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 ن في تفضيل التعامل ياتجاهات المتعامل

 *في الضفة الغربية مع المصارف التجارية واإلسالمية

 محمد أبو ارميلة
 مدير العالقات العامة

 فلسطين -شركة سبيتاني

 د. شريف أبو كرش
 عميد كلية التمويل واإلدارة

 فلسطين –جامعة الخليل 

 : ملخص
عااملين جواوا الةااة الير ياة فاي تاةايل التعامال ماف الم اار  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهاات المت

كمااااا هاااادفت إلااااى معرفااااة مااااد  تااااة ير كاااال ماااان الجااااودة المدركااااة للخدمااااة ووسااااا ل اإلعااااال  ، التجاريااااة واإلسااااالمية
والجماعات المرجعية على اتجاهات المتعاملين مف الم ار  التجارية واإلسالمية. وقد بلا  عادد اتساتبانات اللابلاة 

وتام ، فروع الم ار  العاملة في موطلة الدراساة جميفاستبانة تم توزيعها في  650استبانة من أصل  595ليل للتح
 الدراسة. استخدام عدد من اتختبارات اإلح ا ية في تحليل بيانات

 : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
  انطباعاات إ اكما، ماف الم اار  التجارياة   اتجاهات المتعاملين جووا الةاة الير ية كانات أعلاى للتعامالإ -1

 أفةل من انطباعاتهم عن الم ار  اإلسالمية. تالمتعاملين عن الم ار  التجارية كان
  أهم العوامل التي تؤ ر على اتجاهات المتعاملين جووا الةاة الير ية للتعامال ماف الم اار  مرتباة حسا  إ -2

 ام  ،ياةلكترون ام تعادد الخادمات اإل، كاااءة العااملين  م، تعامليناتزدحام وكثرة الم: األهمية قد جاء في ملدمتها
 الجوا ز المالية والهدايا.

  أ اار الجااودة المدركااة للخدمااة ووسااا ل اإلعااال  والجماعااات المرجعيااة علااى اتجاهااات المتعاااملين لتاةاايل التعاماال مااف إ -3
 لدمتها الجودة المدركة للخدمة.قد جاء في م، الم ار  التجارية والم ار  اإلسالمية مرتبة حس  األهمية

هو تةكياد المتعااملين ، كا  أهم مظهر من مظاهر اتجاهات المتعاملين لتاةيل التعامل مف الم ار  التجارية -4
 على وجود ال را  اآللي في الم ر  التجاري.

ات أهااام مظااااهر اتجاهاااات المتعااااملين لتاةااايل التعامااال ماااف الم اااار  اإلساااالمية هاااو إم اااا  تاااوفير المساااتلزم -5
 األساسية بطريق البيف المشروع )بالتلسيط والمرابحة(.

                                                 
 .2010وُقبل للوشر في مايو  2009تم تسلم البحث في ديسمبر  *
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 : كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها
  فاعليااة أنشااطة وسااا ل وذلاال أل، اهتمااام الم ااار  باااإلعالم بشاا ل جيااد للتاارويع للخاادمات وتعرياا  الجمهااور -1

ووضااف خطااط التاادري  المسااتمر ، مليناتهتمااام ب ااااءة العااا لوكااذل، اإلعااالم لهااا تااة ير فااي تييياار اتتجاهااات
 واستلطاا الخبرات المتم وة في العمل الم رفي.

وكااياة عادد ، طل  من اإلدارات العليا فاي الم اار  التجارياة واإلساالمية األخاذ بعاين اتعتباار مسااحة الاارعيُ  -2
وتبسايط إجاراءات  ،ية عود التخطايط لااتف فاروع للم ار لكترونوالخدمات اإل، وسرعة أداء العاملين، ال واديق

 التعامل في الم ار  والبعد عن التعليدات واإلجراءات التي تستوز  وقت المتعاملين وجهدهم.
 على الم ار  اإلسالمية بش ل خاص توسيف شب ة فروعها وتطوير خدماتها وتوويعها.  -3

 :موضوع الدراسة وخلفيتها -األول مبحثال

 :ةــمقدم
، فهاااي تتلاضااى ماان الملترضاااين، خااذ ا وطعطاااءألااى التعامااال بالاا اادة التجاريااة ع الم اااار تلااوم فلساااة عماال 

لكان معادا الاا ادة ، تازداد قيمتهاا بزياادة مادة اإلقاراا أو اإلياداع، عليهااسابق اتتااا  وتدفف للمودعين فا ادة محاددة 
وطبيعااة ، ادأو كسااازدهااار موهااا الظاارو  اتقت ااادية ماان ، ا بالعديااد ماان العواماالمتااة ر  ، يتيياار بااين الحااين واآلخاار

لكااي ي ااو  الماااا الملبااوا أو ، وماان وجهااة نظاار الشااريعة اإلسااالمية .حساااا المااودع وماادة اإلقااراا أو اإليااداع
تحدياد الزياادة باعتباار و ، الزياادة علاى رأا المااا: وهاي  ال اة أجازاء، المدفوع ر ا ت بد مان تاوافر م وناات الر اا فيا 

 الزيادة شرط في المعاملة.و ، المدة

فاا   ، سااواء الملبوضااة أو المدفوعااة ،التجاريااة الم ااار   مهمااا ي اان نااوع الاا اادة التااي تتعاماال بهااا نااأويالحاا  
 ،التجاااري بموحاا  مهلااة جدياادة للسااداد الم اار يلااوم ، وفااي حالااة اإلعسااار المااالي للماادين شااروط الر ااا متااوافرة فيهااا

ذه الاوا ااد التةخيريااة يااتم تحدياادها هاا، شااريطة إضااافة فوا ااد تااةخير علااى قيمااة المبلاا  الااذي عجااز الماادين عاان سااداده
 .( 2002، سالمة) أو بزيادة المهلة الجديدة للسداد، وتزداد قيمتها بازدياد الزمن سابل اواتتاا  عليها 

العدياد مان    الكاريمآفجااء فاي اللار ، ليحارم التعامال بالر اا وياةمر باتبتعااد عوا ، جاء الادين اإلساالمي الحويا 
ُهُ ": لولا  تعاالىك( 2001، وتحذر من التعامل با  )جباراآليات التي تحرم الر ا  َ اا َوُيْر باي الُ اَدَقاتب َُ َيْمَحاُق ُهُ الرِّب
َ اا ": وقول  تعالى (276آية ، " )البلرةَت ُيحب ُّ ُكُل َكُااٍر َأ بيمٍ  اَن الرِّب يَن َآَمُووا اُتُلوا ُهَ َوَذُروا َما َبلبَي مب إبْ  ُكْواُتْم َيا َأيَُّها اُلذب

وبيَن  َن ُهب َوَرُساولب ب َوطبْ  ُتْباُتْم َفَلُكاْم ُرُءوُا َأْماَوالبُكْم َت َتْظلب  *ُمْؤمب ، " )البلارةُماوَ  َوَت ُتْظَلُماو َ َف بْ  َلْم َتْاَعُلوا َفْةَذُنوا ببَحْرٍا مب
  .(279، 278 اآليتا 

لااى ضاارورة البحااث عاان الطاار  الحااالا لجمااف الماااا إ (ساالمو  صاالى ع علياا )كمااا دعااا الرسااوا الكااريم محمااد 
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رضاي  –عان ابان مساعود : أباي هريارة األحادياث حاديثوالسعي فيها وتجو  جمع  بالطر  الحرام، وقد اشتهر مان 
وزاد الترماذي ويياره ، (1971 ،)مسالم "موكلا و  آكال الر اا –سالم و  صالى ع عليا  –لعن رسوا ع " قاا –ع عو  

 (.1987 ،الترمذي) ، "كاتب و  وشاهدي "

الم ار  اإلساالمي كةنماا يلاوم بتااويص الم ار  اإلساالمي باساتثمار أموالا  نياباة عوا ، فا ذا  مف فالمتعامل
ا عان إدارة هاذه بعاد أ  يتلاضاى الم ار  اإلساالمي أجار  ، ا ف ن  يعود على المتعامالمار ر ح  ما كانت نتيجة اتستث

ااااساااارة فعلاااى المتعامااال وزرهاااا و الملابااال إذا كانااات الوتيجاااة خ ،األمااواا الم ااار  ماااف . و التاااالي فااا   المتعامااال أية 
زياادة أو نل اا  فاي مااا المتعامال  ةا إلي  مال  في نهاية مدة اتساتثمار فةيائو اإلسالمي ت ي و  على بيوة بما سي

عى لتاااوفير فالم اااار  اإلساااالمية تسااا، كاااذلل الحااااا بالوسااابة للمتعااااملين ذوي العجاااز الماااالي، هماااا ر اااف أو خساااارة
 .ا سا ال  دو  إقراضهم نلد   المتعاملين احتياجات

 :مشكلة الدراسة
إلااى وجااود أكثاار ماان دراسااة عاان  توصااال، علااى الدراسااات السااابلة واألدا الوظااري  نيفااي ضااوء اطااالع الباااحث

  ن مااف الم اااار ياتجاهااات المتعاااملبدراسااة اهتماات  ةألياا لاام يتوصااال لكوهمااا، اتتجاهااات فااي المجاااتت المختلاااة
وذلال باالريم ماان أهمياة الم اار  فاي بواااء اتقت ااد الاوطوي الالساطيوي فااي اال الوضاف اتقت ااادي  ،الالساطيوية

اللطااااعين العااام والخاااص جاهااادين إلرساااء قواعاااد البويااة التحتيااة لهاااذا اتقت اااد. ويم ااان كااال الحااالي الااذي يساااعى 
ن مااااف الم ااااار  التجاريااااة ية لااااد  المتعاااااملاتتجاهااااات السااااا د مااااا: تلخاااايم المشاااا لة فااااي السااااؤاا الاااار ي  التااااالي
 جابااة عااناإل بحااثحاااوا ال بحااثالاار ي  لل التسااا ا عاانولإلجابااة  واإلسااالمية العاملااة فااي جوااوا الةاااة الير يااة  

 : األسئلة الارعية اآلتية
  .ما نوعية الم ار  التي ياةلها المتعاملو   -1
  .ةاإلسالميو  ن مف الم ار  التجاريةيما نسبة تاةيل المتعامل -2
  .اإلسالميةو  عن الم ار  التجاريةما اتنطباع الذي يحمل  المتعاملو   -3
  .ن للتعامل مف الم ار يت المتعاملما أهم العوامل التي تؤ ر على اتجاها -4
  .اإلسالميةو  مف الم ار  التجاريةن لتاةيل التعامل يما أهم مظاهر اتجاهات المتعامل -5
ن لتاةااايل يت المرجعياااة علاااى اتجاهاااات المتعااااملاإلعاااال  والجماعااااماااا أ ااار الجاااودة المدركاااة للخدماااة ووساااا ل  -6

 .اإلسالميةو  التعامل مف الم ار  التجارية

 :أهمية الدراسة
 ز اا نا بهاا مان الةوأخاذ ح اة ت با ،واتسااع هاذا اللطااع فاي الوقات الحاالي ،إ  تجر ة الم ار  اإلسالمية
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مااف  الز ااا ن إلااى موافسااة شااديدة علااى أمااور أدت – فااي السااو  الالسااطيوي علااى حساااا ح ااة الم ااار  التجاريااة
ا قوي اا ورياام هااذا يباادو أ  هااذه التجر ااة لاام تااوجف فااي أ  تجعاال ماان الم ااار  اإلسااالمية بااديال   الم ااار  التجاريااة.

