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 ظر العاملينوجهة ن ة منقياس األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمات في المصارف التجارية الليبي
 )دراسة مقارنة بين المصارف العامة والخاصة(

 *محمد مصباح زلطوم                        

 

 :الملخص
تُعد جودة اخلدمة من اجملاالت األكثر أمهيه يف قطاع اخلدمات املصرفية، البحث يف مستوى جودة      

 اخلدمات عامة، وخاصة اخلدمات املصرفية، يقوم على أسلوب البحث العلمي املعروف مبقياس جودة اخلدمة
(SERVQUAL) الذي وضع من قبل ، (Parasuraman, Zeithaml, and Berry)     

واملكون من مخسة أبعاد رئيسة هي: امللموسية، االعتمادية، االستجابة، الضمان،   1985، 1988عام 
( متغريا مرتبطة هبذه األبعاد اخلمسة واليت ترتجم 22فضال عن استمارة االستبيان املكونة من ) .التعاطف

التجارية الليبية من خالل  املصارف املصرفية يفمظاهر جودة اخلدمة، وذلك لقياس مستوى جودة اخلدمات 
 .الرتكيز على قياس األمهية النسبية هلذه االبعاد اخلمسة من وجهة نظر املوظفني واملدراء هبذه املصارف

خلمسة جلودة األبعاد بية لالنتائج من هذه الدراسة أظهرت وجود اختالف يف الرتتيب اخلاص باألمهية النس
 .صارفذه املمن وجهة نظر العاملني هب امة واخلاصةالعاخلدمات باملصارف التجارية الليبية 

 -اصةاملصارف اخل -ملصارف العامةا -واملدراء( لعاملني )املوظفني ا -جودة اخلدمات كلمات مفتاحيه:
 .بعاد جودة اخلدماتأ -األمهية النسبية

  

                                                           

 mmzaltom@elmergb.edu.lyجامعة املرقب    *
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 المقدمة

 كما ،...وغريها الجتماعيةواالسياسية  االقتصادية، امليادين معظم يف عديدة تقلبات اليوم العامل يشهد
 أي أن بدون والتقنية، وماتعن املعل فضال والبشري، املادي املال رأس اوسع يف اختيار حرية العوملة فرضت

 املستفيدين من الكثري عيد مما األطراف، صغرية مرتامية قرية العامل أصبح حىت احلرية هذه من حتد قيود
 .تقدمها اليت ماتاخلد جبودة تشتهر خدمية عن مؤسسات البحث اىل اخلدمات بقطاع االهتمام وأصحاب

س األموال جذب رؤو ار و ، تطورت جمموعة من مناذج قياس جودة اخلدمات لتشجيع االستثمريف هذا اإلطار 
ام املصريف ر وحتديث للنظها تطويا فياألجنبية لكي تساهم يف تنفيذ املشاريع االستثمارية واإلنتاجية واخلدمية، مب

عا اعتباره مستودلوطين باتصاد اكب املنافسة املفتوحة داخل قطاع البنوك الذي حيتل مكانا حيويا يف االقليو 
 ومصدراً رئيسياً للنشاط االقتصادي. للمدخرات،

اىل  تقدمها اليت خلدماتا مبستوى لالرتقاء املؤسسات اخلدمية كاملصارف التجارية من الكثري تسعى لذلك
 تلك تقوم إذ سواء، حد منها على واملستفيدين اخلدمات مقدمي من كل يتطلع إليها أعلى املستويات اليت

ا لكي تساعدها على مستوى جودة خدماهت حتسني أجل من االسرتاتيجيات من العديد باستخدام املؤسسات
  وتوقعات زبائنها.واحتياجات  متطلبات تلبية

 مشكلة الدراسة
ى اليها ليت تسعمة اجلودة اخلدمات من ضمن االهداف امله من املتعارف عليه أن تقدمي مستوي عايل

ة اخلدمات يف توى جودين مساملصارف التجارية ملا له من دور رئيسي يف ارضاء زبائنها واالحتفاظ هبم. تد
ىل إأوصوا باحلاجة و  جلودةادارة إمن الباحثني واملتخصصني يف جمال  املصارف التجارية الليبية نادى به العديد

ملصارف ان هذه مقياس وتطوير وحتسني جودة اخلدمات املقدمة يد من الدراسات واألحباث يف املز 
(Kumati, 2008،انقيطةو ؛ زلطوم 2004وايل ؛ 2007؛ الشحومي والتومي،2008؛ عبد املالك، 

2015.) 

جلودة من ااس هذه قي ىعلمعظم الدراسات اليت تناولت قياس جودة اخلدمات يف املصارف التجارية ركزت 
 يف تطوير هذه من دعم قدموهيخالل الرتكيز على الزبائن هبذه املصارف متجاهلة دور العاملني وما ممكن أن 

يد مشكلته حث وحتدذا البومن هنا ظهرت فكرة ه خدماهتا،املصارف من خالل تقدمي اعلى املستويات جلودة 
ه لعاملني يف هذاملدراء ني وااخلدمات من وجهة نظر املوظف يف حتليل ومقارنة األمهية النسبية ألبعاد جودة

 املصارف.
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 وبذلك ميكن صياغة مشكلة هذا البحث يف السؤال التايل:

الخاصة و يبية العامة رية الللتجاهل يوجد اختالف في األهمية النسبية التي يوليها العاملين بالمصارف ا
ألقل أهمية البعد او همية أوما هو البعد األكثر  هم؟طرفألبعاد جودة الخدمات المصرفية المقدمة من 

تها ير خدمان تطو وكيف تتمكن هذه المصارف م المصارف؟ألبعاد جودة الخدمات الخمسة في هذه 
 األهمية؟هذه  علىبناًء 

 أهمية الدراسة

ن اجل البقاء مهدافها يق أحتق علىتعد جودة اخلدمات املصرفية أحد الركائز اهلامة اليت تساعد املصارف 
ات زبائنها ات ورغبحاج لىعإدارات هذه املصارف زيادة اهتماماهتا للتعرف  علىاألمر الذي حيتم  والنمو،
 مة هلم.ة املقداملصرفي معرفة توجهات هؤالء الزبائن حنو اخلدمات إىلباإلضافة  تلبيتها، علىوالعمل 

دة من جود قاعتم و أمهية موضوع جودة اخلدمات الذي حي لذلك تكمن أمهية هذا البحث بشكل عام يف
مدي رضاهم عن قدمة و ية املاملعلومات عن تقييم الزبائن باملصارف التجارية ملستوي جودة اخلدمات املصرف

 من أكثر افسي بنيا التنحتديث موقفه علىتلك اخلدمات األمر الذي يساعد صناع القرار يف هذه املصارف 
كانتها يف متعزيز  ا وبالتايلوحتليل األوضاع النسبية للخدمات املصرفية اليت تقدمها لزبائنه للخدمة مقدم

 السوق.

