروق بين الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية لجودة الخدمة املصرفية للدرجة الكلية :(9) جدول 

 ألبعاد البحث مع ترتيب األهمية 
 ترتيب األهمية الداللة درجة الحرية ت الفجوة  االنحراف املعياري  املتوسط الكلي الخدمة البعد

 الخامس ال توجد فروق 582 0.21 0.05 2.70 15.78 الفعلية امللموسةالعناصر 

 2.79 15.73 املتوقعة

 األول  ال توجد فروق 582 0.68 0.21 3.65 19.41 الفعلية االعتمادية

 3.75 19.20 املتوقعة

 الرابع ال توجد فروق 582 0.82 0.21 2.78 16.16 الفعلية االستجابة

 3.29 15.96 املتوقعة

 الثالث ال توجد فروق 582 0.82 0.18 2.49 16.67 الفعلية السالمة )األمان(

 2.78 16.50 املتوقعة

 الثاني ال توجد فروق 582 1.20 0.33 3.28 19.32 الفعلية التعاطف

 3.28 19.00 املتوقعة

  توجد فروقال  582 0.89 0.97 12.78 87.35 الفعلية الجودة الكلية

 13.51 86.38 املتوقعة
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وسط فيما يتعلق باإلحصاءات األساسية ألبعاد البحث للخدمة املتوقعة والفعلية وكما تراها عينة البحث املستطلعة لجأ الباحث إلى حساب املت

وكذلك الخدمة الفعلية والتي حصل عليها عمالء املصارف واالنحراف املعياري لكل بعد على نطاق الدرجة الكلية للخدمة املتوقعة لدى عمالء املصارف 

بهدف ومن ثم عمد الباحث إلى حساب مقدار الفجوة بين متوسط الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية املتحصل عليها إضافة إلى استخدام اختبار )ت( 

ضافة إلى ترتيب األهمية ألبعاد البحث وكما تراها عينة البحث , الوقوف على داللة الفروق بين متوسط الخدمة املتوقعة  ومتوسطة الخدمة الفعلية إ

( أعاله املؤشرات اإلحصائية ألبعاد البحث والتي يظهر من خالل نتائجها التقارب الشديد بين متوسط الخدمة املتوقعة 9) حيث يتضمن الجدول 

ة الضئيل بين متوسط الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية لدى والخدمة الفعلية والتي وجدها أفراد عينة البحث ويتضح ذلك من مقدار الفجو 

والتي جميعها تقابلها  0.33كما في العناصر امللموسة إلى أكبر فجوة نجدها في بعد التعاطف بواقع  0.05املصارف والتي تراوحت بين أقل قيمة وتساوي 

 وغير  1.20يمة لـ )ت( عند بعد التعاطف بواقع كما في العناصر امللموسة إلى أكبر ق 0.21قيم )ت( والتي تراوحت بين 
ً
وهي جميعها قيم منخفضة جدا

دية حل دالة على وجود فروق بين متوسطات الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية لكل بعد , أما في جانب ترتيب األهمية فإننا نالحظ أن بعد االعتما

 باملرتبة األولى من حيث درجة التوافق بين أفراد عينة الب
ً
 واألقل حظا

ً
حث مع أعلى متوسط يليه بعد التعاطف ثم بعد السالمة ثم بعد االستجابة وأخيرا

والذي يدل على عدم الرضا التام لدى عينة البحث عن جودة العناصر  15.73, 15.78كان بعد العناصر امللموسة والذي حصل على أدنى متوسط 

 امللموسة لدى املصارف .

 اختبار الفرضيات:
". وللتحقق من نص الفرضية لجأ  املصرفية كلما زادت الجوانب املادية امللموسة كلما زادت جودة الخدمات والذي ينص على"  األول الفرض 

 الباحث إلى إيجاد معامالت االنحدار البسيط للعناصر امللموسة على جودة الخدمة البنكية والتي تتضمن نتائجها الجداول التالية :

 نتائج التباين النحدار  متغير الجوانب امللموسة على جودة الخدمة البنكية :(10) جدول 
 الداللة ف متوسط املربعات  درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 االنحدار

 

18615.272 1 18615.272 186.95 0.000 

 البواقي

 

 

 

 