تمياز فئااات كثيارة مان أفاراد المجتماف العر اي بشا ل عاام والالسااطيوي مان ريم باالا للم اار  التجارياة ا م افئ اوخ ام  
حيث ت يزاا انتشار الم ار  التجارية وحجام خادماتها وتعادادها أوساف ، لتزام الديوي بش ل مطردبش ل خاص بات

وكذلل حجم األمواا الةخمة المستثمرة في الم اار  التجارياة ي ااد ت يلاار  ماف ، ب ثير من الم ار  اإلسالمية
 ما هو مستثمر في الم ار  اإلسالمية.

الااروع والم اتاا   يعمال مان خاالا شاب ة مان اواحاد وعشارين م ارف   يتكاو  اللطااع الم ارفي الالساطيوي مان
موهاا  مانياة  ،اأجوبي   امحلية وأحد عشر م رف   . من بين هذا العدد هواك عشرة م ار اوم تب   افرع   180 لىتزيد ع

كمااا أ   ال ااة ماان الم ااار  العاملااة فااي فلسااطين  ،HSBCم اار  وفاارع ،  ا  م ااريام ااار  أردنيااة وم اارف
 (.2006، سلطة الولد الالسطيوية ).إسالمية هي م ار 

تتمثاال أهميااة الدراسااة فااي إم انيااة اتسااتاادة ماان نتا جهااا فااي إفااادة الم ااار  اإلسااالمية والتجاريااة فااي تطااوير و 
التعاار  علااى درجااة إلمااام المااواطوين باااختال  و ، الء ومعرفااة اتجاهاااتهم فااي التعاماالوتحسااين الخاادمات الملدمااة للعماا

 .ل من آ ار على أسلوا عمل الم ار إلسالمية عن الم ار  التجارية وما يترت  على ذلفلساة الم ار  ا

 دراسة:أهداف ال
 : تسعى هذه الدراسة إلى تحليق األهدا  اآلتية

ن مااااف الم ااااار  العاملااااة ومعرفااااة األسااااباا وتحدياااادها ياتتجاهااااات لااااد  العمااااالء المتعااااامل استكشااااا  ومعرفااااة -1
ن مااف الم ااار  التااي فااي ضااو ها يتااؤ ر فااي توجياا  اسااتجابات المتعااامليياارات التااي واتسااتعدادات أو الميااوا والمت

 سواء من الم ار  التجارية أم اإلسالمية.، يتم اختيار نوعية الم ر  الذي يتعامل مع  المتعاملو  
ت المرجعياااة علاااى اتجاهاااات معرفاااة ماااد  تاااة ير كااال مااان الجاااودة المدركاااة للخدماااة ووساااا ل اإلعاااال  والجماعاااا -2

 ن مف الم ار  التجارية واإلسالمية.ياملالمتع

 :فرضيات الدراسة
، تسااا تتها وتحليااق أهاادافها جابااة عاناعتمادت هااذه الدراسااة علاى مجموعااة ماان الارضاايات التاي تهااد  إلااى اإل

 : وتتلخم هذه الارضيات بما يلي
التعامااال ماااف ن جواااوا الةااااة الير ياااة لتاةااايل يلاااة إح اااا ية فاااي اتجاهاااات المتعااااملت توجاااد فااارو  ذات دت -1

، المهوااة، الاادخل الشااهري ، الجااو ، العماار: اآلتيااةات لمتيياار لالم ااار  التجاريااة والم ااار  اإلسااالمية تعااز  
 .المؤهل العلمي
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والجماعااات المرجعيااة ت توجااد فاارو  ذات دتلااة إح ااا ية فااي تااة ير الجااودة المدركااة للخدمااة ووسااا ل اإلعااال   -2
، الادخل الشاهري ، الجاو ، العمار: اآلتياةير ياة تعاز  لمتييارات ن مف الم ار  جواوا الةااة اليعلى المتعامل

 المؤهل العلمي.، المهوة
اعااات المرجعيااة ت توجااد عالقااة ذات دتلااة إح ااا ية بااين تااة ير الجااودة المدركااة للخدمااة ووسااا ل اإلعااال  والجم -3

 ار  اإلسالمية.ن جووا الةاة الير ية لتاةيل التعامل مف الم ار  التجارية والم يواتجاهات المتعامل

  ( كما يلي:1.1تم توضيح  بالش ل )نموذج الدراسة: 

 
 ( نموذج الدراسة1.1) شكل رقم

 الم در: من ت ميم الباحثين

 
 :العوامل الداخلية للخدمة

 جودة الخدمة. -

 جودة األداء. -

 كفاءة الموظفين. -

 .يةلكترونتعدد الخدمات اإل -

  :العوامل الخارجية للخدمة

 سعر الخدمة. -

 سمعة المصرف. -

 سعة المصرف. -

 موقع المصرف. -

 بلد منشأ المصرف. -

 مدركة للخدمةالجودة ال

 

 

 
 المكون اإلدراكي. -

 المكون اإلرادي. -

 المكون الشعوري. -

االتجاهات نحو 

المصارف التجارية 

 واإلسالمية

 
 

 العمــر. -

 الجنــس. -

 الدخــل. -

 المؤهل العلمي. -

 الحالة الوظيفية. -

 العوامل الديموغرافية

 
 التلفـــاز. -

 الصحف اليومية. -

 المجالت المتخصصة. -

ـــا.ا - ـــ ـــ  لهداـي

 الجوائــــز. -

 وسائل اإلعالن

 
 األســــرة. -

 األصدقـــــاء. -

 زمالء العمل. -

 دوائر العمل الرسمية. -

 المراجع الدينية. -

 الجماعات المرجعية

 المتغير التابع المتغيرات المعدلة المتغيرات المستقلة
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 :محددات الدراسة
 : هذه الدراسة بالولاط التالية ا حدد الباحث

تام عمال  كماا ،اإلساالمية فاي جواوا الةااة الير ياةن مف الم اار  التجارياة و ياقت ار الدراسة على المتعامل
 .2007 أيارمايو/  شهر -2006 أيارمايو/ الدراسة خالا الاترة من شهر 

 :متغيرات الدراسة
المتيياااارات المسااااتللة وتشاااامل الجااااودة المدركااااة ووسااااا ل اإلعااااال  : تتكااااو  الدراسااااة ماااان  ال ااااة متيياااارات هااااي

ن مااف ييياار التااابف وهااو اتجاهااات المتعاااملوالمت، العواماال الديميرافيااةوالمتيياار المعاادا وهااو ، والجماعااات المرجعيااة
 الم ار  التجارية واإلسالمية. 

 : المتغيرات المستقلة -أولا 
الجاااودة التاااي ياااتم مااان خاللهاااا الح ااام علاااى جاااودة الخدماااة مااان الم ااار  بوسااااطة عوامااال : الجـــودة المدركـــة

تااام قيااااا الجاااودة وقاااد . ودرجاااة الرمزياااة الكامواااة فيهاااا باإلضاااافة إلاااى بعاااص اإليحااااءات ،موضااوعية وشااا لية عديااادة
 : المدركة من خالا البعدين اآلتيين

ــــة -أ تلاااال العواماااال التااااي تاااارتبط بخ ااااا م الخدمااااة ناسااااها وم وناتهااااا ومواصااااااتها األصاااالية  :العوامــــل الداخلي
، كااااءة العاااملين، جااودة األداء، جااودة الخدمااة: وقااد تاام قياااا تلاال العواماال ماان خااالا األبعاااد اآلتيااة واإلدراكيااة.

 .يةلكتروناإلتعدد الخدمات 
 –عاادة  –تلل العوامل الخاصة بالعواصر الخارجية للم ر  التي يميال المتعااملو  إليهاا  :العوامل الخارجية  -ا

وقاد تام قيااا تلال العوامال مان خاالا األبعااد  يياا الخبرة الاعلية عن الخدمة لتليايم الجاودة علاى أساساها. في
 .موشة الم ر  دو ل، موقف الم ر ، سعة الم ر ، سمعة الم ر ، خدمةسعر ال: اآلتية

يعااار  اإلعاااال  علاااى أنااا  الوسااايلة ييااار الشخ اااية الهادفاااة لتلاااديم األفكاااار عااان السااالف أو : وســـائل اإلعـــالن
 : وتم قياا هذا المتيير من خالا .الخدمات بوساطة جهة معلومة ملابل أجر مدفوع

وقاد تام . الجاوا ز، الملدماة االهاداي، المتخ  اة تالمجاال، اليومياةي ال ح  ف  اإلعال، التلفزيونياإلعالن 
، التاة ير العااطاي فاي اإلعاال و ، تكرار عارا اإلعاال و ، مدة اإلعال : قياا تلل العوامل من خالا األبعاد اآلتية

 شدة التجاوا مف اإلعال .و 
ــة اعااات المرجعيااة أنهااا تلاال ( الجمShiffman  Kanukعاار  شااياما  وكااانوك ) :الجماعــات المرجعي

اوالتي تمثل ، الجماعات التي يوتمي إليها الارد أو يري  في اتنتماء إليها يعمال علاى توجيا  اتجاهاات الاارد  نموذج 
يياار  أوالجماعااات المرجعيااة بةنهااا كاال الجماعااات التااي لااديها تااة ير مباشاار ( (Kotlerكمااا عاار  كااوتلر  وساالوك .

