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 :املقدمة

املصارف، كما شهدت تطوير عملياتها املصرفية، بهدف تعزيز مواقعه العديد من  إنشاء  األخيرة  اآلونة  السودانية في  البيئة املصرفية  ا في شهدت 

توسعبيئة   املركزي على  السودان  بنك  إال لألقوياء، شجع  فيه  متغير ال مكان  في عالم  بقائها ونموها  أسس  الحفاظ على  أجل  ومن  املنافسة.  ة شديدة 

 في زيادة حدة املنافسة بين املصارف الستقطاب الزبائن، فقد قامت ا 
ً
رف في ملصاالعمليات املصرفية، من أجل خلق بيئة مصرفية قوية، حيث كانت سببا

الدق  الحديثة من حيث  التقنية  على  تعتمد  وإدخال خدمات جديدة  الفروع  عدد  زيادة  إلى  الزبائن،  أكبر عدد ممكن من  الستقطاب  الحثيث  ة سعيها 

 والسرعة في انجاز املعامالت واستخدام أساليب ترويجية ودعائية مكثفة الجتذاب الزبائن. 

 
 
أهم  ت أحد  الخدمة املصرفية   عد جودة 

ً
إذ تعدها سالحا املصارف  التي تعتمدها  التطور والتنمية    األساليب   تسير في مقتضاه كل متطلبات 

ً
متميزا

 وحتى مستقبلًيا. تعني الجودة أن يكون الهدف النهائي للمصرف االرتكاز على توقعا
ً
ت الزبون إلى الحد لرضا الزبون واالقتراب منه والبحث عما يريده حاليا

، إذ فهم حاجات الزبون وتوقعاته ضرورة للفوز بزبون جديد أو املحافظة على الزبون الحالي، وسبيلها إلى ذلك منح الذي يكون معه الز 
ً
 ووفيا

ً
بون راضيا

 زبائنها خدمات أو منتجات ذات جودة تقابل احتياجاتهم و بأسعار معقولة وتسليمها في الوقت املحدد بما يعزز من قدرتها التنافسية. 

  :الدراسةمشكلة 

 
ً
وفقا ومتعددة  متنوعة  مصرفية  خدمات  بتقديم  البنك  إدارة   يقوم  تعتقد  معينة  جودة  من    ملستوى  تحقق  أنها  التنافسية القدرة  خالله  البنك 

رضا   لتحقيق  واال   عمالءاملطلوبة  بهم،املصرف  واحتياجات ال  إ   حتفاظ  رغبات  وفق  تبنى  أن  يجب  املقدمة  الخدمات  وتطوير جودة  تحسين  أن عملية 
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 :امللخص

 في زيادة   التعاطف( االستجابة، األمان، االعتمادية، امللموسية، ( في  املتمثلة  املصرفية الخدمة جودة  أبعاد أثر إظهار إلى الدراسة هدفت

). دنقال   فرع  البركة لبنك التنافسية القدرة  الدراسة من  تألفت عينة  التحليلي.  الوصفي  املنهج  الدراسة  ( عميل من عمالء بنك  200استخدمت 

إلى الدراسة  اختيارهم كعينة قصدية. خلصت  الداللة  تأثير ذو داللة  وجود   البركة فرع دنقال تم  الخدمة    (α≤0.05)عند مستوى  ألبعاد جودة 

دنقال. البركة  لبنك  التنافسية  القدرة  في  مجتمعة  األمان(  التعاطف،  االستجابة،  االعتمادية،  )امللموسية،  عد   املصرفية  لب  تأثير  وجود  عدم 

البركة فرع دنقال. لبنك  للبنك  التنافسية  القدرة  الدراسة  اإلستجابة في  الخدمات  وأوصت  بأبعاد جودة  املصرفية إلحداث تغيير   بزيادة االهتمام 

 املشاكل وحل للزبائن االستجابة سرعة على املصرفية  الخدمات موظفي قدرة  وضرورة زيادة ،  إيجابي في القدرة التنافسية ببنك البركة فرع دنقال

 تواجههم لزيادة القدرة التنافسية لبنك البركة فرع دنقال. التي املختلفة

 . بنك البركة فرع  دنقال ؛القدرة التنافسية ؛جودة الخدمات املصرفية :الكلمات املفتاحية

 

http://www.refaad.com/
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الدراسة  العمالء مشكلة  فإن  مستوى   وعليه  على  التعرف  محاولة  في  البنك  تكمن  قبل  من  لهم  املقدمة  الخدمات  لتحقيق  جودة  القدرة    كمدخل 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس ي التالي:   . التنافسية 

 ؟ السودان -دراسة حالة بنك البركة فرع دنقال البنوك التجارية   في القدرة التنافسية لدىأثر جودة الخدمة املصرفية  ما

 :  الفرعية التالية  األسئلةلدراسة عن هذه ا  وينبثق

  التنافسية لبنك البركة دنقال؟ القدرة  في امللموسية  بعد أثر ما  .1

   ؟ القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال في االعتمادية  بعد ما أثر .2

 القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال؟في ما أثر بعد اإلستجابة  .3

 ؟ التنافسية لبنك البركة دنقال القدرة في التعاطف  بعد أثر ما .4

 التنافسية لبنك البركة دنقال؟ ما أثر بعد األمان في القدرة  .5

 أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 
 التعرف على مستوى جودة الخدمة املصرفية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال. .1

 القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال. ( في ، األمانإظهار أثر أبعاد جودة الخدمة املصرفية )امللموسية، االعتمادية، اإلستجابة، التعاطف .2

في .3 منها  لإلستفادة  مقترحات  تقديم  خالل  من  العليا  اإلدارة  للبنوك   مساعدة  التنافسية  القدرة  لتحسين  املصرفية  الخدمات  جودة  تحسين 

 بنك البركة خاصة.السودانية عامة و 

   : الدراسة فرضيات

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة الخدمة املصرفية )امللموسية، االعتمادية، تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التالية: 

 الفرضيات الفرعية التالية:  يةالفرض ينبثق عن هذه  البركة دنقال. االستجابة، التعاطف، األمان( وزيادة القدرة التنافسية لبنك

عد امللموسية والقدرة التنافسية ل( α≤0.05)مستوى الداللة عند  تأثير ذو داللةوجد ي الفرضية الفرعية األولى:  .بنك البركة دنقالبين ب 

عد االعتمادية والقدرة التنافسية ( α≤0.05عند مستوى الداللة ) يوجد تأثير ذو داللة الفرضية الفرعية الثانية:  .لبنك البركة دنقالبين ب 

عد االستجابة والقدرة التنافسية ( α≤0.05عند مستوى الداللة ) يوجد تأثير ذو داللة  الفرضية الفرعية الثالثة:  .لبنك البركة دنقالبين ب 

عد التعاطف والقدرة التنافسية (α≤0.05عند مستوى الداللة ) يوجد تأثير ذو داللة الفرضية الفرعية الرابعة:  .لبنك البركة دنقال بين ب 

عد األمان والقدرة التنافسية  (α≤0.05عند مستوى الداللة ) يوجد تأثير ذو داللة الفرضية الفرعية الخامسة:  .لبنك البركة دنقالبين ب 