 يف سع وكبريل واأمهية هذه الدراسة تكمن أيضا يف أن البحث يف موضوع جودة اخلدمات ُدرس بشك
، Angur, 1999 Yavasاالقتصاديات املتطورة وظهر بشكل قليل ونادر يف اقتصاديات الدول النامية )

اهلة مات متجدة اخلدقياس توقعات ومدركات الزبائن جلو  على( وركزت معظم دراسات هذه الدول ; 1997
ذه الدراسة ه. لذلك ملصارفوما هلا من دور يف تطوير خدمات هذه ااألمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمات 

 مهية النسبيةتبار االلى اخعخالل الرتكيز  سوف تقيس وتقيم جودة اخلدمات داخل القطاع املصريف اللييب من
ارف يف تطوير ذه املصهاعدة ألبعاد جودة اخلدمات اخلمسة من وجهة نظر العاملني هبذه املصارف حملاولة مس

  جودة خدماهتا ملواكبة التطور واملنافسة داخل هذه البيئة.

  أهداف الدراسة

 يتعلق فيما أوضاعها تصويب ألجل التجارية الليبية للمصارف بيانات قاعدة تقدمي هذه الدراسة إىل ىتسع
  حنو اإلدارة قرارات وتوجيه اخلدمات، تلك جودة يف الضعف نقاط ملعاجلة مث مساعدهتا ومن خدماهتا، جبودة
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 املنافع عن مما ميكنها من الكشف املصارف،أعمال هذه  تطوير يف يساهم مبا اخلدمات تلك تطوير وحتسني

 وصوال اخلدمات تلك تطوير على والعمل جودة خدماهتا، قياس جراء عليها من حتصل أن ميكن اليت والفوائد
 .املتوقعة املنافسة ظل يف هبم واالحتفاظ رضا العمالء على احلصول وهو أال أساسي هلدف

قياس  راسة يفه الدذلك ومن خالل العرض السابق ملشكلة البحث نلخص اهلدف الرئيسي هلذ علىبناء 
 ة من وجهة نظرواخلاص لعامةاة النسبية ألبعاد جودة اخلدمات اخلمسة يف املصارف التجارية الليبية األمهي

وبالتايل  SERVQUALمقدمي اخلدمة أي العاملني هبذه املصارف وذلك من خالل استخدام منوذج 
اهتا ودة خدمجتطوير و أهم هذه األبعاد وأقلها أمهية حىت تتمكن هذه املصارف من حتسني  علىالتعرف 

 بالشكل املطلوب.

 فرضيات الدراسة
خالل  صارف منامل لوضع التوصيات اخلاصة بتطوير جودة اخلدمات يف هذههدف الدراسة و  ىبناًء عل

 نتائج هذه الدراسة مت صياغة الفرضية التالية: علىالرتكيز 

H0لعامة رية الليبية ارف التجاصا: ال يوجد اختالف يف األمهية النسبية لألبعاد اخلمسة جلودة اخلدمات بامل
 .واخلاصة من وجهة نظر العاملني

 :H1 ة الليبية العام لتجاريةاارف يوجد اختالف يف األمهية النسبية لألبعاد اخلمسة جلودة اخلدمات باملص
 .واخلاصة من وجهة نظر العاملني

 تعريف جودة الخدمات
فهوم نال مخلدمات اودة فج ومتنوعة،إن االهتمام املتزايد باخلدمات أدى إىل إعطائها مفاهيم متعددة 

صعوبات يف وهي ال لقطاعااهتمام العديد من الباحثني يف هذا اجملال وذلك بسبب وجود مشكلة تواجه هذا 
ا مفهوم جودة يف هذا اجملال درسو الباحثون . (Wisniewski, 2001)تعريف وقياس هذا املفهوم 

 ال أن التعريففهوم إذا املوعرفوها من جوانب خمتلفة ومل يتوصلوا لتعريف موحد هل مند عدة عقود اخلدمات
عظم التعريفات ( والذي ارتكزت عليه مParasuraman, et al., 1985)األكثر شيوعا كان بواسطة 

دمة فإذا  مة املقن للخديف وجود فرق بني توقعات ومدركات الزبائجودة اخلدمات تتمثل  األخرى ووضح أن
ما إذا  ياء للزبائن أالة استحيسبب كانت التوقعات أكرب من املدركات فهذا يعىن أن اجلودة املدركة غري مرضية  و 

ذه هضني عن ئن راكانت املدركات أعلى من التوقعات فهذا يعىن أن اجلودة املدركة مرضية والزبا
 and Asubonteng et al, 1996) .،  . (Grönroos  1984تاخلدما
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املصريف اع هم، ميثل القطفظة عليحملاطبقا للعالقة اإلجيابية بني جودة اخلدمة والرحبية وكذلك إرضاء الزبائن وا
بل الباحثني قهود من ن اجلمالقطاعات األساسية اليت تليب احتياجات اجملتمع. لذلك متمّ بذل الكثري  أحد

ف ود مازال تعريذه اجلهمن ه وبالرغم املصريف،واخلرباء يف جودة اخلدمة لغرض تطوير هذه اجلودة يف القطاع 
وداً لذين بدلوا جهرباء اواخل الباحثني جودة اخلدمات يف هذا القطاع واحدًا من املشاكل اخلطرية اليت تواجه

حتديد مفهوم  حثية يفت البعديدة لتحديد مفهوم واضح جلودة اخلدمات يف قطاع املصارف. أهم هذه املسامها
وإرضاء مستمر  على أهنا توقع ,Howcroft ((1991 واضح جلودة اخلدمة يف هذا القطاع اقرتحها 

عات رنة بني التوقى املقااسا علأداء الزبائن جلودة اخلدمة يعتمد أسحلاجات وتوقعات الزبائن، وبالتايل فإن 
أهنا نتيجة  فعرفها على (Caruana, 2002). أما   Howcroft, (1992واألداء الفعلي للخدمة )

 . هذه اخلدماتمقارنة توقعات الزبائن مع مدركاهتم للطريقة املنفذة هبا 

 قياس جودة الخدمات
هبا صناعة   تتميزص اليتبسبب مجلة من اخلصائيز جودة اخلدمة بصعوبة قياسها تتم خالفا جلودة املنتج

وأخريا  تها للتخزين ،م قابليا وعداخلدمة أمهها أن اخلدمة غري ملموسة ومتقلبة األداء لعدم وضوح معايري قياسه
ية ة ومشكلة حقيقعبهتا صس جودتتالزم فيها عملية اإلنتاج والبيع واالستهالك، هذه اخلصائص جتعل عملية قيا

ي من قياس جودة ( حيث يتمثل اهلدُف األساسWisniewski, 2001تواجه حباث وخرباء هذا اجملال )
ومقارنة  مراقبة خالل اخلدمات يف مساعدة املدراء يف ضمان جودة خدمات عالية وإرضاء زبائن مميز من

 توقعات وإدراك الزبائن جلودة اخلدمات املقدمة. 