مثاال  ،وتةام الجماعاات التااي يوتماي إليهاا الاارد ويتااعاال معهاا بشا ل مساتمر،  مباشار علاى اتجاهاات الااارد وسالوك
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وتاام قياااا تااة ير الجماعااات المرجعيااة علااى اتجاهااات المتعاااملين مااف الم ااار   العا لااة واألصاادقاء وزمااالء العماال.
  .المراجف الديويةو ، دوا ر العمل والجماعات اتجتماعية الرسمية، زمالء العمل، األسرة: من خالا

 :المتغير المعدل -اثانيا 
وهااي الخ ااا م أو العواماال التااي تعطااي فكاارة عاان الشااخم المتعاماال مااف  ،يتكااو  ماان العواماال الديميرافيااة

حيااث تعتباار هااذه الخ ااا م ذات ، وتشاامل العماار والجااو  والاادخل والمؤهاال العلمااي والحالااة الوايايااة ،الم اار 
 ى اختال  في حاجات وريبات المتعامل.فاتختال  فيها يؤدي إل، تة ير على سلوك المتعامل

 :المتغير التابع -اثالثا 
هاي تعبيار عان المشااعر الداخلياة لاد  األفاراد والتاي تع ا  ، اتتجاهات نحاو الم اار  التجارياة واإلساالمية

وقد تم قياا اتتجاهات من خاالا م وناتهاا  لديهم ميوا ايجابية أو سلبية نحو شيء معين. تأو تكش  ما إذا كان
 : هيو  ،لر يسة التي ارتكز عليها العلماء السلوكيو  ا
يتكااو  مان ماادركات الاارد المعرفيااة التااي اكتسابها ماان خاالا تااعلاا  المباشار مااف اتتجاهااات  :المكـون اإلدراكــي -أ

 (.1990، شوشل ) التي يتعرا إليها بل د أو بدو  ق د
باعال محادد أو الت ار  بطريلاة معيواة نحاو هاو الم او  الاذي يهاتم بالريباة لاد  الاارد لللياام  :المكون اإلرادي -ا

 الشيء الذي يبوي اتتجاه نحوه.
ماان خاااالا أ  العواطااا  والمشاااعر المتكوناااة لااد  الاااارد نحااو ناااوع مااان  إليااا يم ااان الوظاار : المكــون الشـــعوري  -ج

 (.2000، يعتبر الجزء المؤ ر نحوها )ماريا، الخدمة أو سلعة

 :ف التجارية واإلسالميةاألدب النظري المتعلق بالمصار  -ثانيالمبحث ال
 : بوود كانت على الوحو التالي عدةلتطر  هذا المبحث 

 : األعمال المصرفية قبل نشأة المصارف الحديثة -1

حياث قاام ، البداية الاعلية لوشاةة الم اار  الحديثاة وه، يعتبر الر ف األخير من اللر  السادا عشر الميالدي
علاى مثالا  فيماا بعاد  وأنشا (  (Banco Della Pizza Dirialto الم ار  المسامى 1587عاام فاي في البودقياة 

ويعتباار الم اار  األخياار األنمااوذج الااذي أخذتاا  الم ااار  األورو يااة التااي ، 1609بواال أمسااتردام الهولواادي عااام 
 أنشاا عواادما  1898ويرجااف تاااريو دخولهااا إلااى عااام ،  اام انتللاات إلااى عالموااا العر ااي واإلسااالمي، أسساات بعااد ذلاال

 (.ه1398، )الجماا (1996، ي الم ري في م ر)شبيرالبول األهل
تعاادد الم ااار  التااي أنشاائت بعااد ذلاال والتااي كااا  ماان أهمهااا بواال الودا ااف الااذي أساا  فااي مديوااة ماان ريم  ااالو 

األخيار مان  الر اف –فاي واقاف األمار  –البداية المعتبرة لوشةة الم ار  الحديثة ت تتعد   ف  ، 1401برشلونة عام 
 ر.اللر  السادا عش
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 : تطور وظائف المصارف التجارية -2

فبادأت بالوايااة الولدياة  ام الوايااة اتساتثمارية  ام  ،تطورت واا   الم ار  التجارية موذ نشةتها إلاى الياوم
 )اللرا(. الواياة ات تمانية

وهااااي خلاااايط يياااار متجااااان  ماااان المساااا وكات ، فالواياااااة الولديااااة تتمثاااال فااااي قبااااوا ال اااايارفة ودا ااااف التجااااار
ماف اتساتعداد لارد  ،. فكانوا يلومو  بارزها ووزنها وتلييد قيمتها فاي دفااترهم لحسااا أصاحابها مان التجااروالعمالت

وهااذا مااا أد  إلااى ، هااذه الليمااة للمااودع عوااد الطلاا . كمااا أصاابحت هااذه الودا ااف تسااتخدم كااةداة للوفاااء باتلتزامااات
 .(1983، سهولة التداوا )شافعي

ثل في استعماا ما لد  ال يارفة من أمواا فاي شاتى مياادين التجاارة واألعمااا وأما الواياة اتستثمارية فتتم 
وطنما تحوا إلى ات تما  مان التسالي  واإلقاراا للمتعااملين باا ادة ر وياة ، ولم يلت ر األمر على ذلل، اتقت ادية

 (.1987، دو  أ  يتعرا مركزهم المالي للخطر واتهتزاز أمام المودعين )طايل
وهااذا ، فهااي تتمثاال فاي اللاارا وفااتف اتعتمااادات وخطابااات الةااما ، الواياااة الثالثااة ات تمانيااة و هاذا اهاارت
فااي إنجاااس السياسااات اتقت ااادية التااي تتبواهااا الدولااة  يساااهمو ، ا فااي اتقت اااد المعاصاارا كبياار  األساالوا يااؤدي دور  

وي ادر البوال كاااتت بوكياة يتحمال ، حيث يلوم البوال بااتف اتعتماادات للتجاار ليلترضاوا موا ، (1992، )الكيالني
 بملتةاها عن التاجر الدين الذي عجز عن سداده في ملابل فا دة ر وية. 

 :عمل المصارف التجارية -3
والتاي كانات تلبال األماواا ، ا للمؤسساات المالياة اللديماةعي ايا طبتعد الم ار  التجارية أو بووك الودا ف امتاداد  

وتلادم ،  م أصبحت فيما بعاد مؤسساات تلبال الودا اف مان الجمهاور، عمولة اإليداعمن األفراد للمحافظة عليها نظير 
 بحيث ت يؤ ر ذلل على قدرتها في مراجعة مسحو ات أصحاا الودا ف. ،اللروا لآلخرين

إذ ، هاي التعامال فاي ات تماا  أو اتتجاار بالاديو  : ويم ن تلخيم أعماا الم ار  التجارية في عبارة واحدة
كاانوا أط الجوهري للم ار  في اتستعداد لمبادلاة تعهاداتها بالادفف لاد  الطلا  باديو  اآلخارين ساواء يوح ر الوشا

ولااذا يعاار  الم اار  التجاااري بةناا  المؤسسااة التااي يوح اار  .(1987، أم مشااروعات أم ح ومات)السااالوا اأفااراد  
ا أم اآلخارين ساواء أكاانوا أفاراد   باديو   – تتمتاف بااللبوا العاام والتي –نشاطها في مبادلة تعهداتها بالدفف لد  الطل  

ويعرفاااا  باحااااث آخاااار بلولاااا  هااااو المؤسسااااة التااااي تتعاماااال فااااي الااااديو  أو  (.1988، مؤسساااات أم ح ومااااات )طاياااال
ا بالادفف تحات الطلا  أو بعاد أجال ق اير فم ر  الودا ف يح ل على ديو  يياره ويعطاي ملابلهاا وعاود  ، ات تما 
 (. 1986 ،)تادري 

هااذا ذلال ألنا  لااي  كال م اار  يحمال ، ا وضااف تعريا  جاامف مااانف للم ار  التجاااري ر جاد  وطنا  لمان العسااي
فلاد يطلاق هاذا اتسام علاى ، اتسم يعوي أن  يلوم باألعماا واألنشطة ناسها التي يلوم بها الم ر  التجااري اآلخار

ويسااارية م ااار  صااايير يتخ ااام فاااي تلاااديم ات تماااا  للمشاااروعات التجارياااة كماااا هاااو الحااااا فاااي الم اااار  الس
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ااا كمااا تعوااي  –ال ااييرة  الم ااار  التجاريااة الكباار  ذات الوظااام الشااامل لجميااف الخاادمات الم اارفية التلليديااة أية 
 (.1988 ،والحديثة معا )طايل

 :(1998 ،)الهيتي ومن خالا المااهيم السابلة يم ووا تحديد واا   الم ار  التجارية بما يلي
ودا اااف و ، ودا اااف تحااات الطلااا و ودا اااف ادخارياااة )صاااواديق التاااوفير( ودا اااف األجااال و : قباااوا الودا اااف بةنواعهاااا -

، الكمبيالااة، األورا  التجاريااة )الشاايل خ اام – )المسااتثمرين( اللااروا والساال  للعمااالء تلااديم – ب خطااار
خطاباات الةاما  بووعيهاا  إصادار – الشاي ات والكمبيااتت للعماالء تح ايل – اإلذنية لحساابها( تالسودا

 إجاااراء – اتعتماااادات المساااتودية التاااي يطلبهاااا العماااالء فاااتف –  ياااة التاااي يطلبهاااا العماااالءاتبتدا ياااة والوها
األورا   حااا  – الخازا ن الحديدياة للعماالء تاةجير – التحاويالت الولدياة مان العماالء بمجارد أ  يطلباوا ذلال

 األسهم والسودات(.المالية )

ألورا  المالية فاي ساو  المااا بوااء علاى طلا  ( و يف اتح يل كو ونات األورا  المالية )األسهم والسودات -
 بعمليات بيف وشراء العمالت األجوبية. الليام – حملة هذه األورا 

هااذه الواااا   التااي تعااد  بجاناا  –وفةااال عاان هااذه الواااا   فاا   الم ااار  التجاريااة فااي عااالم اليااوم تلااوم 
تلاديم اتستشاارات اتقت اادية وأعمااا أموااء مثال أعمااا السمسارة و  ،بابعص الوااا   الحديثاة -تلليدية بالوسبة لها 

 .(1988 ،)طايل اتستثمار
 :األعمال المصرفية في ظالل الحضارة اإلسالمية -4

هاي البلعاة اآلمواة  –قبيل بعثة الم طاى علي  ال الة والسالم في مطلاف اللار  الساابف للمايالد  –كانت م ة 
ا فااي رحلتااين عرفتااا برحلااة الشااتاء وال ااي  وجوو  اا ات  فكاناات اللوافاال تسااير ماان م ااة وطليهااا شاام فااي عااالم مةااطرا.