28876,794 290 99.575 

  291 47492.065 الكلي

تأثير الجوانب امللموسة على جودة الخدمة املقدمة من البنوك , لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب االنحدار البسيط للعناصر امللموسة على للتأكد من 

( والتي هي دالة عند  186.95جودة الخدمة املقدمة من البنوك , حيث يتضح من املؤشرات اإلحصائية لجدول التباين أعاله وبما أن قيمة )ف = 

 ( مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار  الخطي للعناصر امللموسة على جودة الخدمة البنكية .0.000)     0.01وى معنوية مست

 نتائج تحليل االنحدار للجوانب امللموسة على جودة الخدمة البنكية :(11) جدول 
معامل  مصدر االنحدار

 االنحدار

 الداللة ت معامل التحديد االرتباطمعامل  الخطأ املعياري 

 0.000 12.576 0.39 0.63 3.354 42.184 الثابت

 0.000 13.673 0.210 2.871 الجوانب امللموسة

 العالقة الخطية بين الجوانب املادية امللموسة وجودة الخدمة املصرفية :(6شكل)
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على جودة الخدمة البنكية , حيث نالحظ  ( والشكل البياني أعاله بأن الجوانب امللموسة لها تأثيرات كبيرة 12/4توضح املؤشرات اإلحصائية للجدول)

 13.673( وأن قيمة )ت( للعناصر امللموسة تساوي 0.000)   0.01وهي دالة عند مستوى معنوية  12.576القيمة املرتفعة لـ ) ت ( للثابت والتي تساوي 

 دالة عند مس
ً
 بأن معامل االرتباط يساوي 0.000)  0.01توى معنوية وهي أيضا

ً
وعليه فإن إجمالي ما تفسره الجوانب امللموسة في  0.63( ونالحظ أيضا

% من جودة الخدمات 39أي أن الجوانب امللموسة تفسر  0.39جودة الخدمة البنكية يساوي مربع معامل االرتباط ) معامل التحديد ( وهو بحدود 

( فإن معادلة خط االنحدار 11املتبقية يعزوها الباحث إلى العناصر األخرى غير الجوانب امللموسة , وبناًء على املعطيات بالجدول) %61البنكية وأن 

 بين الجوانب  امللموسة وجودة الخدمة تصبح كالتالي :

 الجوانب املادية امللموسة  x 2.871+  42.184جودة الخدمة البنكية = 

التي تنص على : وتشير هذه املعادلة إلى أنه كلما زادت الجوانب املادية زادت معها جودة الخدمات البنكية وعليه فإن الباحث يقبل نص الفرضية األولى و 

 كلما زادت الجوانب امللموسة كلما زادت جودة الخدمة البنكية. 

". ة بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف ال توجد فروق ذات داللة إحصائيوالذي ينص على"  الفرض الثاني

ين وللتحقق من نص الفرضية لجأ الباحث إلى مقارنة متوسطات مستوى جودة الخدمة املقدمة ومستوى األمان واختبار )ت( لدراسة داللة الفروق ب

 حث : املستويين والجدول التالي يتضمن النتائج والتي تحصل عليها البا

  املتوسط واالنحراف املعياري وإحصاءات اختبار )ت( لداللة الفروق بين جودة  الخدمات ودرجة األمان :(12جدول ) 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة فيما يتعلق باإلجابة على نص الفرضية الثانية والتي تنص على  " 

" بأن متوسط العمالء  ثقة تعزيز على يبعث البنوك موظفي سلوكوعلى نطاق "  (12)يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول  "األمان لدى املصارف 

وبالنظر  0.068وأن الفروق في املتوسط " الفجوة " تساوي  4.15بينما كان متوسط جودة األمان يساوي  4.15جودة الخدمة املصرفية كانت في حدود 

وعليه  0.05<  0.305ي ( وهي غير دالة على وجود فروق بين جودة الخدمة املصرفية ودرجة األمان حيث أن مستوى الداللة يساو  1.026إلى قيمة ) ت = 

 مع التعامل عند باألمان يشعرون البنوك عمالءال توجد فروق بين جودة الخدمة وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف , باملثل نالحظ على نطاق " 

