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 ملخص

ت الوصر فية فرم الوصرار  هدفت الدراسة الى بيان أثر  بنيرم هومرال الولرة لية ااعيواعيرة عدرى عراما ال ردها

الوحافظرات فرم  فرم  ة الواظوين العراهدين فرم النيراال ااسرالهياإلسالهية فم فدلطين،  قد اع يت الدراسة عدى 

 ( هاظورا،  برا اسريعوا  142هجيور  الدراسرة   نابدس  طالك ل  عيين،  حيث بدر  عردم افر امالضوة الغ بية فم 

ها بالط يقة العشاائية الطنقية،  هن اعل بحقيق هد  الدراسة، اخييار( هاظوا، با 46  هكانة هن  عيية الدراسة

بكانرت هرن هجواعرة هرن الوقر ات اليرم بحأرت فرم أثر  بنيرم هومرال حث ااسينانة كأحرد أم ات النحرث، طار النا

 ييضر  هرن نيرائ  ، الولة لية ااعيواعية عدى عاما ال دهات الوص فية فرم الوصرار  اإلسرالهية فرم فدلرطين

( برين الولرة لية ااعيواعيرة  عراما 0.05هيراال عالقرة تات مالرة احصرائية عيرد هلريال الدالرة  بان  اسة الدر

%  هرا هعاهرل اربنراط قراا  ما  احصرائيا، كورا بنرين نيرائ  95ال دهات الوص فية، حيث بد  هعاهل ااربنراط 

ت الوص فية،  هم مالة عيرد هلريال % هن اليناين فم عاما ال دها90الدراسة بان الولة لية ااعيواعية بول  

(.  يول  الناحث هذه اليييجة كان الولة لية ااعيواعية هم نياج طنيعم اهيوال النياال اإلسالهية بوكر ا 0.01 

لرا بكانمرا  ا الورا ،  بيكبطنيق الش يعة اإلسالهية فم الوعاهالت،  هم ش يعة سوحه بض  اانلان قنل قنل فك

 ن ييا بنديدما ا  اليالعب بما. ا خاضعة لقاانين ا يوكن

 اإلسالهيةالولة لية ااعيواعية، عاما ال دهات الوص فية، الوصار   الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

 

The study aims to demonstrate the impact of the adoption of social responsibility 

concept on the banking services quality in Islamic banks in Palestine. The study is 

conducted on in the Islamic banks employees in West Bank in governorates of in 

Nablus, Tulkarm and Jenin. the study population included a (142) employees, the 

researcher  selected a  stratified random sample consisting of (45) employees. in 

order to achieve the goal of the study, researcher developed a questionnaire  consisted 
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of paragraphs that measures  the impact of the adoption of social responsibility 

concept on the banking services quality in Islamic banks in Palestine. the results of 

the study reveal that there is a statistically significant relationship at the significance 

level (0.05) between social responsibility and banking services quality with a 

correlation coefficient of 95%, which indicates a strong correlation. CSR explain 

90% of the variance in the of banking services quality. The researcher explains this 

result in the fact that social responsibility is a natural product of interest in the idea of 

Islamic banks to apply Islamic law in banking transactions and services , 

characterized by being subject to the laws cannot be altered or manipulated. 

Key words: social responsibility, quality of banking services, Islamic banking 

 الدراسة مقدمة

كرران الرر ب  هررن اهررا أ لايررات الويظوررات ااقيصررامية اليررم بلررعى الررى بحقيقرره،  قررد اسررس اامارا ااقيصررامية 

ه الويظوررة ااقيصررامية خررارج هررذا اليطرران يحيلررب ضررون قائوررة اليوقررات الكالسرريكية برر ل برران أا عمررد بقررال برر

 اسريو  هرذا الريم  حيرى ظمر  هومرال الولرة لية اليشغيدية اليم ا بقيا حلب م رها فرم بعظريا الر ب  لدويظورة، 

وة أ  ااعيواعية،  اليم اعيودت فم فدلويما عدى اليظ ية ااخالقية  اليم بشي  الى ان أا كيان، سااء كان هيظ

 .((Harris ,2001ف م، يق  عدى عابقه العول لوصدحة الوجيو  ككل

 بطررار هررذا الوومررال فررم اطررار الويظوررات ااقيصررامية فررم هييصررن ال ولرريييات الررى ان أ ررن  ضررون اليشرر ات 