 نموذج الدراسة:

أهدافها   إلى  الدراسة والوصول  الغرض من  )القدرة  لتحقيق  التابع  املتغير  الخدمات املصرفية(  في  املستقل )جودة  املتغير  أثر  املحددة في تحديد 

 (. 1التنافسية(، صيغ أنموذج الدراسة، كما موضح في الشكل )

 املتغير التابع                                                                                             املتغير املستقل                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج الدراسة1شكل )                          

 م. 2020املصدر: إعداد الباحثتين،                                    

 الملموسية

 االعتمادية

 االستجابة
 القدرة التنافسية

 جودة الخدمات المصرفية

 التعاطف

 األمان
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 منهجية الدراسة: 

ويعّبر  ،
ً
دقيقا  

ً
بوصفها وصفا ويهتم  الواقع،  في  توجد  كما  الظاهرة  يعتمد على دراسة  الذي  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة على  عنها    اعتمدت 

لنا   الكيفي يصف  ، فالتعبير 
ً
أو كميا  

ً
إلى كيفيا أو حجمها ويستند  الظاهرة،   ملقدار 

ً
 رقميا

ً
الكمي يعطينا وصفا التعبير  بينما  الظاهرة ويبّين خصائصها، 

أداة  باستخدام  وذلك  البيانات  لجمع  امليداني  واالستطالع  النظري،  اإلطار  لبناء  السابقة  والدراسات  املنشورة  والبحوث  واملصادر  الدراسة   املراجع 

 بة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.وتحليلها إحصائيا لإلجا

 الدراسة: بياناتمصادر جمع 

 على مصدرين لجمع املعلومات: الدراسة عتمدت ا 

 . قدرة التنافسيةجودة الخدمات املصرفية وال املصادر الثانوية: التي انتهجت مبدأ املسح املكتبي واألدبيات اإلدارية الباحث في

 . )االستبانة( اعتمدت على البيانات واملعلومات التي سيتم جمعها من أفراد عينة الدراسة باالعتماد على أداة الدراسةاملصادر األولية: والتي 

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

ة: • ريَّ
َ
 .دنقالفرع  بنك البركة عمالء  الحدود الَبش

 .السودان - بنك البركة فرع دنقال الحدود املكانية: •

   .م2019 -2018 الحدود الزمانية: •

 اإلطار النظري 

 : جودة الخدمات املصرفية

املنظمات ألهدافها من خالل دورها   تحقيق  في   
ً
رئيسيا  

ً
دورا الجودة  تنافس ي  تؤدي  املتاحة وتحقيق موقع  املوارد  استخدام  باألسواق،  في  في متميز 

األنشطة والعمليات كافة التي يمارسها املصرف وتكون مصممة إلشباع حاجات ورغبات الزبائن وفي الوقت ذاته :  ( بأنها2014)طالب وآخرون ،    السوق،

 ألرباح املصرف من خالل العالقة  
ً
املتعاقب   اإلسهام، من خالل  القيمة التراكمية للمنتج( هي  2003  عبدهللا،  وعند )الديوه جي،  .التبادليةتشكل مصدرا

  دارية وتتأتى هذه القيمة من جهود العاملين املخولين بالصالحيات املناسبة". إ و  أ و وظيفية  أ واملتواصل لكل عامل من العوامل املؤثرة عليها بيئية كانت  

  لتوقعات او التفوق عليه". ، من خالل تلبية ا على تحقيق قيمة مضافة للعميل واملنظمةاملنتج ها دالة كلية ملدى قدرة نبأ( 2003 وأكد )عبيد،

إن  و   لعمل الخاصة بالعاملين باملنظمة.بيئة ا تحسين املنتج النهائي وذلك من خالل تحسين    ىلإ الجودة عملية بنائية تهدف  أن  نرى  بناًء على ما سبق  

 وفق نظم وإجراءات محددة لتقديمها. و خدمات والعمل على تلبيتهاأ جودة الخدمة تختص بمعرفة احتياجات الزبائن سواء إن كانت منتجات 

استخدام  يمكن  السلعية  املنتجات  مجال  ففي  واالستقرار،  النجاح  تحقيق  إلى  تهدف  التي  للمؤسسات  بالنسبة  كبيرة  أهمية  الخدمة  لجودة 

 من أجل خلق الخدمة وتقديمها التخطيط في  
ً
اإلنتاج، وتصنيف املنتجات النتظار الزبائن لكن في مجال الخدمات فان الزبائن واملوظفين يتعاملون معا

، لذلك تكمن أهمية الجودة في تقديم الخدمة في ما يأتي: )الدرادكة 
ً
 .  (2015، على أعلى مستوى، فعلى املؤسسات االهتمام باملوظفين والزبائن معا

 نمو مجال الخدمة .1
ً
نصف املؤسسات األمريكية يتعلق نشاطها بتقديم الخدمات إلى   : لقد ازداد عدد املؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات فمثال

 جانب ذلك فاملؤسسات الخدماتية مازالت في نمو متزايد ومستمر . 

: إن الزبائن يريدون معاملة جيدة ويكرهون التعامل مع املؤسسات التي تركز على الخدمة، فال يكفي تقديم خدمة ذات جودة وسعر  فهم الزبائن .2

 ر املعاملة الجيدة والفهم األكبر للزبائن.معقول دون توفي

املنافسة .3 الخدمة سوف  ازدياد  االعتماد على جودة  فان  لذلك  بينها  إلى وجود منافسة شديدة  يؤدي  الخدمية سوف  املؤسسات  تزايد عدد  إن   :

 يعطي مزايا تنافسية عديدة . 

حالي تركز على توسيع حصتها السوقية لذلك على املؤسسات عدم : أصبحت املؤسسات الخدمية في الوقت الاملدلول االقتصادي لجودة الخدمة .4

جل اجتذاب زبائن جدد فقط، ولكن يجب كذلك املحافظة على الزبائن الحاليين، ولتحقيق ذلك البد من اهتمام أكثر بمستوى جودة  أ السعي من  

 الخدمة . 

 تتمثل في: عليها،  والحكم توقعاته وادراكاته عميل أن لجودة الخدمات معايير رئيسية يبني عليها ال

من معرفة توقعات  أهمية  كثر  وأنها أ ،  املطلوبةيفاء وااللتزام بتقديم الخدمة  اإل   القدرة على  نهاأب  (  2010الصميدعي ويوسف،  عرفها ):  اإلعتمادية .1

 . وتلبيتهاورغبات العميل 
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):  االستجابة .2 جي  الديوه  العمالء  2003أشار  في مساعدة  الرغبة  أنها  إلى   ) 
ً
فورا في شكل    بالخدمة  وتزويدهم  ذلك  كان  األسئلة    سوى  اإلجابة على 

 .واالستفسارات أو معالجة الشكاوي واملشكالت

( إلى   Kotler, 2000وأشار )  ومن يقدمها،  الخدمة املقدمة  عنالشعور باألمان والثقة  ( بأنها درجة  2015عرفها الضمور ):  الثقة والتوكيد )األمان( .3

 الذي يتعامل معه.  عميل والتعامل بشفافية يزيد من ثقته باملصرف لحاق ضرر بالإ عدم أن 