ى سبيل منها علو  ت،اخلدمالذلك تعددت آراء الباحثني حول وجود منهٍج موحٍد ومناسٍب لقياس جودة 
ل هذه اليت أنتجت وطورت خال Parasuraman et al., 1985, 1988, 1990املثال دراسات 

 –سة لعناصر امللمو مخسة أبعاد هي: ا على( ليشتمل يف النهاية SERVQUALالفرتة ما يعرف مبقياس )
( توجد بعض SERVQUALلتعاطف. باإلضافة اىل )ا –ألمان ا –الستجابة ا -العتمادية )املوثوقية( ا

املقاييس واألكثر شيوعا  ( الذي يوضح أهم هذه1املقاييس أو النماذج وامللخصة يف اجلدول التايل رقم )
 وكذلك األبعاد املندرجة حتت كل مقياس أو منوذج. 
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 جودة اخلدمات ( مناذج وأبعاد1جدول رقم )
 األبعاد القطاع اسم الباحث السنة اسم املقياس
منوذج اجلودة الفنية 

 والوظيفية
1984 Gronroos  اخلدمات

 التجارية
 ودة وظيفيةج  -ة فنية جود -
صورة )ال صورة الشركة -

 الذهنية(
منوذج تصنيف جودة 

 اخلدمات
1988 Haywood-

Farmer 
القطاع 
 اخلدمي

يات والعملالتسهيالت  -
احلكم  -دسلوك األفرا -املادية
 املهين

 مقياس أو منوذج الفجوة:
SERVQUAL  

1985 
1988 

Parasuraman 
et al 

قطاعات 
 خمتلفة

 -االعتمادية  –امللموسية 
 -ألمان ا – االستجابة
 التعاطف

 االجتاه منوذج
SERVPERF 

1992 Cronin and 
Taylor 

 قطاعات
 خمتلفة

 

 - االعتمادية – امللموسية
 - األمان – االستجابة
 التعاطف

 (2014حممد ) زلطوم،املصدر: 

ا لف قطاعاته مبات مبختخلدمتعترب هذه املقاييس والنماذج من األكثر شيوعًا واستخدامًا يف جمال جودة ا
ذو SERVQUAL س مقيا فيها القطاع املايل بشكٍل عاٍم وخصوصا املصريف منها. ويف هذا السياق يعترب

عات وإدراك ياس توققعلى  اخلمسة أبعاد األكثر شهرًة واستخداما بني هذه النماذج حيث بين هذا النموذج
 دراسة.ذه الالزبائن جلودة اخلدمات املقدمة وسوف ميثل النموذج الذي سيتم استخدامه يف ه

   الدراسات السابقة حول األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمات

أشارت نتائج و ملصريف اع اعاد جودة اخلدمات حددت يف العديد من الدراسات يف القطاألمهية النسبية ألب
 خرآمن بُعد إىل  ملصرفيةااخلدمة  ألبعاد جودة يوليها الزبائناختالف األمهية النسبية اليت  إىلهذه الدراسات 

 وأّن هناك فرقا يف األمهية النسبية هلذه األبعاد.

  Kwan and Hee, (1994)  ,Anguret al., (1999)  ,Abdul Razak and 
Chong (2007)   استخدموا كل املفردات ألبعادSEVQUAL  اخلمسة يف بيئة مصرفية مشاهبة

 )سنغافورة ، اهلند ، ماليزيا( لتحديد أي هذه األبعاد أكثر أمهية من وجهة نظر الزبائن.
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أكثر هذه  لوحظ أن االعتمادية واالستجابة ,.Kwan and Hee   , Angur et al يف دراسة
 مهية. أن بعد االمان هو األكثر أ Abdul Razak and Chongاألبعاد أمهية بينما رأي 

 12( استخدموا 2002يف ) Witkowski and Wolfinbargerدراسة آخري مقدمة من 
بعد  جدوا أنريكية وو ألماخلمسة يف بيئة خمتلفة وهي املصارف األملانية وا SEVQUALمفردة من أبعاد 

ودراسة  ALfawzan( 2005األمان ميثل أهم متنبأ جلودة اخلدمات. وهذا ما توصلت إليه أيضا دراسة )
موا استخد Glaveli and Petridouet al., (2006)من جهة أخري  (.2005)وادي وعاشور 

 ة.وأشاروا أن االعتمادية والسعر والفعالية هي األبعاد األكثر أمهي BSQمنوذج 

Parasuramanet al.,, (1991) and Lewis et al., (1994) تمادية الحظوا أن بعد االع
ج ذه الدراسات. هذه النتائأظهر أدىن مستوى للتوقعات يف ه هو البعد األكثر أمهية أما بعد التعاطف فقد

ال (. يف املقابل 2010جبلي هدى )( ودراسة 2005أبو معمر )عديدة مثل دراسة  دعمت من قبل دراسات
فردات بعد مالحظت أن ( اليت 1997يف ) Kangis and Voukelatosمع دراسة  هذه النتائجتتفق 

 امللموسية هي أهم أبعاد التوقع جلودة اخلدمات.

 يف اخلدمات الصحية ودةج وقيمت اختربت( اليت 2011نتائج مغايرة جاءت هبا دراسة اجلزائري وآخرون )
يف ابعاد  ملتمثلةاخلدمات الفيحاء العام بالبصرة من خالل قياس االمهية النسبية ألبعاد جودة ا مستشفى

SEVQUAL  ية العتمادعد ابنتائجها أن  ، وأظهرتاملستشفىاخلمسة من وجهت نظر العاملني يف هذا
 موسية. خريا بعد امللعاطف واوالت احتل املرتبة االويل بني هذه االبعاد اخلمسة يليه بعد االستجابة مت الضمان

اد ات )ابعدة اخلدم( ومن جهة أخرى قام بقياس ومقارنة االمهية النسبية ألبعاد جو 2014زلطوم ) 
SEVQUAL ل أنه ال وتوص صةاخلاو املصارف التجارية الليبية العامة  اخلمسة( من وجهت نظر الزبائن يف

ئن ملصارف من وجهة نظر الزباجودة اخلدمات اخلمسة هبذه ا اختالف يف ترتيب األمهية النسبية لألبعاد يوجد
ني خرية بطف املرتبة األد التعاتل بعوأن بعد االعتمادية كان أكثر هذه األبعاد أمهية يف كال املصرفني يف حني اح

 هذه األبعاد.