الوالية اليم بصدرها الش كات، بحيث بدأت هيظوات األعوا  فم اظمار هلة ليابه ااعيواعية بشكل أكأ  عديرة 

امارا اسي ابيجيابما  اليقاري  ااعيواعية أل حاب الوصال . فضال عن اب ازه عن  هلويات ه يدوة ات بشي   فم

 االيزاهرات  ،الوااطيرة الويظورة ،األخالن الويظوة ،عويعما الى الولة لية ااعيواعية هيما الولاءلة ااعيواعية

مرا بيشرابه فرم انمرا بع فمرا عدرى ان احلرام الويظورة الويظوة،  قد ظم ت لره الكأير  هرن اليع يورات اا ان عويع

بالولة لية بجاه الوجيو   النيئرة سرااء ااعيواعيرة ا  النيئيرة، فمرم بعنر  هرن خاللمرا عدرى هااطييمرا، هرن خرال  

هلاعدا الوجيو   الحد هن بدرا  النيئرة،  أيضرا فرم فرم الولراهوة فرم النر اه  ااعيواعيرة  اليعديويرة لدوجيور ، 

 (. Aguilera, 2008بعظيا عاائدها   اربما  امائما الوعدم  أيضا فم 

 قد أكد العديرد هرن النراحأان عدرى أهويرة ااسريأوار فرم الوجراات الو يدورة لدولرة لية ااعيواعيرة هأرل األعورا  

بحيث أ نحت بعد اسي ابيجية كانما بجدرب هيراف  كأير ا لدويظورة كزيراما الونيعرات أ  بعزيرز الصرارا  ،ال ي ية

 Margolis & Walsh)   ، 2003   ذهيية  أيضا فم بعزيز عاما ال دهات الوص فية لدويظوةال

اربناطرا  ثيقرا، فرالو بكزات األساسرية لدجراما الشراهدة بعرد  بجراما ال ردهات ب بنط الولة لية ااعيواعية باطار 

اهدرة  بيوأرل هرذه الويطدقرات تات أهوية كني ا فم اطار اليطنيرق العودرم لمرا فرم ه يدرن الوةسلرات اإلنلرانية الع

الوك ية بالي كيز عدى العويل ،  امارا القرال النشر ية  الوشراركة  اليحويرز  نظرال الوعداهرات  اليغذيرة ال اععرة 

 العالقررة بررالوارمين  باكيررد الجرراما  اليحلررين الولرريو   اليررزال اإلمارا العديررا  القرر ارات الونييررة عدررى الحقررائق 

حوررام، هرا الجرراما اسرري ابيجيا  الويرراظ الييظيوررم  امارا العوديررات  بصررويا الويرري     الاقايررة هررن األخطرراء  اما

2003.) 

الجراما  بمرد  لديحلرين  اليطراي  الولريو   بحقيرق أعدرى فم بعيود عدى بطنيق أساليب هيقدهة  عاما ال دهات

نق فران هرذه الدراسرة برأبم  بأسيلا عدى هرا سرالوليايات الووكية فم الووارسات  العوديات  اليااب   ال دهات  

 ليقييا اث  بنيم هومال الولة لية ااعيواعية عدى عاما ال دهات الوص فية فم الوصار  اإلسالهية فم فدلطين.

 مشكلة الدراسة:

ات ييظر   ،حيرث انمرا هازالرت قضرية عدليرة فم ظل ااهيوال الويزايرد بوومرال الولرة لية ااعيواعيرة فرم فدلرطين

ه بنطررة يررة هررن زا ييررين هيعاكلرريين بواهرراى اا لررى برر ل ان الولررة لية ااعيواعيررة ليلررت لدولررة لية ااعيواع

اها الزا ية الأانية فييظ  الى الولة لية ااعيواعية عدرى  ،لقيوة ال بحية لدولاهوينعدى ا بةث  سدناباإلنياعية بل 

بما الذهيية فرم الوجيور   بشرجي  انما بزيد هن عاما ال دهات اليم بقدهما الويظوات بشكل عال عن  بعزيز  ار