 ( بأنها  2001وصفها العفيشات ):  الجوانب امللموسة .4
ً
   مظهرا

ً
للتسهيالت املادية واملستلزمات واالشخاص ومواد االتصال، كل هذه تزودنا   خارجيا

للإب الخدمة، وال يضاح مادي وتصور  العميل عن  و عميل  سيما  الجودة،  تقييم  في  الذي سيستخدمها  مع  أ الجديد  امللموسية  تضم  املصارف  غلب 

اال األ لخلق  بعاد  للمصرف  أ خرى  الخدمة  جودة  استراتيجية  ابتداع  )و  امللوسية  أ لى  إ (  Parasurman etal,1994:114ويشير  بعد    همية أ قل  أ ن 

 .  مقارنة بأبعاد جودة الخدمة األخرى 

ن إن ثم ف، ومالعميلن يتسم باملعاملة الودية مع  دب، وأ ن على قدر من االحترام واأل ن يكو قدرة مقدم الخدمة على أ :  آليات التعامل )التعاطف( .5

، وتتجسد في املصارف بالقدرة على التفاعل وخلق عالقات شراكة استراتيجية مع  العميلاملودة واالحترام بين مقدم الخدمة و لى  هذا املعيار يشير إ 

 (.  2002 محمود، )العالق، العميلالزبائن والخدمة حسب طلب 

 القدرة التنافسية: 

بأنها خلق  (  Heizer, 2001)ويرى    . األعمال التغلب على املنافسين اآلخرينالوسائل التي تستطيع من خاللها منظمة  بأنها    (2009مقدادي،  )  هاعرف

العميل وتزويدهم بحاجياتهم بشكل يفوق املنافسين ).  القيمة لدى  التي تنفرد بها املنظمة عن غيرها 2002  ،قطباليعرفها  ( بأنها مجموعة الخصائص 

اإلبداع والتميز والتي تمكنها من تقديم خدمات لعمالئها بشكل جديد وإستقطاب عمالء جدد بإستمرار وتدار بواسطة نظام م تتمثل في  علومات والتي 

والطائي،  متناسق(،    ي بشر   -)إداري  )العالق  يرى  بأنها1999بينما  ميزة قدر   (  إكسابها  أجل  تحسينات على خصائص منتجات من  إجراء  املنظمة على  ة 

 . تنافسية

( للميزة التنافسية وهو) مجموعة خصائص 2002قطب،  الومن التعاريف السابقة للميزة التنافسية فإن الباحثتان سوف تعتمدان على تعريف )

ت والتي  واإلبداع  التميز  في  تتمثل  املنظمة عن غيرها  بها  وتدار تنفرد  بإستمرار  وإستقطاب عمالء جدد  بشكل جديد  لعمالئها  تقديم خدمات  مكنها من 

 :متناسق ( وذلك ي بشر  -إداري بواسطة نظام معلومات 

 كأحد عناصر اإلنتاج التي يتم اإلعتماد عليها لتحقيق أهداف املنظمة والحصول على ميزة تنافسية.  ي اعتماده على العنصر البشر  •

اإلبتكارى للعنصر   • التفكير  الدراسة من خالل اإلعتماد على  إليه هذه  التميز واإلبداع وهو ما تسعى  القدرة   البشري تركيزه على عنصر  لتحقيق 

 التنافسية. 

 ل لزيادة القدرة التنافسية: جودة الخدمات املصرفية كمدخ

فع  إن جودة الخدمات املصرفية عملية مترابطة ومكملة لعمل نشاط املصرف، كما أنها تعد عملية ضرورية وحيوية في ظل تزايد املنافسة التي تد 

ال  على  واملحافظة  منهم  مزيٍد  وجذب  الجديدة،  الزبائن  حاجات  إشباع  أجل  من  املصرفية  خدماته  تطوير  إلى  عدم املصرف  وضمان  الحاليين  زبائن 

التالية: املصرف  أهداف  تحقيق  املصرفية  الخدمات  وتهدف جودة  للمصرفي.  التنافس ي  املركز  تحسين  ثم  ومن  أخرى،  إلى مصارف  حواس، )  مغادرتهم 

 (.2013 ،حمودي 

 جذب زبائن جدد للمصرف.  .1

 زيادة حجم تعامل املصرف عن طريق تقديم خدمات ذات جودة عالية. .2

عالية إن   .3 أسعار  لدفع  مستعدين  يكونون  ما  عادة  فالزبائن  مرتفعة(،  بأسعار  البيع  )أي  استثنائية  أسعار  تحقيق  تستطيع  الخدمة  جودة 

 للخدمات التي تلبي توقعات الزبائن.

ما ينبغي متابعته في هذا  أن جودة الخدمة تمثل شريان الحياة للمصرف، ويجب أن تكون موضع مراقبة للتأكد من فاعليتها وكفاءتها ومن بين أهم  

التي الخدمات  املزيد من  يتطلب  املعاصر  فالسوق  املنافسة،  ودرجة قدرتها على  السوق  املطروحة مع متطلبات  املنتجات  توافق  تقدم    املضمار مقدار 

 ( 2019للزبائن بمستوى متميز.)العزاوي، 

ركيزة األساسية لبقاء املصرف في السوق عن طريق إشباع هذه الخدمة لحاجات إّن الخدمة املصرفية التي يقدمها املصرف إلى زبائنه تمثل ال       

 إذا كانت هذه الخدمات تتوافق مع متطلبات الزبائن.
ّ
 ورغبات الزبائن، وإشباع الحاجات ال يمكن تحقيقه إال
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 الدراسات السابقة:

 يمكن سرد بعض الدراسات في هذا املجال على النحو التالي: 

التعرف على دور جودة الخدمة املصرفية في كسب والء العمالء، وذلك من خالل تسليط الضوء على    ىهدفت الدراسة إل  (:2018  )  إبراهيمدراسة   •

أساس ي لتحسين أداء   لضرورة قياس جودة الخدمة كمدخل 
ً
التي يقدمها بنك البركة من وجهة نظر العميل كدراسة حالة، نظرا الخدمات  مستوى 

الخد املصرفية املؤسسات  الخدمة  جودة  ألبعاد  مرتفع  مستوى  وجود  منها:  النتائج  من  العديد  إلى  الدراسة  توصلت  عمالئها.  والء  وكسب  مية 

 )امللموسية، االستجابة، األمان، التعاطف(، وجود عالقة ايجابية بين أبعاد جودة الخدمة املصرفية وكسب والء العمالء. 

بأبعاد جودة    :( Bedman & John, 2015)دراسة   • يتعلق  بما  في غانا  الخدمة  العمالء ورضاهم عن جودة  بين  العالقة  إلى معرفة  الدراسة  هدفت 

التجزئة  في قطاع  وتعكس رضاهم  والجوهرية،  امللموسية،  املصرفية  الخدمة  أبعاد جودة  بين  إيجابية  وجود عالقة  إلى  الدراسة  توصلت   الخدمة. 

 واألفراد للمصارف املوجودة في غانا.