في اال هاذا ، اطبيعي  اللتين أشار إليهما اللرآ  الكريم تذكيرا للريش بالوعمة التي حباهم بها را البيت العتيق. فكا  
ل أ  تظهر فاي المجتماف الم اي قبال اإلساالم صاور وأشا اا مان التعاما –األمن الوسبي واتزدهار التجاري المحلي 

 (. 2001، )جبر في مجالي إيداع األمواا واستثمارها
ا ا كافي اأمان ا –ا بالاذكر الحسان أنااة واعتازاز   –وجاد الوااا فاي أخاال  بعةاهم  دفلا، أما في مجاا إيداع األمواا

مان  (صلى ع علي  وسالم)يودعو  أموالهم وناا سهم عود من كا  يعر  باألمانة والوفاء. وكا  الوبي  افكانو ، للثلة
مان  -صالى ع عليا  وسالم  -بليت عوده الودا ف حتى قبيل هجرت   ثحي، ا بين الواا باألمينمشهور   –قبل الوبوة 

وت شااال أ   (.2001، ليتااولى ردهااا إلاااى أصااحابها )جباار (كااارم ع وجهاا )ا م ااة إلااى المديوااة حياااث وكاال بهااا علي اا
ا من الحاا  األماين الاذي يلتازم فيا  الماؤَتمن بارد كا  نوع   -في الجاهلية  م في اإلسالم –اإليداع الذي عرف  الواا 

 عين ما تسلم  دو  أ  يت ر  فيما سلم إلي .
ااا -هوااااك واقعاااة تساااتلات الوظااار لكاان هاااا تتعلاااق ب اااحابي كبيااار مااان وخاصاااة أن، مااان حياااث مااادلولها وأهميتهاااا –ا حل 

 (.  ه213، هشام ابن)( ع عو  وأرضاهرضي )أت وهو الز ير بن العوام ، (صلى ع علي  وسلم)صحابة رسوا ع 
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إنا  لام ي ان يارَا  ثحيا، كاا  ذا فطواة ودراياة لكوا ، ذلل أ  الز ير كا  من الرجاا المل ودين لحا  أمواا الوااا
 : ا بذلل يايتين( محلل  2001، بل كا  ياةل أ  يةخذها كلرا )جبر، أ  يةخذ األمواا ليبليها مختزنة عوده

 ا ولي  أمانة.الماا المسلم إلي  باعتباره قرض  في حل  في الت ر   -األولى
إذا كاا  باال تعاد وت  –تتمثل في إعطاء ضما  أكيد ل اح  المااا مان حياث كونا  لاو بلاي أماناة ف نا  يهلال  -الثانية

اا، علااى مالكاا  –تل ااير  ويسااتدا  ف نهااا ت اابف مةاامونة فااي ذمااة الملتاارا. ،اإمااا إذا أصاابحت الوديعااة قرض 
 : ذي كا  يلوم ب  صحابي جليل في بداية ال در األوا لإلسالم على عدة أمور أهمهامن هذا الت ر  ال

 أو  وهاااي الوديعاااة الشااااذة، فاااي ماهاااوم الوديعاااة مااان األماناااة إلاااى اللااارا   فاااي هاااذا الت ااار  انتلاااات  إ
 الوديعة الشاذة أو الواق ة هي فكرة قاا بها بعص اللانونيين الارنسايين لكاي يظهاروا الاار  الواق ة )

فاي الحالاة  الماوَدع لديا بين الوديعة بالماهوم الوارد في اللانو  المدني والوديعة الم ارفية باعتباار أ  
لاال الماااا تفااي الحالااة الثانيااة يم المااوَدع لدياا بيومااا ، وطنمااا يحااتا  بهااا لدياا ، لاال الوديعااةتاألولااى ت يم

حتاااى أصااابحت مااان األماااور  طورهاااا الاااان الم ااارفي الحاااديث وهاااذه الاكااارة ،(الماااودع ويلتااازم بااارد مثلااا 
 الملررة في كثير من التلويات المعاصرة.

 تعاود  بال كانات، عادد مح اور مان األشاخاصل  المبال  المودعة لام تكان مملوكاة لشاخم واحاد أو إ
لهااذا الوااوع ماان  اممااا ياادلل علااى مااد  شااهرة الز ياار ب وناا  معتمااد   ،ألناااا متعااددين –علااى مااا يباادو  –

 (. 2001، اإليداع )جبر
 : المصرفي الحديث في اإلطار اإلسالمي العمل -5

العماال اتقت ااادي الااذي يااؤ ر فااي ناسااية : أولهااا ،هواااك  ال ااة عواماال تح اام الوظريااة اإلسااالمية فااي اتقت اااد
العاماال األخالقاااي الاااذي ياادعم ذلااال السااالوك عاان طرياااق تومياااة الااذات اإلنساااانية بالةاااوابط : الااارد وسااالوك . و انيهاااا
و الثهاا األسااا التشاريعي الاذي يح ام الت ار  السالوكي للاارد  .رقاابي علاى سالوكية الااردالوجدانية ذات اتمتاداد ال

 (.1981، في عالقت  مف المجتمف.)عبده
 : الخدمات المصرفية في نطاق العمل المأجور: عمل المصارف اإلسالمية -6

 : ين متمايزتينإلى فئت –ا لعالقتها باإلقراا من جان  الم ر  تبع   – يم ن تلسيم الخدمات الم رفية
ا، من هذه الخدمات: الفئة األولى - حياث ي او  العمال ، اتشمل األعماا التي ت ي او  فيهاا الم ار  ملرض 

  مجرد خدمة ت تحتاج إلى تلديم نلود من قبل الم ر .
 ىو واااء علاا ابتاداء أو انتهاااء. –تشامل األعماااا التااي تسااتلزم قياام عالقااة الدا ويااة والمديونيااة : الفئــة الثانيــة -

 : على حدةكل  ،كل فئة من هاتين الائتين عنف نوا سوتكلم ، هذا
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 :الخدمات التي ليس فيها إقراض -األولىالفئة 
في م ار  دو  آخار. وذلال باساتثواء ، ا من األعماا التي قد توجد كلها أو بعةهاتشمل هذه الخدمات عدد  

مثال األعمااا المتعللاة بااتف حساابات ، اير  األعماا األساسية التي ت بد من وجودها في كل م ر  مهما كا  صاي
 الودا ف بةنواعها وصر  الشي ات وتح يلها. 

  أهم األعماا التي تلوم بها الم ار  المعاصرة مما يم ن أ  تتم دو  أ  يساتلزم األمار قياام إويم ن اللوا 
 : تشمل ما يلي، الم ار  بدور الملرا بالوسبة لمن يتعامل مع 

تمثاال عمليااة فااتف الحسااابات بدايااة العالقااة بااين الم اار  وعملاا  فااي نطااا  اإليااداع : ت المصــرفيةفــتا الحســابا  -أولا 
حيث ياتم ذلال فاي اليالا  بعلاد ي او  علاى صاورة نماوذج معاد بشا ل عاام لكاي يوقعا  العميال الاذي ، الم رفي

وذلاال ماان ، يريا  فااي التعاماال الم اارفي ذي العالقااة. ويت ال بعمليااة فااتف الحساااا عاادد مان الخاادمات التابعااة
وتواياذ حااتت الولال الم ارفي وأوامار الادفف. كماا ، المدفوعات لليدها بالحساا وتةدياة الشاي ات المساحو ة تسلم

ااا تشااتمل الخدمااة  علااى قيااام الم اار  بتزويااد المتعاماال معاا  بالكشااوفات الدوريااة التااي تبااين حركااة الحساااا أية 
بة للعمال الم ارفي الحاديث نلطاة البداياة التاي لاي  عوهاا الماتوس خالا المدة المبيوة. وتعتبر هذه الخدمة بالوسا

مماا يعطاي للم ار  ، وذلل باعتبار أ  هاذه الوسايلة تمثال الموااذ الاذي تتادفق مان خاللا  الودا اف الولدياة، يوى
 (. 1997، من هذه األمواا في عمليات ات تما  الم رفي )ط  اتستاادةفرصة 

ساالم تتشاامل هااذه الخدمااة حالااة قيااام الم اار  ب: ذلــا األســهم والســندات تســلم األوراق التجاريــة بمــا فــي  -اثانيا 
حيااااث يتااااولى ، األورا  التجاريااااة ماااان عميلاااا  التاااااجر ليايااااات حاظهااااا إلااااى أ  يحااااين موعااااد اسااااتحلا  أدا هااااا

ااا تشاامل الخدمااة  اكماا، الم اار  مطالبااة الماادين ذي العالقااة واتخاااذ اإلجااراءات الموكااوا إلياا  الليااام بهااا أية 
تح ايل ماا يتحلاق  ةومتابعا، ا أو ييار تااجر( لياياات الحاا األسهم والسودات من العميل )تاجر   حاتت تسلم

 (.1982، لها من أر اس في مواعيد اتستحلا  الدورية )حمود
 إرسااات  ، تلاوم الم ااار  بهاذه الخدمااة المتعللاة بتحوياال الولاود بشااليها: أعمـال التحويــل الــداخلي والخــارجي  -اثالثا 

أمااا التحوياال الخااارجي وهااو  وتعاار  هااذه العمليااة فااي التطبيااق بالحوالااة ال ااادرة والحوالااة الااواردة. ،واسااتلبات  
 : الذي يتم في  التحويل ب حد  ال ورتين اآلتيتين

  فهااي عبااارة عان رسااالة صااادرة ماان م اار  محلااي إلااى م اار  : خطابــات العتمــاد: األولــىالصــورة
، يارتبط بهاا الم ار  المحلاي بعالقاات م ارفية، دةأجوبي أو إلى عدة م ار  أجوبية في دوا متعد

 (.1988، هذه الخطابات هو دفف مبل  معين لحاملها )طايل  ؤدوم
 العادياة الشاي ات –حاد ماا  إلاى –هي تلل الشي ات التاي تشاب  : الشيكات السياحية: الصورة الثانية ،

شخ ايت  عواد صار  الشايل  لكوها تختل  عوها في احتوا هاا علاى نماوذج لتوقياف المساتايد للتةكاد مان
 (.1998، )الهيتي في الخارج
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ــ ــة -ارابعا ــأجير الصــناديق الحديد  ماان  يوهاا، فااي اليالاا  –تلاادم الم ااار  هااذه الخدمااة لااد  فروعهااا الر يسااة : ت
 بلدر ما تعتبر وسيلة كس  للعمالء. ، الخدمات التكميلية التي ت يوظر لها كمورد

ت يعتبر هذا الووع من الخدمات من األعماا الشاا عة باين الم اار  : وصا اإدارة الممتلكات والتركات وال -اخامسا 
ا إلاااى حدا اااة عهاااد هاااذه الم اااار  بالملارناااة ماااف نظا رهاااا فاااي بعاااص الااابالد العاملاااة فاااي بالدناااار وذلااال نظااار  