بظمر  اهويرة هرذا الواضرال باليلرنة   فضرال عرن انمرا حوايرة تابيرة لدويظورات فرم ظر    اازهرات ،حضارها

لدوجيورر   ااقيصررام الودلررطييم  حيررث ان الوصررار  اإلسررالهية بيويرر  بوزايررا خا ررة بمررا فيوررا ي رر  باليزاهمررا 

لوار   الأقافم لدوجيوعات اإلسالهية،   لرديما اسريأوارات كنير ا فرم بالونامئ الش يعة اإلسالهية،  اليم بعين  ا



ااقيصام الودلطييم  العالوم،  بندل لدناحث مراسة اث  بنيم هومال الولة لية ااعيواعية عدرى عراما ال ردهات 

 الوص فية فم الوصار  اإلسالهية فم فدلطين.

 اسئلة الدراسة:

 را اليلاؤات الياليةى هن اعل باضي  هشكدة الدراسة يوكن اثا

 ها هدل بنيم هومال الولة لية ااعيواعية فم الوصار  اإلسالهية فم فدلطين؟ .1

هررا اثررر  بنيرررم هومرررال الولرررة لية ااعيواعيرررة عدرررى عررراما ال ررردهات الوصررر فية  ااسررريجابة، ااهيأرررا ،  .2

 ااعيوامية، الياكيد، اليعاطن، الودواسية( فم الوصار  اإلسالهية فم فدلطين؟

 يات الدراسةفرض

ا باعد عالقة تات مالرة احصرائية فرم اثر  بنيرم هومرال الولرة لية ااعيواعيرة عدرى عراما  الفرضية االساسية:

ال دهات الوص فية  ااسيجابة، ااهيأا ، ااعيواميرة، الياكيرد، اليعراطن، الودواسرية( فرم الوصرار  اإلسرالهية 

 فم فدلطين.

 أهمية الدراسة

 راسة فم اابمىيوكن اعوا  اهوية الد

بكيلب الدراسرة اهوييمرا هرن األهويرة الويزايردا لمرذا الواضرال الرذا أعيرد الي كيرز عديره بقراا فرم عرالا  .1

هيظوات األعوا  عدى اخيال  أنااعما  أحجاهما، بحيث يردعا هرذا الواضرال الياعره الولريقندم لدويظورات قيرد 

 النحث فم بذ  الوزيد ازاء هلة ليابما ااعيواعية.

الدراسة أهوييما هن أهوية قطال الوصرار  ااسرالهية الرذا يعرد هرن أكنر  القطاعرات اسرماها فرم  بليود .2

ااقيصام الودلطييم الى عانب حجا ال دهات اليم يقدهما لش يحة كني ا هن الوجيو  األه  الذا كان حرافزا لمرذه 

 الدراسة اخييار هأل هذا القطال.

أن بلرما نيرائ  النحرث فيمرا سريوا فرم بعراي  الريق  الكنير  فرم األهوية اليظ ية  الويدانية اليم يوكرن  .3

 هذين الواضاعين عدى هليال العالا الع بم بشكل عال  فدلطين بشكل خاص.

بين  أهوية هذه الدراسة هن اهكانية  ضر  هي رذا القر ارات فرم الوصرار  ااسرالهية الونحاثرة فرم هرا  .4

لاعدبما فرم بصرار سياسرات  بر اه  أكأر  رقيرا  هالئورة بلما فم ه ،بيا ل اليه الدراسة هن نيائ   با يات

  هااكنة لنيئة األعوا  الحالية. 

 الدراسة: مفاهيم

الولة لية ااعيواعيةى هم " هلة لية الويظوة عن ااثار الوي بنة لق ارابما  انشطيما عدى الوجيو   النيئة عن  

 رفاه الوجيو  فضال عن ااخذ بعين ااعينار باقعرات  الشوافية  اللداال ااخالقم الويياسق ه  الييوية الوليداهة

,2007) Castka& Balzarova) 

اخيدن بع يوات ال دهة بشكل عال،  هومرال عراما ال دهرة بشركل خراص،  فجراما ال دهرة عاما ال دهاتى هومال 

ر الوليويد فمم هن عانب هقدل ال دهة  بيوأل فم هطابقة ال دهة لدوعايي  الواضاعة، أها عاما ال دهة هن هيظا