 :السابقة بالدراسات الدراسة هذه عالقة
 لذلك ركز اهلدف اللييب. االقتصاد يف بقوة واملنافسة من أهم القطاعات اهلامة التجارية املصارف يعترب قطاع

 املصارف يف اخلمسة اخلدمات جودة ألبعاد النسبية األمهية قياس ومقارنة على الدراسة هذه من الرئيسي
 تطوير خدماهتا على مساعدهتا مث ومن املصارف هذه نظر العاملني يف وجهة من واخلاصة الليبية العامة التجارية
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 مت اليت اخلالصة حتديد وميكن .القطاع هذا داخل آخرين منافسني عن مييزها ومبا األمهية هذه على بناء    

 :اآليت يف السابقة الدراسات هذه من استنتاجها

 توقعات خالل اخلدمات من جودة قياس على ركزت اخلدمات جودة درست اليت السابقة . الدراسات1
اليت متيزت بالندرة ان  اخلدمات، ةجود النسبية ألبعاد األمهية على تركيزها وعدم اجلودة هلذه الزبائن ومدركات

 يف اخلدمات تطوير يف ورد من هلا وما العاملني،مل تكن معدومة وخاصة قياس هذه االمهية من وجهة نظر 
 .املصارف هذه

 املالئمة يار املنهجيةواخت األهداف حتديد خالل من الدراسة هذه بناء يف ساعدت السابقة . الدراسات2
 .الدراسة هذه ئجنتا السابقة مع الدراسات هذه نتائج مقارنة إىل باإلضافة املناسب، والتحليل

 منهجية الدراسة
 الدراسة وعينة مجتمع: 

 مدينة نطاق يف الواقعة العامة واخلاصة التجارية املصارف فروع من كبري عدد على الدراسة جمتمع احتوي
 )باستثناء هو املصارف هذه اختيار يف السبب مصارف، عددها سبعة والبالغ ومصراته وزلينت واخلمس طرابلس

 كافة الزبائن فتناولت الدراسة عينة أما ن، املد هذه يف الليبية املصارف أنواع باقي عدم تواجد طرابلس( مدينة
 رقم التايل واجلدول  زبون. إمجايل ستمائة وبعدد وفئاهتم أنواعهم مبختلف املصارف هبذه حسابات لديهم الذين
 .األعداد هلذه تفصيل يوضح (2)

 الدراسة وعينة جمتمع :(2) رقم جدول
 عينة الدراسة جمتمع الدراسة

 مصارف خاصة عامةمصارف  مصارف خاصة مصارف عامة

عدد  اسم املصرف
عدد  اسم املصرف الفروع

عدد  اسم املصرف الفروع
عدد  اسم املصرف العاملني

 العاملني
 80 التجارة والتنمية 55 الصحاري 5 التجارة والتنمية 10 الصحاري

االمان للتجارة  10 اجلمهورية
 واالستثمار

االمان للتجارة  55 اجلمهورية 5
 واالستثمار

60 

 50 االمجاع العريب 50 الوحدة 4 االمجاع العريب 8 الوحدة
التجاري 
   30 التجاري الوطين  -  8 الوطين

 190  190 اجملموع 13  36 اجملموع
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 .الدراسة هذه نم كجزء جمعها تم التي البيانات على استناًدا الباحث قبل من صممت :مالحظة
 القياس نموذج SERVQUAL   

ز ن خالل الرتكيماخلاصة امة و قياس جودة اخلدمات يف املصارف التجارية الليبية الع إىلهدفت هذه الدراسة 
صارف وذلك ذه امللني هبمقارنة األمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمات اخلمسة من وجهة نظر العام على

 .SERVQUALباستخدام منوذج 

 SERVQUAL  املقياس املستخدم يف هذه الدراسة واملطور بواسطةParasuraman et al., 
مفردة مصممة لتغطي مخسة أبعاد جلودة اخلدمة وهي  22قائمًا علي استمارة استبيان مؤلفة من   1991

البعد الثالث وهو مث مفردات  5البعد الثاين االعتمادية ويشمل و  مفردات 4البعد األول امللموسية  ويشمل 
البعد اخلامس التعاطف وأخريا  مفردات 4ــــان ويشمل مفردات يليه البعد الرابع األم 4االستجابة ويشمل 

  مفردات. 5ويشمل 

 املصارف يفخلدمات اودة جلأربعة أجزاء صمم األول فيها لقياس توقعات الزبائن  إىلهذا االستبيان قسم 
ن هذه مدمة دمات املقودة اخلجلبائن الليبية التجارية العامة واخلاصة. أما اجلزء الثاين فصمم لقياس مدركات الز 

ياس بشكل ذا املقضيح هاملصارف. هذين اجلزأين ال يعتربان من أهداف الدراسة ولكن الغرض منها هو تو 
 اخلمسة،ات ة اخلدماد جودفهٍم أكثر للمفردات اليت تنطوي حتت كل بعد من أبع علىمتكامل يساعد اجمليب 

دف اليت تعترب اهلو لدراسة ا هذه املستخدمة يف تاألمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدماأما اجلزء الثالث فتناول 
  .  اجمليبنيخلاصة باالبيانات الشخصية  ىالرابع علوأخريا احتوي اجلزء  الدراسة،الرئيسي يف هذه 

 املعايري أهم ةملعرف Multiple Responseالتحليل  أداة استخدام والختبار فرضيات الدراسة مت
 املعايري تصحيح درجات راوحتت فقد املقدمة، املصرفية اخلدمات جودة لتقييم الزبائن يستخدمها اليت اخلمسة

 ذو األمهية هو املعيار أن متثل(5) الدرجة  بينما الكربى، األمهية ذو هو املعيار متثل أن واليت (1) الدرجة بني
 نظر موظفي ومدراء هذه املصارف. وجهة من األقل

 الدرجة على قسومامحده  على بعد لكل احلسايب املتوسط حساب خالل من النسبية األمهية احتساب مت
من  نسبته ما بعد كل كليش حيث للبعد، األمهية النسبية وتساوي ،100 يف مضروبا البعد لعبارات الكلية
100.% 

 
الدراسات السابقة يف جمال جودة اخلدمات وإرضاء الزبائن تضمنت مناذج عديدة من حباث كثريين ويف      



 

 حمد مصباح زلطومم                      يةقياس األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمات في المصارف التجارية الليب                   
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 Cronin and Taylor, 1992 ; جماالت خمتلفة لقياس جودة اخلدمات أمثال
Parasuraman et al., 1988 ; Teas, 1993  لكن مقياسSERVQUAL مفردة 22ذو الــ 

واملتضمن مخسة أبعاد لقياس جودة 1991 ، 1988 يف .Parasuraman et al  املصمم بواسطة
القطاعات، واألعمال األخرى عند قياسها وتقييمها جلودة اخلدمات يشكل األساس الذي تعتمد عليه كل 

واخلمسة  مفردة 22خدماهتا، ومازال املقياس الرئيسي واألكثر أمهية لقياس جودة اخلدمات. إضافة إيل ذلك الــ
 ؛ 1992) املقدمة أبعاد هلذا املقياس تعترب أكثر املظاهر أمهية وكذلك متنبئ جيدًا لقياس جودة اخلدمات

Bolton and Drew 1991; Babakus and Boller,  (Cronin and Taylor, 
1992.  