هدفت الدراسة إلي تحليل جودة الخدمة املصرفية باستهداف الطلبة، وإظهار أهمية دور الطلبة والعائد الربحي   : (Durdana et al , 2015)دراسة   •

الطلبة للخدمة، وتوقعاتهم بما يتوافق م الخدمات املصرفية الشخصية للطلبة، فهناك اختالفات بين إدراك  البعيد لسوق  ع للمصارف على املدى 

ة في نوعية أبعاد جودة الخدمة، وتقييمهم لهذه الجودة املصرفية املتوفرة، وهل تتالزم مع تطلعاتهم في كرواتيا. خلصت نتائج الدراسة إلى وجود فجو 

اإلستجابة(،   الخدمات املصرفية في جميع األبعاد الخمسة. فمن الضروري تحسين الخدمات املصرفية في كل األبعاد وخاصة فيما يتعلق )املوثوقية،

 حيث لوحظ أن الفجوة كبيرة.

هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير جودة الخدمات ورضا العمالء وصورة الشركة على العمالء القيمة املتصورة في  : (Hashim et al , 2015)دراسة  •

الخدمة ورضا بين جودة  إيجابية  أن هناك عالقة  إلى  الدراسة  باكستان. توصلت  املصرفي في  بأن لديها    القطاع  املؤسسية تظهر  العمالء، والصورة 

 على إدراك قيمة العمالء.  
ً
 كبيرا

ً
 تأثيرا

إلى الكتشاف تأثير جودة الخدمة على رضا العمالء في بنوك القطاع الخاص في بنغالديش، من   : (Al Karim et al , 2014)دراسة   • هدفت الدراسة 

امللموسية، امل وثوقية، اإلستجابة، التعاطف، والضمان. توصلت نتائج الدراسة ألبعاد جودة الخدمة أن لها خالل دراسة أبعاد جودة الخدمة وهي 

الخاص   التجاري  املصرفي  القطاع  في  العمالء  لرضا  حاسمة  هي  الخدمة  جودة  أبعاد  وأن  الرضا،  حيث  من  العمالء  على  واإليجابي  الكبير  في األثر 

 بنغالديش.

عبدالرحمن • تتبعها    (:2014)  دراسة  التي  املجاالت  على  التعرف  التنافسية،  القدرة  تنمية  على  تشجع  التي  الجوانب  توضيح  إلى  الدراسة  هدفت 

الضمان السلعة،  بالخدمات خاصة مثل صيانة  العمالء  تأثير  الشراء، معرفة مدى  العمالء على  التي تشجيع  الخدمات  أنواع من  ،  الشركات إليجاد 

الت ومدى  البيع  بعد  ما  خدمة خدمات  ألبعاد  مرتفع  مستوى  وجود  أهمها:  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  السلع.  منتجو  بين  الخدمات  في  نافس 

 لالتصاالت. MTNالعمالء والقدرة التنافسية بالشركة، وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خدمة العمالء والقدرة التنافسية بشركة 

الدراسة إلى التعرف على مستوى خصائص تكنولوجيا املعلومات وأثرها في مستوى جودة الخدمات.  ه  (:2012)  دراسة محاسنة وأبو الغنم • دفت 

العاملين  تصورات  وأن  مرتفع،  مستوى  ذات  املعلومات  تكنولوجيا  لخصائص  األردنية  البنوك  في  العاملين  تصورات  أن  إلى  الدراسة  نتائج   أشارت 

. ملستوى جودة الخدمات املصرفية ذات مستوى مر 
ً
 تفع أيضا

االنطالق لرفع    (:2001)  دراسة الطالب  • الهاشمية بهدف مساعدتها على  األردنية  البنوك  املقدمة من قبل  الخدمات  الدراسة لقياس جودة  هدفت 

الخدمات   اإليجابي عن جودة  االنطباع  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  ربحيتها.  تعظيم  إلى  تقود  التي  السوقية  لزيادة حصتها  املصرفية مستوى خدمات 

ما يدل على أن  اإلسالمية في الجوانب املادية امللموسة واالستجابة والتعاطف، أما في مجال االعتمادية واألمان فلن تكن بالدرجة التي ترض ي العمالء م

 البنوك يقع على عاتقها العمل لتحسين هاتين الناحيتين في مجال تقديم الخدمة. 

إلى   (:Bahia and Nantal, 2000دراسة باهيا و نانتل ) • الدراسة  الكندية. هدفت  البنوك  الخدمات املصرفية في  الجودة في  العمالء نحو  اتجاهات 

ف أن هناك خلل وضعف  الدراسة  نتائج  أشارت  الكندية.  البنوك  تقدمها  التي  الخدمات  في  الجودة  نحو  البنوك  في  العمالء  اتجاهات  ي  التعرف على 

 تي تقدمها البنوك الكندية، وضعف إدراك العمالء لهذه الجودة في األداء والخدمات في هذه البنوك. مقياس الجودة في الخدمات املصرفية ال

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

ة في  تناولت الدراسات السابقة املواضيع ذات العالقة بجودة الخدمات املصرفية والقدرة التنافسية، وقد استفادت دراستنا من الدراسات السابق

على مستوى   تعريف املتغيرات وتحديد مشكلة الدراسة وتطوير أداة الدراسة. وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها أول دراسة أجريت

أثر   الضوء على  الدراسة لتسلط  أتت هذه  السودان، لذلك  النائية في  الشمالية  املناطق  التي تعد من  الخدمات املصرفية  مدينة دنقال  القدرة في  جودة 

 التنافسية للبنوك من وجهة نظر عمالء بنك البركة فرع دنقال.
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  :الدراسة امليدانية

 : منهجية الدراسة

الدراسة: يمثل مجتمع الدراسة عمالء البنوك التجارية بمدينة دنقال بالوالية بأخذ    ،املنهج الوصفي التحليلياستخدمت الدراسة   مجتمع وعينة 

دة. ( مفر 250فقد تمثلت في مجموعة من عمالء بنك البركة فرع دنقال كعينة قصدية للدراسة بعدد )  فهي طبقية قصدية  الشمالية. أما عينة الدراسة

(، إذ خضعت %80( استمارة بنسبة )200( استمارة، والصالحة للتحليل )225(، استلم منها )%100( استمارة علي املبحوثين بنسبة )250حيث تم توزيع )

 بكاملها إلي التحليل اإلحصائي.

 أداة الدراسة: 

تم   التنافسية،  والقدرة  املصرفية  الخدمة  جودة  أبعاد  أدبيات  تناول  استبانبعد  تكون  ةتطوير  حيث  الدراسة،  جزأين،    ةاالستبان  تلغايات  من 

  .(6موزعة على محاور الدراسة الـ ) ( عبارة 28) تضمنت  ،تغيرات الدراسةم  الجزء األول تناول البيانات الشخصية للمبحوثين، أما الجزء الثاني فتناول 

 الطريقة املستخدمة في تحليل البيانات: 

، من خالل عدد من األساليب اإلحصائية، منها  SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )تم استخدام  
ً
( ملعالجة بيانات الدراسة إحصائيا

ج لعينة واحدة، ونموذ  T(، التكرارات والنسب املئوية، املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، واختبار  Skewnessمعامل كرونباخ ألفا، اختبار )

 االنحدار البسيط. 