 (.2013هااءهة هذه ال دهة اسي داهابه  اسيعواابه  سدوان، 

عاما ال دهرة عدرى أنمرا مرعرة ال ضرا اليرم يوكرن أن بحققمرا )  ,Wright & Christopher  2002 بييوا ي ل

(   (  2002حورام  ال دهة لدوليويدين  الزبائن عن ط يق اشنال  بدنية حاعابما  رغنابما  باقعرابما،  يع فمرا

   .بأنما "بقديا ناعية عالية  بشكل هليو   بصارا بوان قدرا الويافلين اآلخ ين

 ،ى" باقرر  احيياعررات الزبرران الحاليررة  الولرريقندية ال دهررة جررامال Stupak & Leitner 2000, فررم بع يررن 

يري  اللردعة ا  الحدهرة  ايجرام اليظرال الرذا ي ، ب عوة هذه ااحيياعات الى سدعة ا  خدهرة هويردا  قابدرة لالعيورام

 (.2007 ،بأقل سع  هوكن.  هذا ها يوأل قيوة عديدا لدزبان  اارباح باليلنة لدويظوة".  الص ن

قيرام لوردل هلريال الجراما  عدرى انمرا    يوكن اعوا  هومال عاما ال دهات الوص فية هن  عمة نظ  العورالء 

م الوحصدة اليمائية ان بكان ال دهة هياافقرة  باقعرات فيقديا خدهة تات عاما يعيم ف ،الوقدهة ه  باقعات العول

 (2012،العوالء". الزاهل  آخ  ن

 

 ان مراسريما بلراعد الوصر    ، هن هيا فأنه ييظ  الى عاما ال دهة الوص فية عدى انما تات قيورة اسري ابيجية

ب زبررائن عرردم الررى باإلضررافة الررى عررذ ،عدررى ااحيورراظ بالزبررائن  اكيلرراب  ائمررا لدوصرر   ألطررا  فيرر ا هوكيررة

الوص    بطاي  العالقات بين الزبان  الوص    ب وي  اليكالين  زياما ااربراح  الحصرة اللراقية  ععرل 

 بيوأل الوزايا اليم بحققما عاما ال دهة لدوص   فم بحقيرق الويرزا الييافلرية . ااماء الوص فم تا هليال عالم



ب وي  اليكالين بلنب ان واض ااخطراء فرم الوعراهالت   ، هااعمة الضغاط الييافلية هن الوصار  ااخ ل

زياما قدرا الوص   عدى ااحيواظ بالزبائن الحراليين   عرذب  ،الحصا  عدى اسعار  عواات اكن  ،الوص فية

 ععرل الزبرائن بوأابرة هيرد بم هنيعرات لدوصر   هرن خرال  اقيرال  ، بير  خردهات هصر فية عديردا ،زبائن عردم 

 .اليعاهل ه  الوص   الزهالء  ااقارب عدى

العااهررل اليررم بحرردم عرراما ال رردهات الوصرر فية فررم النيرراال اإلسررالهية هررن  عمررة نظرر  العوررالء كوررا حرردمها 

 Payane,1991،هم ى) 

ييا بقييا عراما ال ردهات الوصر فية هرن قنرل العويرل فرم ضراء هظمر  اليلرميالت الواميرة هأل ية: حيث الملموس

فالوص   الذا يويدك   افا أليا ا  هعدات  ،ئل اابصا ( اليابعة لدوص  (  سا ، اإلف ام ،الوعدات  األعمزا

ا  ا يويدك ابلط هليدزهات ال احة لدعاهدين  العوالء اعمرزا اليكييرن أ  اإلضراءا الكافيرة  ،ليدقيق  حلاب اليقد

ولرراية عدررى انمررا  بعر   الود بقيرريا خدهابرره سرريئة هرن قنررل العويررل، ا  الوقاعرد أ  الطررا ات.الس( سرريكان نييجرة 

اليلميالت الوامية الو بنطة بيقديا ال دهة  بشول الو افق الوامية  الوعدات  هظم  الواظوين،  فم هذا النعد ييا 

قيام الوقاهات  اليلميالت الوامية الوياحة فم الوةسلرة،  بيضرون أربعرة أبعرام بقريس اليجميرزات هرن األعمرزا 