كنموذج لقياس جودة اخلدمات يف قطاعات   SERVQUALمن جهة أخري ومن خالل تطبيقات 
 SERVPERFخمتلفة وجد انه قدم تشخيص للمعلومات أفضل مما وجد يف مناذج أخري مثل مقياس 

(Angur et al., 1999 مقياس .)SERVQUAL  ملخص متعدد املفردات اختربت صالحية
وإمكانية االعتماد عليه حيث اجتاز االختبارات املتكررة للصدق والثبات عليه )تراوح معامل الثبات ألفا بني 

%( وقبلت من حباث كثريين اختربوا جودة اخلدمات يف قطاعات خمتلفة وبينوا انه مقياس جيد 94% و 87
 Llosa et al., 1998) (Cook ; 2000  عات ومدركات الزبائنيساعد علي تقدمي فهم أكثر لتوق

and Thompson, ونتيجة هلذه املزايا مت استخدام هذا املقياس من قبل العديد من الباحثون .
هذه  إىلواملتخصصني يف جودة اخلدمات وإرضاء الزبائن ويف العديد من اجملاالت املالية وغري املالية، وبالرجوع 

جودة  الدراسات السابقة وهذه املزايا مت استخدام هذا االستبيان يف هذه الدراسة لقياس األمهية النسبية ألبعاد
اخلدمات اخلمسة من وجهة نظر العاملني يف املصارف الليبية التجارية العامة واخلاصة ومن مت مقارنة نتائج هذه 

 اسات السابقة.الدراسة مع النتائج املتحصل عليها يف هذه الدر 

 تحليل البيانات

 :معدالت إجابات االستبيان 
استبيان مناصفة بني املصارف العامة  380اجمليبني يف هذه الدراسة  علىعدد استمارات االستبيان املوزعة 

% منها  5.5نسخة مفقودة ) 39استبيان لكل نوع من هذه املصارف وجد منها  190أي بواقع  واخلاصة،
% خاصة مبوظفي ومدراء املصارف اخلاصة(.  أما  4.7والباقي  العامة،ختص موظفي ومدراء املصارف 

ظفي من مو  158استبيان من موظفي ومدراء املصارف العامة،  152اإلجابات اليت استلمها الباحث بلغت 
 استبيانًا من موظفي ومدراء املصارف العامة  17ومدراء املصارف اخلاصة مل يتم حتليلها بالكامل حيث وجد 
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( غري مكتملة وغري قابلة %3.7استبياناً من موظفي ومدراء املصارف اخلاصة بنسبة ) 14(،  %4.5بنسبة )
استبيانًا ملوظفي ومدراء  158العامة،  استبيانًا ملوظفي ومدراء املصارف 152للتحليل. وبذلك مت حتليل 

( التايل يوضح معدل اإلجابات ملوظفي ومدراء كال املصرفني العامة 3املصارف اخلاصة. واجلدول رقم )
 واخلاصة.     

 (: معدل إجابات املوظفني واملدراء يف املصارف العامة واخلاصة.3جدول رقم )

 البيان
 املصارف اخلاصة املصارف العامة

 مدراء موظفني مدراء موظفني
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

امجايل االستبيانات 
 املوزعة

130 100 60 100 130 100 60 100 

 7 (4)  11 (14)  12 (7)  11 (14) استبيانات مفقودة
 3 (2)  9 (12)  12 (7)  8 (10)  استبيانات غري مكتملة

 90 54 80 104 76 46 81 106 مكتملةاستبيانات 
 100 54 100 104 100 46 100 106 االمجايل

 ةالدراس ن هذهمالبيانات التي تم جمعها كجزء  علىمالحظة: صممت من قبل الباحث استنادا 
  تحليل األهمية النسبية ألبعادSERVQUAL من وجهات نظر العاملين 

ر العاملني هبذه من وجهة نظ SERVQUAL النسبية ألبعادمن أجل اختبار االختالفات بني األمهية 
ألمهية ال فهم من خال الزبائن وذلكاملصارف للحصول على صورة أكثر وضحا ملدركات العاملني لتوقعات 

ة اد جودة اخلدمية ألبعل أمهالنسبية ألبعاد جودة اخلدمات لغرض تفهم ومعرفة األبعاد األكثر أمهية واألق
  .وذلك من وجهة نظر العاملني هبذه البنوكSERVQUAL اخلمسة املتمثلة يف أبعاد 

 املعايري أهم ملعرفة Multiple Responseالتحليل  أداة استخدام والختبار فرضيات الدراسة مت
 املعايري تصحيح درجات تراوحت فقد املقدمة، املصرفية اخلدمات جودة لتقييم العاملني يستخدمها اليت اخلمسة

 ذو األمهية هو املعيار أن متثل (1) الدرجة بينما الكربى، األمهية ذو هو املعيار متثل أن واليت (5) الدرجة بني
 بعد لكل احلسايب املتوسط حساب خالل من النسبية األمهية احتساب حيث مت نظر العاملني، وجهة من األقل
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 األمهية النسبية وتساوي ، 100 يف مضروبا البعد لعبارات الكلية الدرجة علي حده مقسوما على
 %.100من  نسبته ما بعد كل يشكل حيث للبعد،

ا املني لريتبو املستخدم يف هذه الدراسة سئل العSERVQUAL وبوضوح أكثر عند استخدام منوذج 
 من حيث األمهية اليت نقطة بني هذه األبعاد اخلمسة 100أبعاد جودة اخلدمات اخلمسة من خالل تقسيم 

ملشاركون ات، سئل خلدمايراها كل موظف من وجهة نظره الشخصية. لذلك ولتحديد أمهية العاملني جلودة ا
 والتعاطف،ان الضم ة،الستجاباجودة اخلدمة التالية: امللموسية، االعتمادية،  نقطة بني أبعاد 100ليخصصوا 

دة بعد األكثر أمهية يف حتديد جو نقطة يعرب عن ال 100وبالتايل فإّن البعد الذي حيصل علي أعلي نقاط من الــ 
أما البعد  ة،اسالدر   هذهاخلدمات املصرفية من بني األبعاد اخلمسة املستخدمة يف قياس جودة اخلدمات يف

 الذي حيقق أقل نقاط فيمثل البعد األقل أمهية من بني هذه األبعاد اخلمسة.