ا فاي أداء هااذه ا  مااارا بوال ناصار اتجتماااعي فاي م اار مهماة جماف الزكاااة ممان يريا  طوعياا دوقا .األخار  
طريق تكوين اللجاا  الشاعبية و اذا المسااعي والجهاود الشخ اية مان قبال المسائولين فاي إدارة  نع، الاريةة

ااا والم اار  اإلسااالمي يم واا  أ  يتااولى هااذه المهمااة  الزكاااة فااي البواال حيااث كاناات الوتااا ع مشااجعة. فااي أية 
 (.1982، نطا  المسعى والوشاط الشخ ي )حمود

فااي تطااوير هااذا الوااوع ماان الخاادمات بشاا ل   ااايانجلتاارا وأمر  تساايما فااي أمااا الم ااار  األجوبيااة فلااد نجحاات
أ  هااذه الخدمااة جااديرة بااة   حيااث رأ  بواال مدلوااد اإلنجلياازي  ،وخاصااة فيمااا يتعلااق باا دارة التركااات والوصااايا، متلاادم

  .(1998، يؤس  لها شركة متخ  ة تتولى هذا الووع من العمل)الهيتي

 :الخدمات المتصلة باإلقراض -الفئة الثانية

حيث يج  أ  نوتبا  إلاى الةاوابط المميازة ، تشمل الخدمات المت لة باإلقراا الم رفي نوعين من األعماا
ا ماان التعاماال باعتباااره ماان الر ااا الحاارام ومااا يجاا  اسااتبعاده كلي اا، بااين مااا يم اان تلاضااي  كااةجر نظياار الخدمااة المااؤداة 

 أو شبهة. أصال  

بةنهااا ت تمااوف أي شاا ل ماان ، ييرهااا ماان الم ااار اسااتثمارات الم ااار  اإلسااالمية تختلاا  عاان  حيااث إ 
إت فاي حادود ضايلة تسامى اللاروا ، مان أي ناوع مان أناواع اللارواتخلاو وتكاد عملياتها ، أش اا اللروا باوا د

مان أجال إاهاار الادور  ،كالتعليم والمعالجة، وهي اللروا التي تموف دو  فوا د ليايات اجتماعية وطنسانية، الحسوة
 .(2001، جتماعي للم ر  اإلسالمي )جبراإلنساني وات

 :منهجية وطرق البحثال -المبحث الثالث
 : عدة بوود أهمها المبحثيشمل هذا 

 : بحثال منهجية -1

فااااي تاةاااايل التعاماااال مااااف ، نيا ق التااااي تتعلااااق باتجاهااااات المتعاااااملكشاااا  الحلاااا حااااوا هااااذا البحااااث اسااااتهد 
مان أجال وصا   بحاثال اوهو أفةل لمثال هاذ ،ا الهد والموهع الوصاي يحلق هذ، الم ار  التجارية واإلسالمية

 هذه الظاهرة وتاسيرها ومعرفة خ ا  ها وكش  ارتباطاتها بالمتييرات.
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 : يتكو  مجتمف الدراسة من: مجتمع الدراسة -2
الم ار  التجارية واإلسالمية المدرجة فاي سالطة الولاد الالساطيوية فاي  جميف  مف المتعاملو : اإلطار البشري  -

خلياال و ياات لحاام. وقااد قاادر مجمااوع الحسااابات الماتوحااة فااي الم ااار  التجاريااة واإلسااالمية فااي محااافظتي ال
بطريلاة اإلساالاط بالملارنااة ماا بااين مجمااوع الحساابات المدونااة لااد   ا الباحثااالااذي توصال إلياا  موطلاة الدراسااة 

و  فاي  اخ تمكماا يلادر ال، ( ألا  حسااا 174سلطة الولد نسبة إلى عدد الس ا  في موطلة الدراساة ا )
 ا من هذه الحسابات يير فعاا أو معطل. % تلريب  40الم ار  أ  ما نسبت  

 .5/2007حتى شهر 5/2006الاترة من شهر، 2007-2006العام : اإلطار الزماني -
  .جووا الةاة الير ية فروع وم ات  الم ار  التجارية واإلسالمية العاملة: اإلطار المكاني -

 (1.3)جدول رقم 
 عاملة جنوب الضفة الغربيةالمصارف ال

 اسم المصرف
 المجموع بيت لحم الخليل

 مكتب فرع مكتب فرع مكتب فرع

       المصارف التجارية -أولا 

 0 2 0 1 0 1 فلسطين المحدود

 0 2 0 1 0 1 اتستثمار الالسطيوي

 3 2 1 1 2 1 يااالعر 

 0 3 0 1 0 2 اللاهرة عما 

 0 1 0 0 0 1 األرد 

 1 1 1 1 0 0 الم ري العر ي العلاري 

 0 3 0 1 0 2 األهلي األردني

 1 2 0 0 1 2 اإلس ا  للتجارة والتمويل

       المصارف اإلسالمية -اثانيا 

 0 1 0 0 0 1 اإلسالمي العر ي

 1 2 0 1 1 1 اإلسالمي الالسطيوي

 6 19 2 7 4 12 مجموع الفروع العاملة

 .(2008، )سلطة الولد الالسطيوية

 : بحثينة الع -3

تاام اختيارهااا بالطريلااة ، مااف الم ااار  التجاريااة واإلسااالمية متعااامال   (650علااى عيوااة قوامهااا) بحااثال ي أجاار 
ن ماف الم اار  التجارياة ي( متعاامل510حياث كاا  ) ،نيتوزياف أداة الدراساة علاى المتعااملإذ تام ، العشوا ية البسيطة
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أي ماااا  ،(602)هاااو اتساااتبانات أ  عااادد جماااف الح ااايلة وقاااد بليااات ، ماااف الم اااار  اإلساااالمية ( متعاااامال  140و)
وتاام إجااراء ، بسااب  عاادم اسااتكماا شااروط اإلجابااة تاسااتبانا (7واسااتبعد )، ( ماان اتسااتبانات الموزعااة%92.6نساابت )

وقااد تاام حساااا حجاام العيوااة باتسااتواد ، مماان اسااتكملت شااروط اتسااتجابة ة( اسااتبان595التحلياال اإلح ااا ي علااى )
 %.0.04خطة ملدارها  بوسبة www.Surveysystem.comعيواتإلى موقف حساا ال

 (2.3) جدول رقم
 توزيع العينات على المصارف والنسبة المئوية للتوزيع والسترداد.

 اسم المصرف
 النسبة المئوية المجموع بيت لحم الخليل

 المسترد الموزع المسترد الموزع المسترد الموزع المسترد الموزع
 :لتجاريةالمصارف ا -أولا 

 %7.5 %8 49 52 18 18 31 34 فلسطين المحدود
 %6.5 %8 42 52 16 18 26 34 اتستثمار الالسطيوي

 %13.5 %14.6 88 95 22 25 66 70 العر ي
 %13.1 %13.5 85 88 18 18 67 70 اللاهرة عما 

 %4.9 %5.2 32 34 0 0 32 34 األرد 
 %2.5 %2.8 16 18 16 18 0 0 العلاري الم ري 
 %11.8 %13.2 77 86 17 18 60 68 األهلي األردني
 %12 %13.1 78 85 0 0 78 85 اإلس ا  للتجارة 

 %71.8 %78.4 467 510 107 115 360 395 التجارية مجموع م.
 المصارف اإلسالمية: -ثانياا

 %5.1 %5.4 33 35 0 0 33 35 اإلسالمي العر ي
 %15.7 %16.2 102 105 33 35 69 70 اإلسالمي الالسطيوي

 %20.8 %21.6 135 140 33 35 102 105 اإلسالمية .مجموع م
 %92.6 %100 602 650 140 150 462 500 المجموع العام

    : صدق أداة الدراسة -4

العمليااة فااي إدارة  بعرضااها علااى مجموعااة ماان المح مااين ماان ذوي الخباارة بحااثتاام التحلااق ماان صااد  أداة ال
والتاااي تاام أخاااذها بعااين اتعتبااار عواااد إخااراج األداة بشااا لها ، مااان المالحظااات حولهااا االااذين أبااادوا عاادد  ، الم ااار 
تم التحلق من ال د  بحساا م ااوفة ارتبااط فلارات األداة ماف الدرجاة ، ومن ناحية أخر  ، هذا من ناحية، الحالي

 .(Factor Analysis) لعامليامن خالا التحليل  بحثالكلية ألداة ال
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 : ثبات أداة الدراسة -5
اااا (34) عية قوامهاااااتحديااااد  بااااات األداة طبلاااات ب ااااورتها األوليااااة علااااى عيوااااة اسااااتطالأجاااال  نماااا ا ماااان شخ  
حياث بليات قيماة  ،وتام حسااا الثباات اللبلاي لابداة بطريلاة التجز اة الو ااية ،ن ماف الم اار  لمارة واحادةيالمتعامل

α=0.05  (0.85 .و ااذلل تتمتااف األداة بدرجااة عاليااة ماان الثبااات ) لااق ماان  بااات أداة الدراسااة علااى عيوااة كمااا تاام التح
وقاد بليات قيماة ، Cronbach Alpha)الكلياة بطريلاة اتتساا  الاداخلي بحسااا معادلاة الثباات كرونباا  ألااا ) بحاثال

 ( و ذلل تتمتف األداة بدرجة عالية من الثبات.0.88الثبات )

 :وفرضيات الدراسة أسئلةتحليل  -الرابع مبحثال
 فرضياتها.وذلل لإلجابة عن تسا تت الدراسة و ، لوتا ع الدراسة ال  وما  ال  كام اعرض   ثمبحيتةمن هذا ال

 ن لتفضيل التعامل مع المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية؟ ياتجاهات المتعامل -1
ال اارا   مثاالخاادمات طلااة الدراسااة وعراقتهااا فااي تلااديم الم ااار  التجاريااة فااي تلااديم الخاادمات فااي مو يعااز  ساابق
ملارنااة مااف  ،ا وانتشااار فروعهااا وكااااءة عامليهااا الااذين يتمياازو  بخباارات أعلااىأنشااطتهوتعاادد ، يااةلكتروناإلمات اآللااي والخااد

ويعااز  ذلاال ، الوسابة بااين الم ااار  التجاريااة والم اار  اإلسااالمية تلااارانوااا نالحاا  ف ومااف ذلال  الم اار  اإلسااالمية.
ن يياادفف المتعااامل، ذلاال التوجاا  الااذي ديوااة الخلياالخاصااة م ،ساا ا  موطلااة الدراسااةل الممياازإلااى التوجاا  الااديوي   لااااليفااي 
  .لم ار  اإلسالمية بالريم من قلة فروعها ملارنة مف الم ار  التجاريةللتوج  ل