 .(2013( ،  سدوان، 2005ظم  العاهدين الشايع  ى  الوعدات  األثا   الديكار  اإلضاءا  ه

 ، الر م عدرى اسيولرارابما ، يعيم الى هدل اسيعدام  رغنرة الوصر   فرم بقرديا الولراعدا لدعورالءاالستجابة:   

هرن خرال  اسريعدام  ، الولاهوة فم حل هشكالت العوالء الوحردما ، الل عة فم بقديا ال دهة اليم يحياعان اليما

 فم لقاء عويل هعين لديه هشكدة عاعدة بيطدب هلاعدبه  بدخدره لحرل هرذه الوشركدة. ،لوص   هأال رغنة هدي  ا

 بعيى ااسيجابة لطدب العوالء فم بقديا ال دهة اللر يعة عيرد الدرز ل،  فرم هرذا النعرد يريا قيرام الجمازيرة لردل 

الوعديرة لردل العراهدين عدرى بقرديا ال دهرة  العاهدين ليقديا ال دهات الوارية لطالنيما،  ييا الي كيز هيا عدى الوقدرا

 (.2013فعالً فم س  ر  رحابة  م ن بذه  هن بقديا بدك ال دهات سدوان، 

هأل هرا مرعرة األهران اسري دال ، يعيم خدا الوعاهالت اليم بيا بين العويل  النيرك هرن ال طرارا  الشرك االمان:

ة  الطوأنيية فم نوام العورالء أا هيدقرا ال دهرة ،  يريا  بعيى قدرا العاهدين عدى بث الأق العويل لص ا  اآللم.

الي كيررز فررم هررذا النعررد عدررى قيررام هقرردرا العرراهدين عدررى بررث الطوأنييررة فررم نوررام العوررالء حررين طدررب ال دهررة 

 . الحصا  عديما

بشرري  ااعيواميررة عدررى قرردرا الوصرر   عدررى انجرراز أماء ال دهررة الواعرردا بشرركل مقيررق يعيوررد عديرره. االعتماديةةة: 

 ان يعيورد عدرى الوصر    ،هن حيث الاقت  الل ية  اانجاز ،فالعويل ييطد  ان يقدل له الوص   خدهة مقيقة

فااعيوامية  بعيى القدرا عدى أماء ال دهة الواعاما بأقة  مقة،  فم هرذا النعرد يريا قيرام   فم هذا الوجا  بالذات.

ر  بجاما ب ضم طالب ال دهرة هرن حيرث الاقرت الوحردم هقدرا العاهدين عدى بأمية ال دهة بدقة فم الواعد الوق 

  ناعية ال دهة الوقدهة له.

 ايجرام حدرا  لمرا بطر ن  ، ااهيورال بوشركالبه ، هم اليرم بعنر  عرن مرعرة العيايرة بالعويرل  رعاييره التعاطف:

خرال  الوراظوين بقصد بما اليعاطن  ال عاية ،  ااهيوال الو ما الرذا بنديره الوةسلرة بجراه العورالء هرن  راقية.

فيما ،  قدرا الواظوين عدى اظمار الدناقة  الدهاثة  ااحي ال لطدنرم ال دهرة ،  فرم هرذا النعرد يريا الي كيرز أيضرا 

 ، الزاهرل  آخر  ن .عدى قيام هالئوة الجا العال ماخل الوةسلة احيياعرات الولريويدين باليلرنة للراعات العورل

2012.) 

قصرامية الرى بحقيرق هعرايي  عراما ال ردهات هرن خرال  هوارسرة اإلعر اءات حيث بلعى الوةسلرات اا  :التوكيد

 األساليب اليى بضون لما الافاء بمذه الوعايي ،  اليأكد الوليو  هن بحقيق الوليايات الويشاما،  فى ضاء تلك 

بحرر ص الوةسلررات عدررى أن بضرر  نظاهررا ماخديررا لضرروان الجرراما،  بقيرريا أمائمررا بصررارا م ريررة،  اعرردام خطررة 

ليحلين  اليطاي  فى ضاء نيائ  اليقايا الذابى،  تلك بوميدا لديقييوات ال ارعية اليرى بلريمد  بقرديا الوةسلرة ا

لدولرراءلة هررن أعررل هزيررد هررن بطرراي  األماء الودرسررم،  بيوأررل هعررايي  هجررا  باكيررد الجرراما  الولرراءلة  سرردوان، 

2013 .) 