يف كال  لعاملنيظر انولغرض اختبار االختالف بني األمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمات من وجهة 
 :راسةالدن ماملصرفني، متت صياغة الفرضية الرئيسية التالية استنادا إىل اهلدف الرئيسي 

 العامة الليبية التجارية فاخلدمات باملصار  جلودة اخلمسة لألبعاد النسبية األمهية يف اختالف يوجد ال
 .العاملني هبذه املصارف نظر وجهة من واخلاصة

فرض  مت صياغة الاملوظفنيو راء وبناء على هذه الفرضية الرئيسية وكون أن شرحية العاملني يندرج حتتها املد
 العدم والبديل للفرضيتني الفرعيتني كما يلي: 

H01املصارف بخلدمات اودة : ال يوجد اختالف يف الرتتيب اخلاص باألمهية النسبية لألبعاد اخلمسة جل
 .مة واخلاصة من وجهة نظر املوظفنيالتجارية الليبية العا

 :Ha1صارف التجاريةمات باملاخلد يوجد اختالف يف الرتتيب اخلاص باألمهية النسبية لألبعاد اخلمسة جلودة 
 .الليبية العامة واخلاصة من وجهة نظر املوظفني

H02املصارف بات خلدماودة : ال يوجد اختالف يف الرتتيب اخلاص باألمهية النسبية لألبعاد اخلمسة جل
 .التجارية الليبية العامة واخلاصة من وجهة نظر املدراء

 :Ha2صارف التجاريةمات باملاخلد يوجد اختالف يف الرتتيب اخلاص باألمهية النسبية لألبعاد اخلمسة جلودة 
 .الليبية العامة واخلاصة من وجهة نظر املدراء
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 الخمسة  SERVQUAL البعد األكثر أهمية واألقل أهمية ألبعاد
ه العاملني هبذ جهة نظرو من  قدرة اجناز املصارف التجارية الليبية العامة واخلاصة ألبعاد جودة خدماهتا

ال فني يف كمن وجهة نظر املوظ ( اللذان يبينان أن البعد األكثر أمهية5) (،4املصارف تظهر باجلدولني رقم )
أخريا و جابة والضمان  االستسية مت، مت بعد امللمو االعتمادية املصرفني وكذلك املدراء باملصارف اخلاصة هو بعد

عد امللموسية  بيث ظهر حتيب بعد التعاطف. يف حني أظهر املدراء باملصارف العامة وجهة نظر أخري هلذا الرت 
 كأهم بعد يليه بعد االعتمادية مث االستجابة والضمان وأخريا بعد التعاطف.

 يف املصارف العامة واخلاصة وظفنيخدمات امل( أمهية أبعاد جودة 4جدول رقم )
 الوزن النسبة % * رتبة األبعاد

 األبعاد
 العامة اخلاصة العامة اخلاصة العامة اخلاصة

 امللموسية  0.2075 0.2019 0.21 0.21 2 2
 االعتمادية  0.2641 0.2307 0.26 0.23 1 1
 االستجابة  0.1981 0.2019 0.20 0.20 3 3
 الضمان  0.1886 0.1923 0.19 0.19 4 4
 التعاطف 0.1415 0.1730 0.14 0.17 5 5

 اجملموع 100 100 100 % 100 %  
 "تشري إىل البعد األقل أمهية 5يشري إيل البعد األكثر أمهية ، * 1  

 لتحقيقن هذا ازء ممالحظة: صمم من قبل الباحث استنادا إلى بيانات ميدانية تم جمعها كج   
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 يف املصارف العامة واخلاصة دراء( أمهية أبعاد جودة خدمات امل5رقم )جدول 
 الوزن النسبة % * رتبة األبعاد

 األبعاد
 العامة اخلاصة العامة اخلاصة العامة اخلاصة

 امللموسية 0.2608 0.2222 0.26 0.22 1 2
 االعتمادية 0.2391 0.2407 0.24 0.24 2 1
 االستجابة 0.1956 0.2037 0.19 0.20 4 3
 الضمان 0.2174 0.1852 0.22 0.19 3 4
 التعاطف 0.0869 0.1481 0.09 0.15 5 5

 اجملموع 100 100 100 % 100 %  
 "تشري إىل البعد األقل أمهية 5البعد األكثر أمهية ،  يشري إىل* 1  

 لتحقيقن هذا امجزء مالحظة: صمم من قبل الباحث استنادا إلى بيانات ميدانية تم جمعها ك    

نقطة احملددة وبالتايل  100نقاط من الــ  ىد األكثر أمهية هو الذي حيقق أعلجودة اخلدمات البع لتطوير
بة ة واخلاصة بنس العامصرفنيتصنيف أو ترتيب وهذا ظهر يف بعد االعتمادية ملوظفني كال امل ىأعل ىيتحصل عل

 %  25 اخلاصة وكذلك ظهر كأهم بعد بنسبة % يف املصارف 23 ،% يف املصارف العامة 26
نسبة لعامة باملصارف دراء اميف حني أظهر هذا البعد كثاين أهم بعد من وجهة نظر  اخلاصة،ملدراء املصارف 

% وثاين  26بنسية  مهية من وجهة نظر مدراء املصارف العامةأ أفضل ى%. بعد امللموسية حصل عل 24
صة بنسب رف اخلاملصامدراء ا فضل تصنيف وامهية من وجهة نظر موظفي املصارف العامة واخلاصة وكذلكأ

صل حت%  22ة ان بنسبوباستثناء مدراء املصارف العامة يف بعد الضم التوايل، ى% عل %22  21 ،% 21
%  20،%  19 ت بنينسب متقاربة ملدراء ومصارف كال املصرفني تراوح ىبعدي االستجابة والضمان عل

% من وجهة نظر  17 ،%  14تقريبا. وأخريا احتل بعد التعاطف أدىن درجة أمهية جلودة اخلدمات متثلت يف 
 هذه املصارفدراء % من وجهة نظر م 15 ،%  9رف العامة واخلاصة على التوايل وكذلك موظفي املصا

يبية ي املصارف اللء وموظفمدرا على التوايل أيضا وبالتايل حقق أقل أمهية ألبعاد جودة اخلدمات من وجهة نظر
 العامة واخلاصة. 

شاهبه تعتني من العاملني هبذه املصارف مالنتائج أظهرت أن النسبة املئوية للنقاط اليت خصصتها كال اجملمو 
( حيث وجدت مجيع أفراد العينة صعوبة يف حتديد 45,يف كال املصرفني العامة واخلاصة )انظر اجلدولني رقم 

األمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمات كما هو ظاهر يف النتائج أعاله اليت أظهرت أرقامًا متقاربة جدا بني كال 
 املصارف ويف كافة األبعاد اخلمسة باستثناء بعد االعتمادية بالنسبة ألمهية االبعاد للموظفني  اجملموعتني يف هذه
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وبعدي امللموسية والتعاطف عند قياس أمهية االبعاد للمدراء حيث مل يظهر هبن هذا التشابه بشكل كبريكما يف 
 باقي األبعاد األخرى.

  SERVQUALادأبع دمات اخلمسة واملتمثلة يفهذا التشابه يف األمهية النسبية ألبعاد جودة اخل
ظفني داد املو مسة وفقا ألع( اللذين يظهرن األمهية النسبية هلذه األبعاد اخل6،7دعمت بواسطة اجلدولني )

 واملدراء املشاركني يف هذه الدراسة.