 الثابت والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة

تحققت الدراسة منه بعرض القائمة في صورتها األولية علي عدد ثالثة من املحكمين املختصين في مجال إدارة العمل املصرفي وجودة   الصدق الظاهري:

بعض الخدمات املصرفية للتأكد من مدى صالحيتها لغرض الدراسة، والتأكد من شمولية املعلومات التي تغطي أهداف الدراسة وموضوعها، وقد وردت  

 ت التي أخذت بعين االعتبار، ومن ثم تم إجراء التعديالت املناسبة. املالحظا

أل اختبار   الذاتي  والصدق  الداخلي  الدراسة:الثبات  االستبان  داة  لفقرات  الذاتي  والصدق  الداخلي  الثبات  مدى  األ ةالختبار  تماسك  تقييم  تم   داة، 

( قيمة  والجزر  (  αبحساب  الداخلي  الثبات  لحساب معامل  )ألفا  لقيمة  الرغم من عدم وجود قواعد (  αالتربيعي  وعلي  الذاتي  الصدق  لحساب معامل 

املناسبة ) القيم  عد  Alphaقياسية بخصوص  ي  التطبيقية  الناحية  اإلنسانية، والجدول    (α≥ 0.60)( لكن من  بالعلوم  املتعلقة  البحوث   في 
ً
( 1)معقوال

 لدراسة امليدانية. لعينة ا ات والصدق ملحوري االستبانة يوضح معامل الثب

 : قيم معامالت الصدق والثبات ألداة الدراسة (1جدول )

 معامل الصدق الذاتي  ألفا ( αقيمة ) عدد الفقرات املحور  املتغير  الرقم

 0.963 0.928 23 جودة الخدمة املصرفية  املتغير املستقل  1

 0.977 0.954 5 القدرة التنافسية  املتغير التابع  2

 0.968 0.937 28 االستبيان ككل 

)يتضح   الجدول  ثبات وصدق عاليين علي قدرة (  1من  بمعامل  بصورة عامة  األداة  تمتع  تدل علي  الذاتي  والصدق  الداخلي  الثبات  أن معامالت 

لالستبان الكلي  الداخلي  الثبات  وبلغ معامل  الدراسة،  أغراض  تحقيق  )0.937)  ةاألداة علي  الكلي  الذاتي  الصدق  بين   ( 0.968( ومعامل  املدى  في  ويقع 

 نتيجة تطبيقها. ةإمكانية صدق النتائج التي يمكن أن يسفر عنها االستبان ىالصفر والواحد الصحيح وهو ما يشير إل

 تحليل الدراسة امليدانية 
 : الدراسة عينةخصائص 

  .للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من أفراد عينة الدراسة( نتائج التحليل الوصفي  2يبين الجدول )

 (: خصائص العينة التي استجابت للدراسة2جدول )

 النسبة املئوية  عدد أفراد العينة  الفئة  املتغير  الرقم

 الجنس 1

 58.0 116 ذكر

 42.0 84 أنثى 

 100 200 املجموع 

 39.0 78 سنة  30وأقل من  20 العمر  2

 26.5 53 سنة  40وأقل من  30

 27.5 55 سنة 50وأقل من  40

 7.0 14 سنة فأكثر  50

 100 200 املجموع 

 47 94 ثانوي فما دون  املؤهل العلمي  3
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 39.5 79 جامعي 

 13.5 27 فوق الجامعي 

 100 200 املجموع 

 16.0 32 الزراعة  قطاع العمل  4

 15.5 31 التجارة 

 25.5 51 أعمال حرة 

 25.0 50 القطاع الخاص 

 18.0 36 القطاع الحكومي

 100 200 املجموع 

مع   5 التعامل  سنوات 

 البنك 

 26.0 52 سنوات 4أقل من 

 39.5 79 سنوات 80وأقل من 4

 25.0 50 سنة 12وأقل من 8

 9.5 19 سنة فأكثر 12

 100 200 املجموع 

 14.0 28 جنيه 1000أقل من  الدخل الشهري  6

 28.5 57 جنيه 2000وأقل من 1000

 33.0 66 جنيه 4000وأقل من 2000

 24.5 49 جنيه فأكثر   4000

 100 200 املجموع 

. وعن العمر نجد %42.0مفردة بنسبة    84، واإلناث بعدد  %58.0مفردة بنسبة    116عن النوع االجتماعي أن الذكور بعدد  (  2يالحظ من الجدول )

أعمارهم من   الذين كانت  أعمارهم من  %39.0مفردة بنسبة    78عام بعدد    30وأقل من    20أن  مفردة بنسبة   53عام بعدد    40وأقل من    30، والذين 

. أما  %7.0مفردة بنسبة    14عام فأكثر بعدد    50، والذين أعمارهم من  %27.5مفردة بنسبة    55عام بعدد    50وأقل من    40  ، والذين أعمارهم من26.5%

،  %39.5مفردة بنسبة    79، وحملة املؤهل الجامعي بعدد  %47.0مفردة بنسبة    94عن مؤهالتهم األكاديمية نجد أن حملة مؤهل الثانوي فما دون بعدد  

، %16.0مفردة بنسبة    32. وعن قطاع العمل نجد أن الذين يعملون في الزراعة بلغ عددهم  %13.5مفردة بنسبة    27وحملة مؤهل فوق الجامعي بعدد  

، والذين يعملون في القطاع الخاص %25.5مفردة بنسبة  51عملون أعمال حرة بعدد ، والذين ي%15.5مفردة بنسبة  31والذين يعملون في التجارة بعدد 

بنسبة    50بعدد   بعدد    ،%25.0مفردة  الحكومي  القطاع  في  يعملون  بنسبة  36والذين  الذين  %18.0مفردة  أن  نجد  البنك  مع  التعامل  . وعن سنوات 

مفردة   79سنوات بعدد 8أقل من  4، والذين سنوات تعاملهم مع البنك %26.0بة مفردة بنس 52سنوات بعدد 4سنوات تعاملهم مع البنك سنة أقل من 

سنة فأكثر   12، والذين سنوات تعاملهم مع البنك  %25.0مفردة بنسبة    50سنة بعدد  12أقل من    8، والذين سنوات تعاملهم مع البنك  %39.5بنسبة  

، والذين دخلهم  %14.0مفردة بنسبة    28جنيه بعدد    1000لهم الشهري أقل من  . وعن الدخل الشهري نجد أن الذين دخ%9.5مفردة بنسبة    19بعدد  

بعدد    2000وأقل من    1000الشهري   بنسبة    57جنيه  الشهري  %28.5مفردة  دخلهم  والذين  بنسبة    66جنيه  4000أقل من    2000،  ، % 33.0مفردة 

 . %24.5مفردة بنسبة  49جنيه فأكثر بعدد  4000والذين دخلهم الشهري 

ا  إلتدل  السابقة  الذين    ىلنتائج  أن غالبية  الباحثة  وتالحظ  والوظيفية  الشخصية  املتغيرات  والتحليل من حيث  املعاينة  لوحدة  وجود تنوع جيد 

الكبيرة عام( وهي تمثل أعلي النسب وهي فئة الشباب املتميزة بالبذل والعطاء والدافعية    30وأقل من    20أعمارهم في الفئة )  ةأجابوا علي أسئلة االستبان

. وأن عينة الدراسة ال تتميز بارتفاع دخولها وهي تعكس واقع املجتمع املحلي بمدينة دنقال من حيث انخفاض مستوي املعيشة ألفراد  املسؤوليةوتحمل  

 املورد البشري املطلوب من خالل ما أظهرته ال
ً
نتائج في املتغيرات الشخصية املجتمع بمدينة دنقال بشكل عام. وتري الباحثة أن عينة الدراسة مثلت فعال

 والوظيفية لعمالء عينة الدراسة. 