مية هجوراعيين هرن الولريايات، األ لرى بشرول القااعرد ييضون هومال ااهيأا  فرم الوةسلرات ااقيصرا االمتثال:

 األنظوة ال ارعية اليم بو ضما الجمرات ال قابيرة  اإلشر افية الويظورة عواهرا، هأرل الوجراه   الميئرات الد ليرة 

 الوحدية الوي صصرة باألنشرطة الويياعرة  بيظريا القطرال، سرااء الورالم أ  ااقيصراما  الصرياعم أ  اليجرارا 

يال الأانم ها ااهيأا  لألنظوة الداخدية لدو اقنة  اإلش ا  هن قنل الوةسلة الوالية نولما ليحقيق  هكذا،  الول

ااهيأا  لدقااعد الوو  ضة هن ال ارج، خا ة قااعرد مهر  امارات الحاكورة  الو راط   الجراما  ااهيأرا  هر  



ات  العقابرات اليرم برةما برالطن  الرى األخذ بااعينار أن عدل ااهيأا  يةما لديع ض لو راط  اللروعة  الغ اهر

 (.2015ال لائ  الوالية  الوعياية فازا، 

 البنوك االسالمية ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية:

 نظ ا ليواثل ال دهات الوص فية اليم بقدهما النياال اليجارية  النياال ااسالهية، يلعى كل هيموا الى اليويز فم 

اليرم يقرردهما، فالييرافس فرم بقرديا افضرل ال رردهات  ااعورا  الوصر فية هردفا رئيلرريا طنيعرة ال ردهات الوصر فية 

بلعى اليه الكأي  هن النياال  برذلك ا رنحت ضر  را اسريأوار ال ردهات الصر فية فرم الييويرة  بويزهرا هرم هرن 

بيكرار  اابردال الوعايي  ااساسية ليجاح  بقاء النيراال  اسريو ارها فرم اللران  زيراما ربحييمرا،  بعنر  ابعرام اا

 الوشاركة فرم الوع فرة  عيا ر  هاهرة فرم اليرأثي   عدرى قردرا الوراظوين فرم النيرك عدرى بقرديا ال دهرة الوياسرنة 

لدعوالء، كوا يعن  بعد اخالقيات العول عيص ا بال  ااهوية عدى بأكيد الأقة الويناملة بين الواظن  العويرل  برين 

 (.2003، الواظن  النيك الذا يعول  سايدان  حدام

 أ ردرا قرانان  (1994  فم فدلطين فقد بدأت النياال أعوالما  خدهابما بعد بأسيس سدطة اليقد الودلرطييية عرال 

، بعد ان سوحت ابواقية باريس بإعطاء ب اخي  إلنشاء بياال  لذلك فران 2000النياال ااسالهية الودلطييية عال 

القاانين الصرامرا عرن سردطة اليقرد ،  اليرم بلرعى الرى  الوةسلات   الويظوات الوص فية ب كز بشكل كني  عدى

ااهيوال بيعزيز الييوية فم فدلطين، ات ان الكأي  هن النياال الودلرطييية بقردل خردهات هصر فية  اعورا  هيشرابمة 

هن حيث ناعييما  طنيعيما.  بحياج الوصرار  الرى بحقيرق الييويرة الويصروة باإلبداعيرة  الو  نرة، ات يياقر  هرن 

نيرراال أن بقرردل الرردعا األساسررم لدعوديررات اليررم بيحقررق هررن خاللمررا هررذه الييويررة،  أن ييحوررل الولررة ليات هررذه ال

ين أعضراء اإلضافية ليحديد  بعزيز ااسيعدام القياما لدعا الواظوين،  عديه أن ييش  القياما  يردعا هوارسريما بر

 (.2010ح بم،( الوجواعة اليم بعول هعه

، بورارم هعظرا أنراال اليوايرل  ااسريأوار اإلسرالهية الويعرار  عديمرا هرن عقرام النيراال اإلسرالهيةان فم حرين 