وبما أن قيمة )  0.024تساوي  وأن الفروق بين املتوسطين 4.15وأن متوسط األمان يساوي  4.17" بأن متوسط جودة الخدمة يساوي  البنوك موظفي

 على نطاق  0.05<0.699( وهي غير دالة على وجود فروق ألن مستوى املعنوية  0.378ت = 
ً
 مهذبين الدوام على يكونون  البنوك " موظفي, وباملثل أيضا

وأن الفروق بين املتوسطين  4.18ساوي وأن متوسط درجة األمان ي 4.21" نالحظ أن متوسط جودة الخدمة املصرفية يساوي  العمالء مع التعامل في

 موظفيأما على نطاق "     فهي غير دالة على وجود فروق بين املتوسطين 0.05<  0.634( مع مستوى معنوية  0.476وبما أن قيمة )ت =  0.031تساوي 

وأن متوسط درجة األمان  4.07" فإننا نجد أن متوسط جودة الخدمة املصرفية يساوي  العمالء استفسارات على للرد التامة املعرفة لديهم البنوك

فهي بذلك غير دالة على وجود  0.05<  0.424( مع مستوى معنوية  0.80وبما أن قيمة )ت =  0.055وأن الفروق بين املتوسطين تساوي  4.01يساوي 

عدم وبناًء على هذه النتائج فإن الباحث يخلص إلى قبول نص الفرضية الثانية والتي تدعي" فروق بين جودة الخدمة املصرفية وزيادة درجة األمان , 

 وجود فروق بين جودة الخدمة املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف.

 مستوى الداللة ت الفجوة  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  املتغير العنصر 

 على يبعث البنوك موظفي سلوك

 العمالء ثقة تعزيز

 لخدمةا  جودة

 املصرفية 

292 4.22 0.756 0.068 1.026 0.305 

 0.854 4.15 292 األمان درجة 

 باألمان يشعرون البنوك عمالء

  البنوك موظفي مع التعامل عند

الخدمة  جودة

 املصرفية

292 4.17 0.717 0.024 0.387 0.699 

 0.779 4.15 292 األمان درجة 

 على يكونون  البنوك موظفي

 مع التعامل في مهذبين الدوام

 العمالء

الخدمة  جودة

 املصرفية

292 4.21 0.691 0.031 0.476 0.634 

 0.864 4.18 292 األمان درجة 

 املعرفة لديهم البنوك موظفي

 استفسارات على للرد التامة

 العمالء

الخدمة  جودة

 املصرفية

292 4.07 0.814 0.055 0.80 0.424 

 0.841 4.01 292 األمان درجة 
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العمر , الجنس , عدد ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية من ناحية وعامل والذي ينص على"  الفرض الثالث

". وللتحقق من نص الفرضية لجأ الباحث إلى حساب معامالت االرتباط وقيمة )ت( للداللة اإلحصائية بين كل متغير  سنوات التعامل مع البنك

 الخدمة املصرفية :  وجودة الخدمة املصرفية من ناحية أخرى والجداول التالية توضح درجة العالقة بين هذه املتغيرات وقوة تأثيرها على جودة

 نتائج معامالت االرتباط بين العمر والجنس وعدد سنوات التعامل مع املصارف وجودة الخدمة املصرفية :(13جدول)
 الداللة ت 2ر معامل االرتباط  املتغير 

 0.276 1.091 0.004 0.064 الفئات العمرية

 0.408 0.828 0.002 0.049 الجنس 

 0.718 0.362 0.001 0.024 املصارفعدد سنوات التعامل مع 

وهو معامل ارتباط  0.064( بأن معامل االرتباط بين الفئات العمرية وجودة الخدمة املصرفية يساوي 13) يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول 

 حيث نالحظ أن نسبة التباين املفسر للفئات العمرية 
ً
 أن قيمة ) ت =  0.004ضعيف جدا

ً
  مع مستوى 1.091ونالحظ أيضا

ً
( وهي غير دالة إحصائيا

 مع نسبة تباين كلي ال  0.049, وباملثل فإن معامالت االرتباط بين الجنس وجودة الخدمة املصرفية تساوي  0.05<  0.276معنوية 
ً
 أيضا