 تحليل نتائج الدراسة: 

 (.3تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية ملحاور الدراسة وتم تلخيصها بالجدول )

 

 

 

 

 

 

 



 نجوى محمود & مشاعر علي  .....                                                  أثر جودة الخدمات املصرفية في القدرة التنافسية للبنوك من وجهة نظر عمالء البنك 

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 592-605 
 599 

 

افات املعيارية ومستوي 3جدول )  األهمية ملحوري الدراسة(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

( وهي تزيد عن الوسط  4.51-3.97ما يلي: أن املتوسطات الحسابية التي تعبر عن محور جودة الخدمات املصرفية تتمركز بين )(  3أظهر الجدول )

،3الفرض ي )
ً
عد امللموسية    (، كما أن درجة الوزن النسبي للعبارات جميعها كانت تتراوح بين مرتفع مرتفع جدا حسابي    حيث جاء بمتوسط وكان أعالها لب 

(4.51( وبانحراف معياري قدره  اهتمام  ،  (0.682(  إلى وجود  يشير  للمصرفمما  األنيق  و باملظهر  الضرورية،  الخدمات  وتوفير  االنتظار  وأدناها   قاعات 

باملعاملة الحسنة للزبائن من وجود التزام  وهذا مؤشر على    (0.988( وبانحراف معياري قدره )3.97حيث جاء بمتوسط حسابي )،  بعد اإلستجابةملحور  

املصرف )موظفي  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  في  (  م2001الطالب،  .  ممثلة  الخدمة  جودة  ألبعاد  إيجابي  انطباع  وجود  إلى  أشارت  التي 

اإلستجابة، واألمان(  )امللموسية،  )االعتمادية  بعدي  في  الدراسة  نفس  وتختلف  ونتيجة  .التعاطف(  )  وتتفق  وأبوالغنم دراسة  م( 2012،  محاسنة 

الدراسة مع دراسة )  التي  م(2018ودراسة )إبراهيم،  م(  2014و)عبدالرحمن،    Bahiaأشارت إلى وجود مستوى مرتفع ألبعاد جودة الخدمة، وتتعارض 

and Nantal, 2000ودراسة )  ا البنوك الكندية.( التي أشارت إلى أن هناك خلل وضعف في مقياس الجودة في الخدمات املصرفية التي تقدمهDurdana 

et al , 2015  ،الخدمات املصرفية إلى وجود فجوة في نوعية  التي أشارت   )( الجدول  نتائج  أظهرت  التابع )القدرة 3كما  للمتغير  الحسابي  املتوسط  أن   )

( بلغ  حيث   ،
ً
نسبيا مرتفع  )3.93التنافسية(  معياري  بانحراف  عالية  1.047(،  جودة  ذات  مصرفية  تقديم خدمات  على  البنك  قدرة  إلى  ذلك  ويعزو   ،)

النتيجة مع  تتفق  لعمالئه لزيادة حصته السوقية بما يعزز من قدرته التنافسية. و  حول وجود مستوى مرتفع لبعد   م(2014)عبدالرحمن،  دراسة  هذه 

 القدرة التنافسية. 

 تم استخدام تحليل االنحدار البسيط الختبار فرضيات الدراسة كما يلي: اختبار فرضيات الدراسة:

 (( Sample K-S-1سمرنوف ) –اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كوملجروف 

اختبار كوملجروف استخدام  الفرضيات الن سمرنوف    -تم  اختبار  حالة  في  اختبار ضروري  وهو  أم ال  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات  ملعرفة هل 

. ويبين الجدول )
ً
 ( ذلك.  4معظم االختبارات املعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا

 (: اختبار التوزيع الطبيعي ملجاالت الدراسة 4جدول )

مستوى الداللة قيمة  Z قيمة  محتوى املحور   النتيجة  

 يتبع التوزيع الطبيعي  0.100 1.224 امللموسية 

 ال يتبع التوزيع الطبيعي 0.009 1.643 االعتمادية 

 يتبع التوزيع الطبيعي  0.092 1.241 االستجابة 

 يتبع التوزيع الطبيعي  0.091 1.243 التعاطف 

 يتبع التوزيع الطبيعي  0.087 1.252 األمان

 ال يتبع التوزيع الطبيعي 0.044 1.382 التنافسية القدرة 

سمرنوف(، عدم تحقق خاصية التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة )االعتمادية، القدرة    -( نتائج اختبار )كوملجروف 4يالحظ من الجدول )

من   أقل  كانت  الداللة،  مستوى  قيمة  أن  حيث  أن    0.05التنافسية(،  على  يدل  أحد وهذا  استخدام  يجب  وعليه  الطبيعي  التوزيع  تتبع  ال  البيانات 

 على النحو اآلتي: صحتها،  (، ولغرض اختبار صحة فرضية الدراسة والفرضيات املنبثقة عنها من عدمKendall'sاالختبارات غير  املعلمية، وهو اختبار )

الرئيسة: )  الفرضية  الداللة  مستوى  عند  داللة  ذو  تأثير  االستجابة، α≤0.05يوجد  االعتمادية،  )امللموسية،  املصرفية  الخدمة  جودة  أبعاد  بين   )

 دنقال  فرع التعاطف، األمان( والقدرة التنافسية لبنك البركة 

 (  5موضح بالجدول)( غير املعلمي، كما Kendall'sوالختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها، استخدم اختبار )

 

عد  املتغير  االنحراف  املتوسط الحسابي  املحور/ الب 

 املعياري 

األهمية  

 النسبية 

 الترتيب  األهمية ى مستو 

املتغير املستقل واملتغيرات  

 الفرعية املكونة له 

عد امللموسية   1 مرتفع 90.2 0.682 4.51 ب 

عد االعتمادية   2 مرتفع 82.2 0.868 4.11 ب 

عد   5 مرتفع 79.4 0.988 3.97 االستجابة ب 

عد التعاطف   2 مرتفع 82.2 0.968 4.11 ب 

عد األمان   4 مرتفع 81 0.978 4.05 ب 

محور جودة الخدمة  

 املصرفية 

 - مرتفع 83 0.627 4.15

 - مرتفع 78.6 1.047 3.93 محور القدرة التنافسية  املتغير التابع 
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 ( لقياس أثر أبعاد جودة الخدمة في القدرة التنافسية  Kendall'sنتائج اختبار ) (: 5جدول )

أبعاد جودة   ت 

 الخدمات 

الداللة   درجات الحرية  (الجدولية 2Xقيمة مربع كاي ) (املحسوبة 2Xقيمة مربع كاي ) (Kendall'sقيمة ) متوسط 