د لعامة احتل بعاملصارف ايف  دراءجودة اخلدمات وفقا ألعداد املفعلى سبيل املثال وباستثناء أمهية ابعاد 
 االعتمادية الرتتيب االول وفقا ألعداد اجمليبني  

 ةة واخلاصيف املصارف العام وظفنيجودة اخلدمات وفقا ألعداد امل( أمهية ابعاد 6جدول )
 عدد املوظفني * رتبة األبعاد

 األبعاد
 العامة اخلاصة العامة اخلاصة

 امللموسية 22 21 2 2
 االعتمادية 28 24 1 1
 االستجابة 21 21 3 3
 الضمان 20 20 4 4
 التعاطف 15 18 5 5

 اجملموع 106 104  
 "تشري إىل البعد األقل أمهية 5يشري إيل البعد األكثر أمهية ، * 1  

 .التحقيق هذا من ءكجز  جمعها تم ميدانية بيانات إلى استناًدا الباحث قبل من صمم :مالحظة  
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 يف املصارف العامة واخلاصة دراءجودة اخلدمات وفقا ألعداد امل( أمهية ابعاد 7جدول )
 عدد املدراء * رتبة األبعاد

 األبعاد
 العامة اخلاصة العامة اخلاصة

 امللموسية 11 12 1 2
 االعتمادية 11 13 2 1
 االستجابة 9 11 4 3
 الضمان 9 11 3 4
 التعاطف 6 7 5 5

 اجملموع 46 54  
 "تشري إىل البعد األقل أمهية 5يشري إيل البعد األكثر أمهية ، * 1

 .التحقيق هذا نم كجزء جمعها تم ميدانية بيانات إلى استناًدا الباحث قبل من صمم :مالحظة

 النسبية ألمهيتها وفًقا سةاإلبعاد اخلم هذه لرتتيب هنائي ملخص وضع ميكن النتائج هذه على وعليه وبناء
 :التاليني (9,8) اجلدولني يف واخلاصة كما العامة املصرفني كال موظفني ومدراءنظر  وجهة من

كذلك ف العامة واخلاصة و اخلدمة من وجهة نظر املوظفني باملصار  جودة ألبعاد الرتتيب ملخص (8) اجلدول
 مدراء املصارف اخلاصة

 األولوية                                       البعد  

 

 .وبدقة بثقة املوعودة اخلدمة أداء على االعتمادية: القدرة        .1
  .االتصال ومواد واألفراد، واملعدات املادية املرافق مظهر امللموسية:        .2
 .هلم السريعة اخلدمة وتقدمي العمالء ملساعدة االستعداد االستجابة:        .3
        .الثقة نقل على وقدرهتم للموظفني واجملاملة املعرفة الضمان:        .4
 .لعمالئه املصرف يوفره الذي الفردي واالهتمام الرعاية التعاطف:        .5

هذا  من كجزء جمعها تم ميدانية بيانات إلى واستنادا الباحث قبل من شيدت مالحظة:
 التحقيق
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 العامة  اخلدمة من وجهة نظر املدراء باملصارف جودة ألبعاد الرتتيب ملخص (9) اجلدول

 األولوية                                       البعد  

 

  .صالاالت ومواد واألفراد، واملعدات املادية املرافق مظهر امللموسية:        .1
 .وبدقة بثقة املوعودة اخلدمة أداء على االعتمادية: القدرة        .2
        .الثقة نقل على وقدرهتم للموظفني واجملاملة املعرفة الضمان:        .3
       .مهل السريعة اخلدمة وتقدمي العمالء ملساعدة االستعداد االستجابة:        .4
 .لعمالئه املصرف يوفره الذي الفردي واالهتمام الرعاية التعاطف:        .5

هذا  من كجزء جمعها تم ميدانية بيانات إلى واستنادا الباحث قبل من شيدت مالحظة:
 التحقيق

 لألبعاد النسبية األمهيةب اخلاص الرتتيب يف اختالف) 9، (8اجلدولني يف الدراسة نتائج أظهرت أخريًا،
 ال يؤيد وهذا املوظفني واملدراء رنظ وجهة من واخلاصة العامة الليبية التجارية اخلدمات باملصارف جلودة اخلمسة

 هذه املصارف يف اخلدمات دةجلو  اخلمسة األبعاد ترتيب يف اختالف يوجد ال أنه على الفرضية العدم للدراسة
 مهيةاأل رتيباخالف يف ت النسبية يف حني تؤيد نتائج هذه الدراسة الفرض البديل بوجود أمهيتها حيث من

العاملني هبذه  نظر وجهة من اصةواخل العامة الليبية التجارية باملصارف جودة اخلدمات اخلمسة لألبعاد النسبية
 املصارف.

 نتائج الدراسة 

أهم  إىلوصل مت الت راسةطبقا للهدف الرئيسي من هذه الدراسة وبناء على التحليل السابق لفرضيات الد
 نتائج هذه الدراسة واملتمثلة يف النقاط التالية: 

جلودة اخلدمات اخلمسة  SERVQUAL . وجود اختالف يف الرتتيب اخلاص باألمهية النسبية ألبعاد1
باملصارف التجارية الليبية العامة واخلاصة من وجهة نظر العاملني هبذه املصارف. هذه النتيجة ختتلف عن 

  الفيحاء الصحية مبستشفى اخلدمات جودة وقيمت اليت قاست 2011نتائج دراسة اجلزائري وآخرون يف 
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و أىل االختالف يف بيئة إني الدراستني رمبا راجع اتالبصرة( بالعراق. السبب يف اختالف النتائج بني ه (العام
 جمتمع الدراستني.  

خلاصة ومدراء عامة واني ال. احتل بعد االعتمادية الرتتيب االول من وجهة نظر املوظفني يف كال املصرف2
لديهم ثقة لتوايل ا ى% من هؤالء اجمليبني عل24% ، 23 % ،26أي أن نسبة  أيضا،املصارف اخلاصة 

 يف حني احتل ،ةاخلمساد ألبعأداء اخلدمة املوعودة بدقة ومها النسب األكرب بني ا ىرة املصارف علقد ىعل
كل  هذا يتوافق بشو  لتعاطف،اعد بعد امللموسية الرتتيب الثاين يليه بعد االستجابة مث بعد الضمان وأخريا ب

 (.2005ودراسة أبو معمر ) Parasuraman et al., (1991)دراسة نتائج كبري مع 
ملرتبة االوىل مما يدل على ا% يف 26أما وجهة نظر مدراء املصارف العامة فوضعت بعد امللموسية بنسبة     

 ة مث بعدييليه بعد االعتمادي املدراء،ء االتصال بالنسبة هلؤال ومواد واألفراد واملعدات املادية املرافق أمهية مظهر
 ا بعد التعاطف.  الضمان واالستجابة وأخري 

د جودة ف ألبعاذه املصار من بعد إىل آخر يف األمهية النسبية اليت يوليها العاملني هب . وجود اختالف3
ند عيد األولويات علق بتحدا يتاخلدمات املصرفية اخلمسة ، واحلقيقية أن هلذه النتيجة دالالت تطبيقية فيم

ليت جيب أن األولوية ارجة لنسبية لكل بعد مؤشرا علي دتطوير اخلدمات املصرفية ، حيث تعترب األمهية ا
 م بعد من وجهةئج أن أهلنتايوليها صانع القرار للتطوير بالنسبة لكل بعد من أبعاد اجلودة، حيث بينت ا

لموسية يليه بعد امل عتماديةد االهو بعاملوظفني يف كال املصرفني العامة واخلاصة ومدراء املصارف اخلاصة  نظر
 ، أماد التعاطفية هو بعأمه ي االستجابة والضمان علي التوايل، يف حني أن أقل أبعاد جودة اخلدمةمث بعد

عدي الضمان بادية مث العتمفوضعوا بعد امللموسية يف املرتبة االوىل يليه بعد امدراء املصارف العامة 
قدمي تولوياهتا عند صارف ألذه املتعترب هذه النتائج ذات أمهية يف حتديد هو واالستجابة وأخريا بعد التعاطف. 