 نوعية المصارف التي  فضلها المتعاملون جنوب الضفة الغربية؟  -2
انات المساااتردة مااان ماااف أ  عااادد اتساااتب ،م ااار  تجااااري التعامااال ماااف  مااان المبحاااو ين ياةااالو   302أ   تباااين
 ،امبحو  ا 293في حاين أ  مان ياةالو  م ار  إساالمي بلا  عاددهم ، 467ين في الم ار  التجارية كانت المبحو 

دتلاة  لا وهاذا قاد ي او  . 135في حين أ  عدد اتستبانات المساتردة مان المبحاو ين فاي الم اار  اإلساالمية كانات و 
 م ار  تجارية.بحساباتهم  أ  ريمسالمية ن نحو الم ار  اإليى توج  بعص فئات المتعاملعل
 ن مع المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية؟ينسبة تفضيل المتعامل -3

% 25% اختاااروا نساابة تاةاايل 18ن مااف الم ااار  التجاريااة وهااي يماان المتعااامل ةر يااكبحاا  هوااا أ  نساابة يال
% اختاااروا نساابة 10.3سااالمية وهااي ن مااف الم ااار  اإليا يالحاا  أ  نساابة أقاال ماان المتعاااملبيوماا، لهااذه الم ااار 

ن ماااف الم اااار  اإلساااالمية ي اااو  يذا يم ااان أ  يعاااز  إلاااى أ  المتعااااملوهااا ،% للم اااار  اإلساااالمية25تاةااايل 
 إلااى اعتلاااد ديوااي. اا مااا ي ااو  الاادافف اللااوي عوااد األفااراد مسااتود  ويالب اا، عواادهم دافااف قااوي للتعاماال مااف هااذه الم ااار 

ماان اقتواااع  أكباارو  معهااا ن مااف الم ااار  اإلسااالمية فااي الم ااار  التااي يتعاااملي  اقتواااع المتعاااملإويم اان اللااوا 
 ن مف الم ار  التجارية.يالمتعامل
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  النطباع الذي  حمله المتعاملون عن المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية؟ -4
ا عاامالت التجارياة ا فاي المبالريم من التوجا  الاديوي اللاوي لاد  السا ا  فاي موطلاة الدراساة والاذي يعتبار أساس 

، ن عاان الم ااار  التجاريااة أفةاال ماان انطباعاااتهم عاان الم ااار  اإلسااالميةي  انطباعااات المتعاااملفاا ، ياتيااةوالح
وذلاال لطااوا خبرتهااا وكااااءة عامليهااا وحدا ااة خاادماتها  ،ن مااف الم ااار  التجاريااةيوالااذي يعااز  إلااى ارتياااس المتعااامل
وأضااع  ، الم اار  اإلسااالمية التااي تعتبار حديثااة الوشااةة وقليلاة الخباارةملارنااة ب ،وتووعهاا واهتمااام إداراتهاا بااالتطوير

 ا بالم ار  التجارية. في رأسمالها قياس  
 ن للتعامل مع المصارف؟يالتي تؤثر على اتجاهات المتعامل أهم العوامل -5

وقاد  ن للتعامال ماف الم اار  مرتباة حسا  األهمياةيالتي تؤ ر على اتجاهاات المتعاامل أهم العوامل أ  ةفتي
 : جاء في ملدمتها

فالمتعامال ماف الم ار  يريا  بداياة فاي الح اوا علاى الخدماة وفاي أسارع وقات ، نيالزدحام وكثرة المتعـامل -أ
وهااذا يتطلاا  ماان اإلدارات العليااا فااي الم ااار  التجاريااة واإلسااالمية ، مم اان دو  انتظااار أو إضاااعة أي وقاات
عوااد  يااةلكتروناإلن والخاادمات يديق وساارعة أداء العاااملعاادد ال ااوا وكاايااة األخااذ بعااين اتعتبااار مساااحة الااارع
 التخطيط لاتف فرع للم ر . 

مؤسساة هاو الاذي يعطاي  ةفالعو ار البشاري بالوسابة أليا، ن كانـت فـي المرتبـة الثانيـة فـي األهميـةيكفاءة العـامل -ا
، رد البشارية فاي الم اار ومن هوا يةتي دور التدري  والتطوير للكااءات والماوا، الليمة والم انة والعراقة للمؤسسة

 ودور الخبرات الخارجية التي تحرص إدارات الم ار  على ضمها إلى كوادرها العاملة.
يحتااج إلاى تواازتت مالياة كبيارة فةساعار تاوفير ومتابعاة  ياةلكتروناإلفتاوفير الخدماة ، يـةلكتروناإل تعدد الخدمات  -ج

وهاااذا يةاااف إدارة الم اااار  أماااام ، توفيرهاااا ساااتطيف كثيااار مااان الم اااار يا ت تطبياااق هاااذه الخدماااة م لااااة جاااد  
 والسعي للوصوا إلى الحدا ة ومواكبة التلدم.، لية كبيرة للوصوا إلى توفير هذه الخدمةئو مس

وهاي ، نيالتي تؤثر على اتجاهـات المتعـامل الجوائز المالية والهدا ا جاءت في المرتبة الرابعة ألهمية العوامل -د
ن للتعاماال مااف يرة فااي دفااف فئااة كبياارة ماان المتعاااملدمااة التااي لهااا م انااة كبيااللخ المهمااةماان الوسااا ل التسااويلية 

لية علااى ئو وهااذا يةااف المساا، ن للم اار يميااة خاصااة فااي جلاا  ماادخرات المتعاااملولمااا لهااا ماان أه، الم اار 
ن تسااتجالا يمااا يااتالءم مااف ذو  وحاجااة المتعاااملعاااتق اللااا مين علااى الم ااار  فااي تطااوير هااذا العو اار ب

  لية.الاوا ص الما
 ام  ، م فاعلية أنشاطة وساا ل اإلعاال  ، م آراء األصدقاء والمعار   م موقف الم ر ، سعر الخدمة المناسب -ه

 المعتلدات الديوية  م بلد موشة الم ر .
 حياث إ  ،هاي سامعة الم ار  المصـارفمـع ن يمـل المـؤثرة علـى اتجاهـات المتعـاملفي حـين كانـت أقـل العوا
نجاز معامالت  المحدودة دو  الوظار إلاى بعاص العوامال التاي ر ماا تهام إي األيل  هو هد  المتعامل مف الم ر  ف
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فاي األيلا  ت يهما   فالموا  والعامل ماثال  ، فر هذا العامل أو ذاكاحس  نوع احتياجها لتو ، شريحة قليلة دو  ييرها
  .  لها مستلبال  وت يوظر إلى العوامل األخر  إت بلدر احتياج، سلم راتب تمن الم ر  إت سرعة 

  ن لتفضيل التعامل مع المصارف التجارية؟يأهم مظاهر اتجاهات المتعامل -6
، ن لتاةاايل التعاماال مااف الم ااار  التجاريااة مرتبااة حساا  األهميااةيأهاام مظاااهر اتجاهااات المتعااامل أ  ةاافتي

 : هي وقد جاء في ملدمتها أعلى خمسة مظاهر
 أفةل التعامل مع . وجود ال را  اآللي في الم ر  التجاري يجعلوي -أ
 ا ترتباطها مف الم ار  األجوبية.تاةيل التعامل مف الم ار  التجارية نظر   -ا
 أفةل التعامل مف الم ار  التجارية على الم ار  اإلسالميةر ألنها ذات خبرة طويلة. -ج
ر  وجااود خاادمات دفااف الاااواتير بطريلااة آليااة بالم اار  التجاااري تجعلوااي أفةاال التعاماال معاا  ملارنااة بالم اا -د

 اإلسالمي. 
ا ن فاي الم ار  التجااري لبعمااا وعادم انتظااري طاويال  يسرعة إنجاز العامل -ه ا للتعامال ماف يجعلواي أكثار تحمس 

 الم ر  التجاري ملارنة بالم ر  اإلسالمي.
 : ن لتفضيل التعامل مع المصارف التجارية هييقل خمسة مظاهر لتجاهات المتعاملأأما 
   اإلسالمي ت تختل  عن فلساة الم ر  التجاري إت باتسم.  فلساة الم ر ةاتعتلاد ب -
في الم ر  التجاري يجعلوي أفةال التعامال معا   المراجعينن ال واديق بالوسبة لعدد وجود عدد كا  م -

 ملارنة بالم ر  اإلسالمي. 
 ألني أتللى الخدمات بسعر مميز ملارنة بمن يتعامل مف الم ر  اإلسالمي. -
 .اإلسالميةالم ار  ناسها التي تلوم بها درجة التلبي حاجاتي ومتطلباتي بالم ار  التجارية  -
ن لتاةيل التعامال ماف الم اار  التجارياة بساب  تلاديمها مان قبال شخ ايات يجاء آخر مظاهر اتجاهات المتعامل -

 ة.أتة ر بالرسالة اإلعالمية للم ار  التجارية أكثر من الرسالة اإلعالمية للم ار  اإلسالمي ..جذابة
ا وهذه الوتيجة  مطابلة لوتيجة سؤاا الدراسة السابق حيث كانات فاعلياة أنشاطة وساا ل اإلعاالم و لاد موشاة أية 

الم ر  وسمعة الم ر  من أواخر العوامل التي تؤ ر في تاةيل التعامل ماف الم ار ر أل  معظام المتعااملين 
م أو قاااابص رواتاااابهمر لااااذلل يلاااال اهتمااااامهم ت يهمهاااام ماااان الم اااار  إت ساااارعة إنجاااااز تعااااامالته سااااابل ا ناكمااااا أشاااار 
  ويلل تة ير اإلعال  عليهم.، باإلعال 

 ن لتفضيل التعامل مع المصارف اإلسالمية؟يأهم مظاهر اتجاهات المتعامل -7
، ن لتاةايل التعامال ماف الم اار  اإلساالمية مرتباة حسا  األهمياةيأهم مظاهر اتجاهات المتعاامل أ  ةفتي

 : مسة مظاهر مرتبة حس  أهميتها هيوقد جاء في ملدمتها أعلى خ
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يجعلواي أتعامال ماف الم ار   إم انية توفير مساتلزماتي األساساية بطرياق البياف المشاروع )بالتلسايط والمرابحاة( -أ
 اإلسالمي.

لاذلل  ،الم ار  اإلساالمي فا ني أتللاى مجموعاة مان الخادمات بةساعار رمزياة مافن اللدامى يألني من المتعامل -ا
 أفةل التعامل مع . 