 اإلحصائية 

 0.018 4 9.488 13.705 0.685 5.88 امللموسية  1

 4.50 االعتمادية  2

 2.13 االستجابة  3

 3.75 التعاطف  4

 3.00 األمان 

( بالجدول  الواردة  النتائج  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 5يتضح من  القدرة    (α ≤ 0.05) داللة   ( وجود  الخدمة املصرفية في  إلبعاد جودة 

كاي) قيمة مربع  ذلك  ويؤكد  )X2التنافسية  البالغة  املحسوبة  كاي)13.705(  قيمة مربع  أكبر من  )X2( وهي  الجدولية  الداللة 9.488(  قيمة  (، وكذلك 

(، H1(، وقبلت الفرضية البديلة )H0فرضية العدم ) . وفي ضوء النتائج السابقة، رفضت(α ≤ 0.05)(، فهي أقل من مستوى املعنوية 0.018اإلحصائية )

في ( ألبعاد جودة الخدمة املصرفية )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، التعاطف، األمان( α ≤ 0.05ومفادها: يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة )

 القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال. 

 في القدرة التنافسية، ويدعم ذلك متوسط الرتب والبالغ 5كما تشير نتائج الجدول )
ً
( أن )امللموسية(، من أكثر أبعاد جودة الخدمة املصرفي تأثيرا

الخدمة املصرفية األخرى.  5.88) أبعاد جودة  إذ يفوق  النتيجة ونتيجة  (،  )  وتفق هذه  )Al Karim et al , 2014 دراسة   , Bedman & John( دراسة 

 وجود عالقة تأثير معنوي لجودة الخدمات املصرفية.  ىم(، والتي توصلت إل2018دراسة )إبراهيم  (Hashim et al , 2015 دراسة )(، 2015

عد امللموسية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال. α ≤ 0.05يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ) الفرضية الفرعية األولى:   ( بين ب 

 (  6( غير املعلمي، كما موضح بالجدول)Kendall'sفرضية الدراسة من عدم صحتها، استخدم اختبار )الختبار صحة 

 ( لقياس أثر امللموسية في القدرة التنافسية Kendall'sنتائج اختبار ) (: 6جدول )

قيمة مربع كاي   (Kendall'sقيمة ) متوسط  املتغير املستقل 

(2X ) 

قيمة مربع كاي  

(2X الجدولية) 

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية 

 0.041 1 3.841 4.0 1.0 2.00 امللموسية 

للملموسية في القدرة التنافسية ويؤكد ذلك   (α ≤ 0.05) داللة   ( وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 6يتضح من النتائج الواردة بالجدول )

(، فهي أقل  0.041(، وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية )3.841(الجدولية )X2( وهي أكبر من قيمة مربع كاي)4.0( املحسوبة البالغة )X2قيمة مربع كاي)

(، ومفادها: يوجد تأثير ذو داللة H1لت الفرضية البديلة )(، وقبH0. وفي ضوء النتائج السابقة، رفضت فرضية العدم )(α ≤ 0.05)من مستوى املعنوية 

عد امللموسية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال. وتفق هذه النتيجة ونتيجة α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ( Al Karim et al , 2014 دراسة ) ( بين ب 

( )(،  Bedman & John , 2015دراسة  )إبراهيم  Hashim et al , 2015 دراسة  إلم(،  2018( دراسة  توصلت  لجودة    ىوالتي  تأثير معنوي  وجود عالقة 

  الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء.

عد االعتمادية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقالα ≤ 0.05يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ) الفرضية الفرعية الثانية:   ( بين ب 

 (  7( غير املعلمي، كما موضح بالجدول)Kendall'sفرضية الدراسة من عدم صحتها، استخدم اختبار )والختبار صحة 

 ( لقياس أثر امللموسية في القدرة التنافسية Kendall'sنتائج اختبار ) (: 7جدول )

قيمة مربع كاي   ( 2Xقيمة مربع كاي ) (Kendall'sقيمة ) متوسط  املتغير املستقل 

(2X الجدولية) 

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية 

 0.025 1 3.841 5.0 1.0 2.0 االعتمادية 

لالعتمادية في القدرة التنافسية ويؤكد ذلك    (α ≤ 0.05) داللة   ( وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 7يتضح من النتائج الواردة بالجدول )

(، فهي أقل  0.025(، وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية )3.841(الجدولية )X2( وهي أكبر من قيمة مربع كاي)5.0( املحسوبة البالغة )X2قيمة مربع كاي)

(، ومفادها: يوجد تأثير ذو داللة H1بلت الفرضية البديلة )(، وقH0. وفي ضوء النتائج السابقة، رفضت فرضية العدم )(α ≤ 0.05)من مستوى املعنوية 

الداللة البركة دنقال.  α ≤ 0.05)    عند مستوى  لبنك  التنافسية  عد االعتمادية والقدرة  ب  بين  النتيجة ونتيجة  (  )  وتفق هذه   , Al Karim et al دراسة 

2014( )(،  Bedman & John , 2015( دراسة  إل 2018( دراسة )إبراهيم  Hashim et al , 2015 دراسة  والتي توصلت  تأثير معنوي   ىم(،  وجود عالقة 

 لجودة الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء. 

عد االستجابة والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقالα ≤ 0.05يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ) الفرضية الفرعية الثالثة:  ( بين ب 

 (  8( غير املعلمي، كما موضح بالجدول)Kendall'sوالختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها، استخدم اختبار )
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 ( لقياس أثر اإلستجابة في القدرة التنافسيةKendall'sنتائج اختبار )(: 8جدول )
قيمة مربع كاي   (Kendall'sقيمة ) متوسط  املتغير املستقل 

(2X ) 

قيمة مربع كاي  

(2X الجدولية) 

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية 

 0.317 1 3.841 1.0 0.250 1.25 اإلستجابة 

لإلستجابة في القدرة التنافسية تحفيز   (α ≤ 0.05) داللة   ( عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 8يتضح من النتائج الواردة بالجدول )

(، وكذلك قيمة 3.841( الجدولية )X2( وهي أكبر من قيمة مربع كاي)27.762( املحسوبة البالغة )X2في تميز األداء املصرفي ويؤكد ذلك قيمة مربع كاي)

( اإلحصائية  املعنوية  0.317الداللة  من مستوى  أقل  ال(α ≤ 0.05)(، فهي  النتائج  وفي ضوء   .( العدم  الفرضية H0سابقة، رفضت فرضية  وقبلت   ،)

عد االستجابة والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال. وتتعارض هذه α ≤ 0.05(، ومفادها: يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة )H1البديلة ) ( بين ب 

)Al Karim et al , 2014 دراسة )  النتيجة ونتيجة   م(، 2018( دراسة )إبراهيم  Hashim et al , 2015 دراسة )(،  Bedman & John , 2015( دراسة 

 رفية في كسب والء العمالء. وجود عالقة تأثير معنوي لجودة الخدمات املص ىوالتي توصلت إل

عد التعاطف والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقالα ≤ 0.05يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ) الفرضية الفرعية الرابعة:  ( بين ب 