ً
وهي ضعيفة جدا

 مع مستوى معنوية  0.828-وأن قيمة )ت =  0.002يتعدى 
ً
, وكذلك فإن العالقة بين عدد سنوات التعامل مع  0.05<  0.408( وهي غير دالة إحصائيا

 مع نسبة تباين مفسر تساوي  0.021املصارف وجودة الخدمة املصرفية تكاد تكون معدومة حيث نالحظ أن معامل االرتباط تساوي 
ً
وهي ضعيفة جدا

 مع مستوى معنوية  0.362وأن قيمة )ت =  0.001
ً
لى هذه النتائج فإن الباحث يخلص إلى قبول نص الفرضية , وبناًء ع 0.718( وهي غير دالة إحصائيا

 ". ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية من ناحية وعامل العمر , الجنس , عدد سنوات التعامل مع البنك الثالث "

جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة والذي ينصح على"  الفرض الرابع

استخدام أسلوب االنحدار بين كل من جودة الخدمة املصرفية املقدمة للعمالء  ". وللتحقق من نص الفرضية لجأ الباحث إلى التعاطف مع العمالء

 الباحث: ودرجة التعاطف مع العمالء والجدول التالي يوضح أهم النتائج والتي توصل إليها

 نتائج التباين النحدار  متغير التعاطف على جودة الخدمة البنكية :(14) جدول 
درجة  مجموع املربعات  مصدر التباين

 الحرية

 الداللة ف متوسط املربعات 

 0.000 243.565 21679.446 1 21679.446  االنحدار

 89.009 290 25812.619  البواقي

  291 47492.065  الكلي

 للتأكد من درجة العالقة بين درجة التعاطف وجودة الخدمة املصرفية , لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب االنحدار البسيط للتعاطف على جودة

بما كية و الخدمة جودة الخدمة املصرفية  , حيث يتضح من املؤشرات اإلحصائية لجدول التباين أعاله ملتغيرات الجوانب امللموسة وجودة الخدمة البن

( مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار  الخطي ملستوى 0.000)  0.01( والتي هي دالة عند مستوى معنوية   243.565أن قيمة )ف = 

 التعاطف على جودة الخدمة املصرفية .

 نتائج تحليل االنحدار درجة التعاطف على جودة الخدمة البنكية :(15) جدول 
 الداللة ت معامل التحديد معامل االرتباط الخطأ املعياري  معامل االنحدار مصدر االنحدار

 0.000 11.528 0.46 0.68 3.246 37.423 الثابت

 0.000 15.607 0.168 2.628 الجوانب امللموسة
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( والشكل البياني أعاله بأن درجة التعاطف لها عالقة خطية مع جودة الخدمة املصرفية , حيث نالحظ القيمة 15) اإلحصائية للجدول توضح املؤشرات 

  15.607( وأن قيمة )ت( لدرجة التعاطف تساوي 0.000)  0.01وهي دالة عند مستوى معنوية  11528املرتفعة لـ ) ت ( للثابت والتي تساوي 
ً
وهي أيضا

 بأن معامل االرتباط يساوي 0.000)  0.01عند مستوى معنوية دالة 
ً
وعليه فإن إجمالي ما تفسره درجات التعاطف في جودة  0.68( ونالحظ أيضا

% يعزوها الباحث إلى العناصر أخرى غير 64% من جودة الخدمات املصرفية وأن 46أي أن درجات التعاطف تفسر  0.46الخدمة املصرفية يساوي 

 ( فإن معادلة خط االنحدار بين الجوانب  امللموسة وجودة الخدمة تصبح كالتالي :15وبناًء على املعطيات بالجدول)التعاطف , 

 درجة التعاطف  x 2.628+  37.423جودة الخدمة البنكية = 

ث يرفض نص الفرضية الرابعة والتي تنص وتشير هذه املعادلة إلى أنه كلما زادت درجة التعاطف زادت معها جودة الخدمات املصرفية  وعليه فإن الباح

 " . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة التعاطف مع  العمالء على "

رفية بازدياد مستوى اعتمادية العمالء " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املص والذي ينص على الفرض الخامس

 " على هذه الخدمات

 تحليل التغاير لجودة الخدمة  املصرفية ومستوى اعتمادية العمالء على هذه الخدمات :(16جدول )
درجة  مجموع املربعات العامل التابع مصدر التباين