الو ابحة، الوشاركة،  الوضاربة،  اإلعارا.  بوعيى أكأ  بوصيال هم، هةسلات هالية ا بيعاهل بالوائدا أخذا أ  

اامخاريررة  عطرراء  لمررا هوماهمررا ال رراص عررن الوعرراهالت الوصرر فية فمررم بقنررل الامائرر  بحررت الطدررب  الامائرر 

 ااسيأوارية طنقا لوندأ الوشاركة فم ال ب  "  ليس بوعد  ثابت" حردم هلرنقا" كورا بقرال بيوايرل الغير  فرم ظرل 

هنرردأ الوشرراركة فررم الرر ب "  لرريس بوعررد  ثابررت هحرردم هلررنقا" أ  فررم ظررل أنرراال أخرر ل هررن اليوايررل" الو ابحررة 

الصررياعة  العقررارات ألا آعررا  طنقررا لميكررل  الوضرراربة"  هررم اليررم ب رري  فررم بوايررل اليجررارا  الزراعررة  

 اسيحقاقات أهاالما.  ياعد اآلن بيكان اسالهيان يوارسان نشاطموا فم فدلطين. 

عقب ابواقيه أ سدا  ها أعقنما هن بحاات سياسية عدى اللاحة  باقي  ابواقيات ثيائيه  ب ا ة ب باكا  باريس 

لواما ال ابعة الحق فم بأسيس سدطة نقد فدلطيييه بعول كلردطة الذا هي  اللدطة الودلطييية  فق ها نصت عديه ا

ليأخرذ ( 1/12/1994 بيظيويه  رقابية  لألنشطة الوصر فية فرم فدلرطين، فقرد أسلرت سردطة اليقرد الودلرطييية فرم

عدى عابقما بيظيا  امارا الجماز الوص فم ،  بال افيياح سدطة اليقد بزايد الطدب عدى افيياح النياال  حيرث بورت 

 14أ ن  عدم النياال العاهدة فم فدلرطين  1995ف عا  بيماية عال  24الواافقة عدى افيياح سية بياال عديدا لما 

% اعواليررا عرردم الورر  ل العاهدررة فررم 24.6ف عررا أا هررا نلررنيه  14بيرراال  طييرره لمررا  3ف عررا هيمررا  57بيكررا  لمررا 

عاهدرة فرم فدلرطين  اسريو  عردم النيراال فرم % هرن أعورالم عردم الور  ل ال 75.4بيكا أعينيا  لما  11فدلطين   

ثرا  (.2006فر ل  هرام ،  153بيرك  لرديما  22يصل الى  2006ااربوال فنعد أن كان الجوالم عدم النياال عال 

بيراال  10 تلك بعرد انردهاج بعر  بدرك النيراال هر  بيراال أخر ل، هيمرا 18الى  2017  ل عدم النياال فم عال 

ف عا  226اال هحديه هن ضويما بيكان اسالهيان،  بعول هذه النياال هن خال  بي 8 افده  عويعما بياال بقديديه  

هكيرب هصر فم  هكيرب 64. ف ل  162 هكيب هازعه عدى عوي  هحافظات الضوة  قطال غزه    بيقلا الى  

 ف ل  هكيب  سدطة اليقد الودلطييية(. 24بياال بعول هن خال   10نقد(، اها فم هحافظة نابدس فياعد بما 

ول التالي يوضح عدد البنوك العاملة في فلسطين والمتنوعة ما بين بنوك محليةة وبنةوك إسةالمية وبنةوك والجد
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 الدراسات السابقة:

(ى بمد  هذه الدراسة لديع   عدرى أفضرل 2005مراسة اباهعو   دراسة  ل هن الدراسات ابم بيا ت هاضال ا

العاهدة فم قطال غزا  هع فة األهوية اليلنية لألبعام الوقاييس لقيام عاما ال دهة الوص فية اليم بقدهما النياال 

الو يدوة لجاما ال دهة الوص فية بااضافة الى اخينار العالقة بين عاما ال دهة الوص فية  كل هن ال ضرا  نيرة 

( هورر ما  166الشرر اء.  لقررد اشرريودت الدراسررة عدررى عييررة هررن عوررالء النيرراال العاهدررة فررم قطررال غررزا هقرردارها   