 ةل التعامل مف الم ار  اإلسالمية بريم وجود جميف الخدمات في الم ار  التجارية. أف -ج
ا تجعلواااي ت أتعامااال إت ماااف اعتلاااادي باااة  الاا ااادة التاااي تتعامااال بهاااا الم اااار  التجارياااة هاااي ر اااا محااارم شااارع   -د

 الم ر  اإلسالمي. 
 مف الم ار  التجارية. أقوم بالتعامل مف الم ار  اإلسالمية بش ل مستمر وت أفكر بالتعامل -ه

 : ن لتفضيل التعامل مع المصارف اإلسالمية هييقل خمسة مظاهر لتجاهات المتعاملأأما 
 ن مع .يجود موق  للسيارات مخ م للمتعاملأميل للتعامل مف الم ر  اإلسالمي لو  -
أي أعباااء  إ  فلساااة إمهاااا المعساارين يياار اللااادرين علااى السااداد فااي الم ااار  اإلسااالمية وعاادم تحماايلهم -

 مالية ملابل التةخير يجعلوي أتمسل بالتعامل معها.
 أعتلد بة  فلساة الم ر  اإلسالمي ت تختل  عن فلساة الم ر  التجاري إت باتسم. -
 ا ملارنة مف الم ر  التجاري.ا عاطاي  ترك أ ر  تإ  طريلة ت ميم اإلعالنات وعرضها للم ر  اإلسالمي  -
ن لتاةيل التعامل مف الم ار  اإلسالمية مرتبة حسا  األهمياة يمتعاملآخر مظاهر اتجاهات ال كا  وقد -

 أفةل التعامل مف الم ار  اإلسالميةر ألنوي أ ق بها من الواحية الشرعية.: هو
( التاااي أاهااارت أ  الساااب  الااار ي  للتعامااال ماااف 2002، )ساااالمة وقاااد اتالااات هاااذه الوتيجاااة ماااف نتاااا ع دراساااة

 ن.يت الديوية للمتعامليرجف للمعتلداالم ار  اإلسالمية 
لية علاااى إدارة الم اااار  اإلساااالمية فاااي تلاااديم خااادمات مما لاااة لماااا تلدمااا  الم اااار  ئو ومااان هواااا تلاااف المسااا

اااا والمجااااا ، ماااف مراعااااة أح اااام الشااارع بشااا ل دقياااق ،التجارياااة ار  اإلساااالمية تساااتلطاا ماتاااوس أماااام الم اااأية 
ن ماف يم اار  التجارياة اساتلطاا المتعاامل اع  علاى الن مف الم ار  التجارية في حين سي و  من اليالمتعامل

 الم ار  اإلسالمية.
ن مااف الم ااار  اإلسااالمية بساا  معتلااداتهم الديويااة التااي ت يم اان يأ  ي ااو  عوااد المتعااامل يالطبيعااوهااذا ماان 

فاااال موقااا  السااايارات مهااام وت اإلعاااال  مهااام وت حتاااى فلسااااة إمهااااا ، ألي مظهااار مااان المظااااهر أ  يطياااى عليهاااا
 معسرين مهمة إذا ما قورنت باتعتلاد الديوي.ال

أ  تكااو  فلساااة إمهااااا المعساارين يياار اللاااادرين علااى السااداد فاااي الم ااار  اإلسااالمية وعااادم  وااساااتير  وااايياار أن
ور مااا ، تحماايلهم أي أعباااء ماليااة ملاباال التااةخير تااةتي فااي أواخاار المظاااهر فااي تاةاايل التعاماال مااف الم ااار  اإلسااالمية
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اا وهاذا ، عادم فهام الوااا لالسااة الم اار  اإلساالمية يرجف ذلل إلى فاي نشار مان واجا  إدارة الم اار  اإلساالمية أية 
  ن والجمهور واتهتمام بالرسالة اإلعالمية لهذه الم ار .يهذه الالساة بين المتعامل

فضــيل ن لتيت المرجعيــة علــى اتجاهــات المتعــاملأثــر الجــودة المدركــة للخدمــة ووســائل اإلعــالن والجماعــا -8
  التعامل مع المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية؟

ن ية علاااى اتجاهاااات المتعااااملأ ااار الجاااودة المدركاااة للخدماااة ووساااا ل اإلعاااال  والجماعاااات المرجعيااا أ  ةااافتي
الجاودة : وقد جااء فاي ملادمتها، لتاةيل التعامل مف الم ار  التجارية والم ار  اإلسالمية مرتبة حس  األهمية

 .فتة ير الجماعات المرجعية، تالها تة ير وسا ل اإلعال ، دمةالمدركة للخ

مااان أ  الجاااودة المدركاااة ووساااا ل اإلعاااال   (2000، وهاااذه الوتيجاااة توافاااق الوتاااا ع التاااي ح ااالت عليااا  )مارياااا
 والجماعات المرجعية تؤ ر على الم ونات الثال ة لالتجاهات.

ن ماااف يحياااث أ رهاااا علاااى اتجاهاااات المتعاااامل ويالحااا  أ  الجاااودة المدركاااة للخدماااة جااااءت فاااي الطليعاااة مااان
ن وحرصااهم علااى ح ااولهم علااى أعلااى نساابة جااودة مم وااة للخاادمات ي ااار  والااذي ياادا علااى وعااي المتعاااملالم

ن مااف يلاا  أشاا الها علااى اتجاهااات المتعاااملفااي حااين تالهااا تااة ير وسااا ل اإلعااال  بمخت التااي يح االو  عليهااا.
ن مف الم اار  يفي تة يره على اتجاهات المتعامل رجعية أقل نسبةفي حين كا  تة ير الجماعات الم، الم ار 

فاراد والتاي لهاا تاة يرب كبيارب فاي حيااد األ، بالريم من وجود العالقات العا لياة والعشاا رية وال اداقات وزمالاة العمال
 ن واستلاللية قراراتهم بالوسبة للتعامل مف الم ار  يحد من ذلل.ين وعي المتعامللك، عادة

 النتيجة بيانال فرض
يتةااااف عاااادم وجااااود فاااارو  ذات دتلااااة إح ااااا ية عوااااد  1

ن لتاةاااايل يفااااي اتجاهاااات المتعااااامل α=0.05المساااتو  
التعاماال مااف الم ااار  التجاريااة والم ااار  اإلسااالمية 

 .تعز  لمتيير الجو 

ن يتلاااارا واضاااف فاااي اتجاهاااات المتعاااامل هوااااك
  جوساهم نحاو تاةايل التعامال ماف على اختال

إسااالمية. وذلاال أ  ار  م ااو م اار  تجاريااة 
نمااا يريبااو  فااي ن ماان كااال الجوسااين إيالمتعااامل

وأساارع  الح اوا علااى أفةاال خدماة بةقاال تكلاااة
  الم اااار  تلااادم الخااادمات لكاااال إكماااا ، وقااات

 .دو  تمييزالتساوي الجوسين ب
يتةااف وجااود فاارو  ذات دتلااة إح ااا ية عوااد المسااتو   2

α=0.05 عامال ماف لتاةايل الت المتعاملين في اتجاهات
الم ار  التجارية والم ار  اإلسالمية تعاز  لمتييار 

  .الدخل

كاناات الااارو  ل ااالف المتعاااملين ذوي الاادخل 
( شااااي ل الااااذين 5500الشااااهري األكثاااار ماااان )

كانااااااااات اتجاهااااااااااتهم األقاااااااااو  للتعامااااااااال ماااااااااف 
 الم ار  التجارية واإلسالمية.

يتةااف وجااود فاارو  ذات دتلااة إح ااا ية عوااد المسااتو   3
α=0.05 ن لتاةايل التعامال ماف يي اتجاهات المتعاملف

الم ار  التجارية والم ار  اإلسالمية تعاز  لمتييار 
 المهوة.

ن العاااااطلين يل ااااالف المتعاااااملكاناااات الااااارو  
عاااان العماااال الااااذين كاناااات اتجاهاااااتهم األقااااو  
 للتعامل مف الم ار  التجارية واإلسالمية.
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 النتيجة بيانال فرض
  يتةااف وجااود فاارو  ذات دتلااة إح ااا ية عوااد المسااتو  4

α=0.05 ن لتاةايل التعامال ماف يفي اتجاهات المتعامل
الم ار  التجارية والم ار  اإلسالمية تعاز  لمتييار 

 المؤهل العلمي.

ن ذوي المؤهال يالمتعااملكانت الارو  ل الف 
العلمااااااي دو  الثانويااااااة العامااااااة الااااااذين كاناااااات 
اتجاهااااااتهم األقاااااو  للتعامااااال ماااااف الم اااااار  

 التجارية واإلسالمية.
جود عالقاة طردياة )ضاعياة للياياة( ذات دتلاة يتةف و  5

ن متيياااار العماااار بااااي α=0.05إح ااااا ية عوااااد المسااااتو  
ن لتاةااايل التعامااال ماااف الم اااار  يواتجاهاااات المتعاااامل

 التجارية.

كلما ازداد العمار ازدادت اتتجاهاات لتاةايل 
التعامااااال ماااااف الم اااااار  التجارياااااة والع ااااا  

 صحيف.

 ااااا ية عوااااد يتةااااف عاااادم وجااااود فاااارو  ذات دتلااااة إح 6
فاااي تاااة ير الجاااودة المدركاااة للخدماااة  α=0.05المساااتو  

ن يياة علاى المتعااملووسا ل اإلعال  والجماعات المرجع
 مف الم ار  تعز  لمتيير الجو .

كاااا  هوااااك تلاااارا واضاااف فاااي تاااة ير الجاااودة 
المدركة للخدمة ووسا ل اإلعاال  والجماعاات 
المرجعيااااة علااااى المتعاااااملين وعلااااى اخااااتال  

 جوسهم.
يتةااف وجااود فاارو  ذات دتلااة إح ااا ية عوااد المسااتو   7

α=0.05  فاااااااااي تاااااااااة ير الجماعاااااااااات المرجعياااااااااة علاااااااااى
ن مااف الم ااار  جوااوا الةاااة الير يااة تعااز  يالمتعااامل

  .لمتيير الدخل

ن ذوي الاااادخل يكاناااات الااااارو  ل ااااالف المتعااااامل
( شااي ل الااذين كااا  1500الشااهري األقاال ماان )

لاايهم فااي للجماعااات المرجعيااة التااة ير األكباار ع
 تعاملهم مف الم ار  التجارية واإلسالمية.