 الحرية

 الداللة ف متوسط املربعات

 0.375 0.788 136.171 1 136.171 جودة الخدمات  مستوى الخدمة

 0.496 0.465 6.372 1 6.372 االعتمادية

   172.861 582 100604.870 جودة الخدمة  الخطأ

   13.706 582 7976.983 االعتمادية

    584 4507128.000 جودة الخدمة  اإلجمالي

    584 225587.000 االعتمادية

    583 100741.041 جودة الخدمة  اإلجمالي املصحح

    583 7983.354 االعتمادية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية بازدياد مستوى اعتمادية لإلجابة على الفرض الخامس والذي ينص على " 

" عمد الباحث إلى إجراء تحليل التغاير ملستويات الخدمة على نطاق جودة الخدمات ومستوى االعتمادية وبناء على قيم  العمالء على هذه الخدمات

 0.05وهي جميعها <  0.496,  0.375مع مستويات معنوية  0.465وعلى نطاق مستوى االعتمادية  0.788)ف( والتي تساوي  على نطاق جودة الخدمات 

بين زيادة جودة الخدمات املصرفية وزيادة مستوى       ل نص الفرض الخامس وهو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وعليه فإن الباحث يقب

 اعتمادية العمالء على هذه الخدمات.

لهذه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد مستوى االستجابة " والذي ينص على السادس

 "الخدمات
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 مستوى  العالقة بين زيادة جودة الخدمات املصرفية ومستوى االستجابة :(17) جدول 
 مستوى الداللة قيمة )ف( معامل التحديد معامل االرتباط مضمون الفرضية

 0.000 1913.92 0.767 **0.876 االستجابة  -الجودة  

تحليل االنحدار بين مستوى جودة  الخدمات املصرفية ومستوى االستجابة ويتضح من الجدول لإلجابة على الفرضية السادسة عمد الباحث إلى إجراء 

)**( وأن معامل التحديد 0.01أعاله بأن العالقة بين مستوى االستجابة وجودة الخدمات املصرفية كبيرة وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 من التباين الكلي لدرجة استجابة العمالء , أي أنا مستوى االستجابة يزداد بزيادة 77وهي تعني أن جودة  الخدمة تفسر ما نسبته  0.767
ً
% تقريبيا

 جودة الخدمة املصرفية وبناء على ذلك فإن الباحث يرفض نص الفرض السادس ويقبل الفرض البديل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة 

 عمالء.الخدمات املصرفية ومستوى االستجابة لدى ال

 نتائج الدراسة:
 بعد تحليل وتفسير البيانات توصل البحث إلى النتائج التالية :

إن هناك إن الجودة التي يتوقعها عمالء املصارف العاملة في السودان كانت أقل من الجودة الفعلية للخدمات التي تقدمها تلك املصارف وبالتالي ف .1

 فعليا.املتوقعة والخدمة املقدمة فجوة بين الخدمة 

حيث تجاوزت األهمية النسبية التي يوليها عمالء املصارف للمعايير التي يستخدمونها عند تقييمهم ملستوى جودة الخدمات املقدمة من البنوك   .2

بعد السالمة )األمان(,  جاء بعد االعتمادية في املرتبة األولى وجاء بعد التعاطف في املرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية, وجاء في املرتبة الثالثة

املصارف وفي املرتبة الرابعة جاء بعد االستجابة , وجاء بعد العناصر امللموسة في املرتبة الخامسة والذي يدل على عدم الرضا التام لدى عمالء 

 ة العناصر امللموسة لدى املصارف.عن جود

 .فعلية باختالف عامل الفئات العمريةال توجد فروق على مستويات جودة الخدمة املتوقعة ومستوى الخدمة ال .3

 عدم وجود فروق على نطاق محور جودة الخدمة الفعلية واملتوقعة باختالف عامل الجنس أو النوع . .4

 ف عدد سنوات التعامل مع املصارف.ال يوجد تأثير على مستوى الخدمة املتوقعة والفعلية باختال  .5

 ملصارف التي يتعامل معها العميل.والفعلية باختالف عدد اال توجد فروق على مستويات جودة الخدمة املتوقعة  .6