 اً أعلى لدرجةفية مؤشر ملصر اخدمات لزبائنها، حيث تعد األمهية النسبية لكل بعد من أبعاد جودة اخلدمات 
 مت اليت نتائجهلذه ال وفقاو األولوية اليت جيب أن توليها هذه املصارف لكل بعد من هذه األبعاد اخلمس. 

 عند امللموسة األولوية اصراالعتمادية والعن بعدي تعطي هذه املصارف أنإدارة  على فان إليها، اإلشارة
 .املصرفية هلذه املصارف اخلدمات تطوير جودة

 :التالية التوصيات تقدمي ميكن الدراسة، نتائج ضوء يف :الدراسة توصيات
من أجل حتسني مستوى جودة اخلدمات يف املصارف التجارية الليبية العامة واخلاصة جيب على هذه . 1

 املصارف أن تويل اهتماما لكافة األبعاد اخلمسة جلودة اخلدمة. ولكي تطور مستوى جودة اخلدمات على 
سية واالعتمادية اليت هذه املصارف أن تركز اهتمامها على بعدي امللمو  علىحنو أكثر فعالية وكفاءة، جيب 

، ينبغي أن توجه الرتكيز حنو حتسني مظهر فروعها وبعبارة أخرىأظهرت أكثر أمهية من األبعاد األخرى. 
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وموظفيها من خالل تطوير املرافق املادية هلذه املصارف، واملواد واملعدات املرتبطة باخلدمة، مبا يف ذلك 
هذه املصارف زيادة  علىتعلق ببعد االعتمادية، فينبغي استخدام أحدث التقنيات املصرفية، أما فيما ي

االهتمام ببعض اجلوانب مثل وعود املصارف للزبائن وتعاطفها مع مشاكلهم، توفري اخلدمة املناسبة للزبون 
من املرة األوىل وتقدميها يف الوقت املوعود به وكذلك احتفاظ هذه املصارف بسجالت مصرفية دقيقة. 

ل التطوير من قبل هذه املصارف العامة واخلاصة يف تقدمي جودة اخلدمة لزبائنها هو أكرب وبالتايل، فإن جما
هذه املصارف أن تعطي  علىضمن هذين البعدين. باختصار، للتنافس بكفاءة وفعالية أكرب يف السوق جيب 

 أكثر اهتمام لتلبية توقعات الزبائن لبعدي امللموسية واالعتمادية.
ني مستوي ير وحتسامج لتطو اإلدارة يف هذه املصارف أن تتبين بر ة اخلدمات جيب على أجل تطوير جود من. 2

يزة تنافسية خلدمة كماودة جودة خدماهتا املقدمة وخاصة مع زيادة املنافسة يف السوق املصرفية وبروز ج
دراسات ء ورة إجراف ضر هذه املصار  علىهذا حيتم  وكاسرتاتيجية للمنافسة والتميز يف مثل هذه السوق.

 واقعية. ق توقعاتم خلحول زبائنها من خالل تطوير االتصاالت اخلارجية هبؤالء الزبائن حبيث ميكنه
حلصول على ن أجل اائن م. ضرورة تفاعل العاملني هبذه املصارف )مدراء وموظفني( بشكل مباشر مع الزب3

ضاء بعض ملدراء قة ا وخاصفهم عميق لتوقعات هؤالء الزبائن، ولتحقيق ذلك جيب على هؤالء العاملني
 الوقت للتفاعل واملشاركة يف تقدمي اخلدمات هلؤالء للزبائن.

ة داد برامج علميإع إىل إلضافةضرورة قيام إدارات هذه املصارف بانتظام وزيادة البحوث يف هذا اجملال با. 4
التفصيلية  ملعلوماتا رفةالزبائن ملع إىللتطوير خربات ومهارات املوظفني من أجل تقدمي أفضل اخلدمات 
 عنهم والسيما حاجاهتم ورغباهتم ومن مث تقدمي اخلدمات املناسبة هلم. 

 واملعدات ملاديةا رافقهر امل. ضرورة تقدمي اخلدمة املصرفية بشكل صحيح ومن أول مرة وكذلك االعتناء مبظ5
ند عوخصوصا  ئن وتطلعاهتمالزبااالتصال حيث ميكن القيام بذلك من خالل معرفة توقعات  ومواد واألفراد،

وظفني هتمام املاة احتال قائمة حيث إن بعدي االعتمادية وامللموسي املصرفية،اخلدمات  لتقدمي املعايري وضع
قة الصحيحة ا بالطريأديتهتاخلدمة من خالل  علىواملدراء كأهم بعد من أبعاد اجلودة. فالزبائن حيكمون 

 وهؤالء املدراء واملوظفني. باإلضافة إىل التفاعل بني الزبائن
 باخلدمات اخلاصة عاد اجلودةأب حتديد يف للمساعدة منتظمة، بصورة اخلدمة جودة مبقياس االستعانة . أمهية6

 مبقياس  الستعانةا إليه وميكن الوصول اجلودة املطلوب مستوي ومعرفة املصارف،اليت تقدمها هذه 
SERVQUAL آخر مثل  منوذج أي أوSERVPREF ، راءإث على يعمل القياس أساليب فتعدد 

 مستوي اجلودة يف التطور عن صحيح مؤشر إيل للوصول وذلك الدراسات تلك التحليل، إلجراء عملية
  .العاملني هبذه املصارف  نظر وجهة من املقدمة
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Measuring the relative importance of the service quality dimensions in 
Libyan commercial banks from bankers' standpoints 

(A comparative study between public and private banks) 
Dr. Mohamed M M Zaltom 
 
Abstract: 

Service quality is one of the most important areas in the banking 
services sector. Research on the level of service quality in general, and 
in particular banking services, is based on the method of scientific 
research known as the Service Quality Scale (SERVQUAL), which 
was developed by (Parasuraman, Zeithaml, and Berry) in 1988, 1985 
and consists of five main dimensions: tangibility, reliability 
Responsiveness, assurance, sympathy. As well as a questionnaire form 
consisting of (22) variables related to these five dimensions, which 
translate aspects of service quality, in order to measure the level of 
quality of banking services in Libyan commercial banks by focusing 
on measuring the relative importance of these five dimensions from 
the point of view of the employees and managers of these banks. 

The results from this study showed a difference in the ranking of 
the relative importance of the five dimensions of the quality of 
services in the public and private Libyan commercial banks, from the 
viewpoint of the bankers of these banks. 
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