 (  9بالجدول)( غير املعلمي، كما موضح Kendall'sالختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها، استخدم اختبار )

   لقياس أثر التعاطف في القدرة التنافسية( Kendall's) نتائج اختبار(: 9جدول )
قيمة مربع كاي   ( 2Xقيمة مربع كاي ) (Kendall'sقيمة ) متوسط  املتغير املستقل 

(2X الجدولية) 

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية 

 0.041 1 3.841 4.0 1.0 2.0 التعاطف 

للتعاطف في القدرة التنافسية ويؤكد ذلك    (α ≤ 0.05) داللة   ( وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 9النتائج الواردة بالجدول )يتضح من  

(، فهي  0.000(، وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية )3.841( الجدولية )X2( وهي أكبر من قيمة مربع كاي)26.797( املحسوبة البالغة )X2قيمة مربع كاي)

(، ومفادها: يوجد تأثير ذو H1(، وقبلت الفرضية البديلة )H0. وفي ضوء النتائج السابقة، رفضت فرضية العدم )(α ≤ 0.05)أقل من مستوى املعنوية  

عد التعاطف والقدرة ا α ≤ 0.05داللة عند مستوى الداللة )  , Al Karim et al دراسة )  وتفق هذه النتيجة ونتيجة  لتنافسية لبنك البركة دنقال.  ( بين ب 

2014( )(،  Bedman & John , 2015( دراسة  إل 2018( دراسة )إبراهيم  Hashim et al , 2015 دراسة  والتي توصلت  تأثير معنوي   ىم(،  وجود عالقة 

 لجودة الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء. 

عد األمان والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقالα ≤ 0.05يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ) الفرضية الفرعية الخامسة:  ( بين ب 

 (  10( غير املعلمي، كما موضح بالجدول)Kendall'sالختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها، استخدم اختبار )

 ( لقياس أثر األمان في القدرة التنافسية Kendall'sنتائج اختبار )(: 10جدول )

قيمة مربع كاي  (Kendall'sقيمة ) متوسط املتغير املستقل 

(2X ) 

قيمة مربع كاي 

(2X الجدولية) 

الداللة  درجات الحرية 

 اإلحصائية 

 0.041 1 3.841 4.0 1.0 2 األمان

بالجدول ) الواردة  النتائج  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 10يتضح من  التنافسية ويؤكد ذلك    (α ≤ 0.05) داللة   ( وجود  القدرة  لألمان في 

(، فهي  0.000(، وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية )3.841( الجدولية )X2( وهي أكبر من قيمة مربع كاي)26.797( املحسوبة البالغة )X2قيمة مربع كاي)

(، ومفادها: يوجد تأثير ذو H1(، وقبلت الفرضية البديلة )H0. وفي ضوء النتائج السابقة، رفضت فرضية العدم )(α ≤ 0.05)أقل من مستوى املعنوية  

الداللة ) الα ≤ 0.05داللة عند مستوى  األمان والقدرة  عد  ب  بين  البركة دنقال.  (  لبنك  النتيجة ونتيجة  تنافسية  )  وتفق هذه   , Al Karim et al دراسة 

2014( )(،  Bedman & John , 2015( دراسة  إل 2018( دراسة )إبراهيم  Hashim et al , 2015 دراسة  والتي توصلت  تأثير معنوي   ىم(،  وجود عالقة 

 لجودة الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء. 

 : النتائج والتوصيات

 :النتائج 
 يمكن تلخيص أهم اإلستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي: 

ل تفهم  تركيز إدارة بنك البركة فرع دنقال حو   كة فرع دنقال مرتفع. وهذا يدل علىأهمية أبعاد جودة الخدمة املصرفية في بنك البر   تبين أن مستوى  •

بناء انطباع إيجابي حول إدراك العمالء ألبعاد    على  رضاهم وتقييم جودة خدماته من خاللهم والذي له تأثير  حاجات العمالء والتعرف على مستوى 

 دماته املصرفية.جودة خ
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الفرع    إن مستوى  • امتالك  الفرع وأن  أولويات  املتفوق قمة  األداء  تبوأ عنصر  البركة فرع دنقال مرتفع. وهذا يؤكد  التنافسية في بنك  القدرة  أهمية 

 وأفضلية علىمليزة تنافسية يعطيه 
ً
 وكميا

ً
 نوعيا

ً
 منافسيه في السوق املصرفية.  تفوقا

نتائج   • الداللة )الدراسة وجود  بينت  الخدمة املصرفية )امللموسية، االعتمادية، االستجابة،  α ≤ 0.05تأثير ذو داللة عند مستوى  ( ألبعاد جودة 

  القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.مجتمعة في التعاطف، األمان( 

القدرة التنافسية لبنك البركة فرع  في  اطف، األمان(  تجابة، التعأن أبعاد جودة الخدمة املصرفية )االعتمادية، االس  كما أكدت نتائج التحليل على •

 دنقال.

عد اإل  •  القدرة التنافسية للبنك لبنك البركة فرع دنقال. ستجابة في بينت نتائج التحليل عدم وجود تأثير لب 

 : التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة توص ي الباحثتان باآلتي:

 أو الشخصية املقابالت مثل وصفية كانت سواء مختلفة  قياس أساليب باستخدام وذلك منتظمة، بصورة  الخدمة جودة  قياس على العمل •

 عملية إثراء على يعمل القياس  أساليب فتعدد آخر، نموذج أو أي    SERVQUAL القياس نموذج  مثل كمية أو كانت  الزبائن من التركيز مجموعات

 مختلفة.  جوانب من التحليل

بنك   • بمباني  بمتطلبات  االهتمام  وتزويدها  للزبائن،  راحة  توفره من وسائل  ما  ، وجعلها عامل جذب من خالل 
ً
وداخليا  

ً
خارجيا دنقال  البركة فرع 

 للخدمة. يزور عندما باألمان الزبون  الحماية ألشعار
ً
 البنك طالبا

 بنك البركة فرع دنقال زيادة االهتمام بأبعاد جودة الخدمات املصرفية إلحداث تغيير إيجابي في القدرة التنافسية ب •

 فسية. زيادة االهتمام بإجراء الدراسات الخاصة بأساليب تطوير األعمال ببنك البركة فرع دنقال ملا لذلك من تأثير إيجابي في دعم قدرته التنا •

لزيادة القدرة التنافسية لبنك البركة تواجههم  التي املختلفة املشاكل وحل للزبائن االستجابة سرعة على املصرفية الخدمات موظفي قدرة  زيادة  •

 فرع دنقال. 
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Abstract: The study aimed to assess the quality of banking services including reliability, dependability, 
safety, responsiveness, and empathy on the competitiveness of the bank. The study was conducted on an 
intended sample of 200 respondents from the bank’s clients, to evaluate the quality of the services based on 
their viewpoint. The study used a descriptive and analytical method. The main findings of the study showed 
a correlation (α≤0.05) between the quality dimensions and competitiveness of the bank. Based on the 
results, more attention should be paid to the improvement of banking services and capacity development of 
the working staff to positively impact customer satisfaction and improving the competitiveness of the bank. 
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