يتةااااف وجااااود فاااارو  ذات دتلااااة إح ااااا ية عوااااد المسااااتو   8
α=0.05  فااي تااة ير وسااا ل اإلعااال  والجماعااات المرجعيااة

 ن مف الم ار  تعز  لمتيير المهوة.يعلى المتعامل

كانااات الاااارو  فاااي ُبعاااد وساااا ل اإلعاااالم ل اااالف 
ذين كااااا  لوسااااا ل ن ماااان المااااوااين الاااايالمتعااااامل

اإلعاااالم التاااة ير األكبااار علااايهم فاااي تعااااملهم ماااف 
 الم ار  التجارية واإلسالمية. 

يتةااااف وجااااود فاااارو  ذات دتلااااة إح ااااا ية عوااااد المسااااتو   9
α=0.05 ن يفاااي تاااة ير الجماعاااات المرجعياااة علاااى المتعاااامل

 مف الم ار  تعز  لمتيير المؤهل العلمي.

المؤهاااال ن ذوي يكاناااات الااااارو  ل ااااالف المتعااااامل
العلماااااي  انوياااااة عاماااااة الاااااذين كاااااا  للجماعاااااات 
المرجعيااة التااة ير األكباار علاايهم فااي تعاااملهم مااف 

 هذه الم ار  التجارية واإلسالمية.
وجاااود عالقاااة ع ساااية ذات دتلاااة إح اااا ية عواااد المساااتو   10

α=0.05  بااين متيياار العماار وتااة ير الجااودة المدركااة للخدمااة
 إسالمية.وم ار  ن مف م ار  تجارية يعلى المتعامل

كلماااااا ازداد العمااااار قااااال تاااااة ير الجاااااودة المدركااااااة 
ن ماااااف هااااذه الم اااااار  يللخدمااااة علاااااى المتعااااامل

  والع   صحيف.
يتةااف وجاااود عالقاااة طرديااة ذات دتلاااة إح اااا ية عواااد  11

باااين تاااة ير عوامااال الجاااودة المدركاااة  α=0.05المساااتو  
للخدمااااااااة ووسااااااااا ل اإلعااااااااال  والجماعااااااااات المرجعيااااااااة 

ن لتاةااايل التعامااال ماااف الم اااار  يعااااملواتجاهاااات المت
 التجارية والم ار  اإلسالمية.

، فرت عواماااال الجااااودة المدركااااة للخدمااااةاكلمااااا تااااو 
والجماعااات المرجعيااة ازدادت ، ووسااا ل اإلعااال 

ن لتاةااااااايل التعامااااااال ماااااااف ياتجاهاااااااات المتعاااااااامل
 الم ار  التجارية والع   صحيف.
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 :النتائج والتوصيات -الخامس مبحثال
سااتها وتحليلهااا فااي الوتااا ع والتوصاايات التااي توصاال إليهااا الباحثااا  بعااد أ  قامااا بدرا أهاام المبحااث يتةاامن هااذا
 .المبحث الرابف

 :جــخالصة النتائ
كانااات أعلااااى للتعاماااال ماااف الم ااااار  التجارياااة ماااان اتجاهاااااتهم للتعامااال مااااف الم ااااار  ن يالمتعاااااملاتجاهاااات  -1

 اإلسالمية.
% مااوهم ياةاالو  49.2ووجااد أ   ،لتعاماال مااف الم ااار  التجاريااةن ياةاالو  اي% ماان المتعااامل50.8تبااين أ   -2

 التعامل مف الم ار  اإلسالمية.
أمااااا المتعاااااملو  مااااف ، دافااااف قااااوي للتعاماااال مااااف هااااذه الم ااااار  لااااديهم  مااااف الم ااااار  اإلسااااالمية و المتعااااامل -3

  .للتعامل مف الم ار  التجارية أقلالم ار  التجارية فدافعهم 
 لم ار  التجارية كا  أفةل من انطباعاتهم عن الم ار  اإلسالمية.ن عن ايانطباعات المتعامل -4

 ااام ، نياتزدحاااام وكثااارة المتعاااامل ..الم اااار ن للتعامااال ماااف يالتاااي تاااؤ ر علاااى اتجاهاااات المتعاااامل أهااام العوامااال -5
 سمعة الم ر . اهذه العوامل تة ير   أقلو ، يةلكتروناإل م تعدد الخدمات ، تالها كااءة العاملينجاءت 

 ،نيجاريااة هااو تةكيااد المتعاااملن لتاةاايل التعاماال مااف الم ااار  التيظهاار ماان مظاااهر اتجاهااات المتعاااملم أهاام -6
مظهااار هاااو التاااة ر بالرساااالة اإلعالمياااة  أقااالكاااا   ابيومااا، علاااى وجاااود ال ااارا  اآللاااي فاااي الم ااار  التجااااري 

 للم ار  التجارية.

مية هااو إم انيااة تااوفير المسااتلزمات ن لتاةاايل التعاماال مااف الم ااار  اإلساااليأهاام مظاااهر اتجاهااات المتعااامل -7
األساساااية بطرياااق البياااف المشاااروع )بالتلسااايط والمرابحاااة( فاااي حاااين كاااا  آخااار مظهااار هاااو الثلاااة فاااي الم اااار  

 اإلسالمية من الواحية الشرعية.
ن لتاةاااايل التعاماااال مااااف الم ااااار  التجاريااااة يا علااااى اتجاهااااات المتعاااااملكثاااار تااااة ير  الجااااودة المدركااااة للخدمااااة أ -8

   م الجماعات المرجعية.، تة ير وسا ل اإلعال   م ،واإلسالمية
ازدادت اتجاهااااات  ،لمرجعيااااةوالجماعااااات ا، ووسااااا ل اإلعاااال ، فرت عواماااال الجاااودة المدركااااة للخدمااااةاكلماااا تااااو  -9

 والع   صحيف. ،ن لتاةيل التعامل مف الم ار  التجاريةيالمتعامل

  إسالمية.ن لتاةيل التعامل مف م ار  ياملوسا ل اإلعال  واتجاهات المتعملابل ذلل لم تظهر عالقة بين 

 :اتـــالتوصي
 : التوصيات التالية  ايلترح نيفي ضوء الوتا ع السابلة ف   الباحث
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فاعليااة إ  حيااث  ،ضاارورة زيااادة اهتمااام الم ااار  باااإلعال  بشاا ل جيااد للتاارويع للخاادمات وتعرياا  الجمهااور -1
  أنشطة وسا ل اإلعالم لها تة ير في تييير اتتجاهات.

عااادد  بعاااين اتعتباااار مسااااحة الاااارع وكااياااةأ  تةخاااذ اإلدارات العلياااا فاااي الم اااار  التجارياااة واإلساااالمية علاااى  -2
 عود التخطيط لاتف فروع للم ر . اإللكترونيةن والخدمات يال واديق وسرعة أداء العامل

باااة التطاااورات مثااال التااادري  علاااى مواك، ووضاااف خطاااط التااادري  المساااتمر، نياهتماااام الم اااار  ب اااااءة العاااامل -3
واساتلطاا الخبارات المتم واة فاي ، والتطورات في الوظم المحاسبية واإلدارية وسرعة األداء، التكوولوجية الحديثة
 العمل الم رفي.

 .نيالمتعامل وجهد جراءات التي تستوز  وقتتبسيط إجراءات التعامل في الم ار  والبعد عن التعليدات واإل -4
الم ااار  بشاا ل دقيااق ووضااف معااايير واضااحة لتطبيااق الجااودة الشاااملة فااي  ضاارورة قيااام ساالطة الولااد بمراقبااة -5

 خدمات الم ار  العاملة.
على الم ار  اإلسالمية بش ل خااص توسايف شاب ة فروعهاا وتطاوير وتووياف خادماتها وطيجااد خدماة ال ارا   -6

 مثل بطاقة الايزا والبريد ال وتي. ،األخر   اإللكترونيةاآللي والخدمات 
ماف مراعااة  ،م ار  اإلسالمية أ  تسعى في تلديم خدمات مما لة لما تلدم  الم ار  التجاريةعلى إدارات ال -7

 واستلطاا خبرات متميزة في العمل الم رفي اإلسالمي.، أح ام الشرع بش ل دقيق
ن والجمهاااور واتهتماااام بالرساااالة يفلسااااة هاااذه الم اااار  باااين المتعاااامل ضااارورة أ  تلاااوم الم اااار  اإلساااالمية بوشااار -8

وأ  تاوهص لجااا  الرقاباة الشارعية فاي هاذه الم ااار  لتةخاذ دورهاا فاي مراقباة وت ااوي  ، عالمياة لهاذه الم اار اإل
 أعماا هذه الم ار  وتوعية الجمهور باألح ام الشرعية للمعامالت الم رفية التي تتم من خاللها.

ريا  بحاجاات جمهاور والتاي تسااهم فاي التع ،إجراء المزيد من الدراسات في عمل الم اار  بشا ل متخ ام -9
 تعزيز الجودة الشاملة فيها.إلى ن يتعاملالم
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ABSTRACT 

The study aimed to realize Trends of Customers in South of West Bank in 
Preferring to Deal with Commercial and Islamic Banks. It also aimed to realize the 
range of influence of quality of service, advertising media and reference group upon 
trends of customers with commercial and Islamic banks.  

The number of questionnaires to be analyzed rose to 595 out of 650 that were 
delivered to all working branches in the area of the study. A number of statistical tests 
had been utilized to analyze data using (SPSS) program.  

The study concluded a number of results. The most remarkable are:  

1- Trends of customers in south of west bank were higher in dealing with commercial 
banks. Impressions of customers in south of west bank of commercial banks were 
better than that of Islamic banks.  

2- The considerable factors that have influence on trends of customers in south West 
Bank when dealing with banks was: the crowded people came first, then the efficiency 
of staff, the variation of electronic services and last the financial gifts and prizes.  

3- The influence of the achieved quality of service and the advertising media and 
reference group upon customers' trends in south West Bank in preferring to deal 
with commercial and Islamic banks came arranged according to importance; the 
acquired quality of service came first.  

4- The most considerable characteristic of trends of costumers in south West Bank in 
preferring dealing with commercial banks was the customers' stressing the 
availability of the automatic exchange.  

5- The most remarkable feature of trends of costumers in south West Bank in 
preferring dealing with Islamic banks was the possibility of legislative sales 
(installments and revenues on money). 

The study concluded a number of recommendations:  

1- Banks pay attention to media for promotion of services as they have great influence 
in changing trends.  

2- High managerial people in commercial and Islamic banks should take into consideration 
the size of the branch, the number of treasures, efficiency of staff and performance, and 
the electronic services when planning to open new branches. Banks should put forward 
training plans continuously, attract experienced people in baking. Simplifying banking 
procedures, avoiding complexity that consumes time and efforts of customers. 

3- Islamic banks, in particular, should extend and improve branches.  