 ة باختالف عدد مرات زيارة البنك.ال توجد فروق على مستويات جودة الخدمة املتوقعة والفعلي .7

 توصيات الدراسة:
الخدمات التي تقدمها على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإنه يمكن اقتراح عدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة 

 املصارف العاملة في السودان وهي:

ع ضرورة قيام إدارات املصارف بدعم وتعزيز بعد االعتمادية والذي جاء في املرتبة األولى وذلك باهتمام املصارف بعمالئها والسعي لحل جمي .1

تقديم خدماتها في الوقت املحدد وبالطريقة الصحيحة املشاكل التي تواجه هؤالء العمالء في تعاملهم مع هذه املصارف وأن تقوم املصارف ب

 ومعالجة األخطاء فور اكتشافها .

 ضرورة اهتمام املصارف العاملة في السودان بدعم بعد العناصر امللموسة والذي جاء في املرتبة الخامسة واألخيرة وذلك من خالل امتالكها .2

 .زيادة جودة الخدمة املصرفية املقدمة للعمالءللمباني و التجهيزات واملعدات الحديثة والتي تسهم في 

بات ضرورة االهتمام بتوقعات العمالء وتطلعاتهم عند تقديم الخدمات أو وضع املعايير لتقديم الخدمات املصرفية , وذلك بالعمل على تلبية رغ .3

 واحتياجات العمالء بما يتفق مع   توقعاتهم. 

على تحسين وتطوير خدماتها للوصول إلى توقعات عمالئها  مما يضمن استمرار تعامل عمالئها ومن ثم على املصارف العاملة في السودان أن تعمل  .4

 .تعزيز موقعها التنافس ي وكسب حصة سوقية جديدة وذلك عن طريق تقديم خدمات تتميز بمستوى عالي من الجودة

 .ستخدمة في تقديم الخدمات بما يالئم متطلبات العصريجب على إدارات املصارف العمل باستمرار على تطوير وتحسين التكنولوجيا امل .5

على إدارات املصارف القيام باستمرار بقياس جودة الخدمات املصرفية من أجل التعرف على رضا العمالء عن الخدمات املقدمة لهم وجوانب  .6

 .القصور فيها والعمل على تالفيها

 .صة املتصلين منهم مباشرة مع العمالءيجب على إدارات املصارف االهتمام بتدريب املوظفين وخا .7
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Abstract:  The study examined the measurement of the quality of the services of banks operating in 
Sudan from the point of view of customers. The research was based on the gap approach to measure the level 

of quality of banking services based on the scale of the perceived quality of Servqual to compare the actual 

performance of the service provided and expected performance. The main problem of the research was the 
study of the characterization of banking services which led to increased competition between banks in general 

and banks operating in Sudan in particular. The problem of research is to identify the quality of banking 

services provided by banks operating in Sudan and the extent of customers' satisfaction with these services. 

The aim of the study is to achieve several objectives: to know the level of quality of banking services provided 
to customers of banks operating in Sudan, and to know the impact of various dimensions of quality of service 

on the expectations and perceptions of customers of banks in Sudan. Based on the problem of the study, a 

number of hypotheses were developed: The greater the tangible physical aspects, the higher the quality of 
banking services. There are no statistically significant differences between the quality of banking services and 

the increased safety of bank customers. The number of years of dealing with the bank on the other hand, there 

is no statistically significant relationship that reflects the increase in the quality of the banking service 
provided by the banks with the increasing degree of empathy with the customers. There are no statistically 

significant differences that reflect the increase in the quality of banking services as the level of a Customer 

reliability on these services, there is no statistically significant relationship that reflects the increased quality 

of banking services as the level of response to these services increases. The study used a descriptive analytical 
method and a case study method. A total of )292( questionnaires were distributed to a simple random sample 

of customers of the main branches of banks in Khartoum State. The study reached many results. The most 

important results were that there is a gap between expected service and actual performance. The results of the 
study reached a number of recommendations, including the need for the banking departments to support and 

strengthen after the dependence, which came first, and the attention of banks and customers and seek to 

resolve all the problems facing these customers in dealing with these banks and banks should provide their 

services on time and in the correct manner and address errors as soon as they are discovered. 
Keywords: Measuring the quality of banking services, banks in Sudan 
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