دراسة الى ض  را بوما باقعات العويل هن أعرل بقرديا خدهرة هصر فية أفضرل  بحقيرق ال ضرا لرديما  خدصت ال

بااضافة الى أن قيام عاما ال دهة الوص فية  امراال العورالء لمرا هرا الوردخل الر ئيس ليطراي   بحلرين عراما 

احصائية بين رضا العوالء ال دهات الوص فية الوقدهة لدعوالء.  أ ضحت الدراسة  عام عالقة قاية تات مالة 

 عاما ال دهرة الوصر فية الوقدهرة.  خدصرت أيضرا الرى أن اسريو ار العورالء فرم اليعاهرل هر  النيراال  أن زيراما 

  ائما يعيود بشكل أسام عدى بقييوما لجاما ال دهة الوص فية الوقدهة لما.

ها عدى العويل، مراسرة فرم سريان بعياان الولة لية ااعيواعية  ب كيزمراسة ( 2013راشيد  اخ  ن  اع ل  

النياال ااسالهية، حيث هدفت الدراسة اليع   عدى هدل ب كيز الولرة لية ااعيواعيرة عدرى العويرل فرم النيراال 

ااسررالهية فررم برريغالمق،  عالقررة تلررك باخالقيررات العوررل النيكررم ااسررالهم، حيررث اسرري دهت الدراسررة الورريم  

بيرك اسرالهم عاهرل فرم بريغالمق، حيرث با ردت الدراسرة الرى ان  16الا وم اليحديدم  اع يت عدى عيية هن 

بطنيررق الولررة لية ااعيواعيررة يرريا هررن خررال  هلرريايين اساسرريين ات يشرري  الولرريال اا   الررى م ر الشرر يعة 

ااسرالهية  الوعيقرردات ااسررالهية فرم العوررل النيكررم بشركل عررال  اساسررم، اهرا الولرريال الأررانم  هرا الررذا ييعدررق 

 بين بطنيق الش يعة ااسالهية  بين بطنيق نشاطات الولة لية ااعيواعية.بالواازنة 

بعيرراان الولرة لية ااعيواعيررة فرم الشرر كات  الييافلررية هرن هيظررار القطررال مراسررة ( 2011  أ عرمكورا أعرر ل 

الكيويرة اليرم يلرما فرم قطرال  الرىفرم اليعر    أسرامالحكراهم  ال راص  النيراال، حيرث هردفت الدراسرة بشركل 

اال  القطررال ال رراص  الحكاهررة فررم برردعيا نشرراطات الولررة لية ااعيواعيررة فررم الوجيورر ،  ابنعررت الدراسررة النيرر

( هةسلة اعيواعية بيعدق بيشاطات الولة لية ااعيواعية، 20عدى عيية هن    أع يتالا وم اليحديدم  الويم 

يررل نشرراطات الولررة لية ان الحكاهررة يجررب ان بوعررل م ر القطررال ال رراص فررم بوع الررىحيررث با رردت الدراسررة 

 با دت الدراسة الى ان الحكاهة بدعب م را بال  ااهوية فم بوعيل نشاطات الولة لية ااعيواعية  ااعيواعية،

  بشجي  الويظوات ااقيصامية عديما.



بعياان م ر النياال غي  اليقديدية فم بوعيرل الولرة لية ااعيواعيرة مراسرة مراسة ( 2010يان  شان  كوا أع ل 

دى سدلدة هياع   لو ت فم الاايات الويحدا، حيث هدفت الدراسة الى الكشن عن م ر الشر كات الد ليرة فرم ع

بوعيررل الولررة لية ااعيواعيررة، حيررث اسرري دهت الدراسررة الورريم  الا رروم اليحديدررم  اع يررت عدررى فرر  ل شرر كة 

  ال ردهات النيكيرة الغير  بقديديرة  الو ت فم الاايات الويحدا  م رها فم بوعيل الولة لية ااعيواعيرة هرن خرال

اليم بقدهما الور  ل، حيرث بييرت الدراسرة ان وراض اليشراطات اليرم بيعدرق بالولرة لية ااعيواعيرة فرم الشر كات 

الد لية  اف عما، حيث بشي  نيائ  الدراسة الى ان هأل هذه الش كات اليم بعول فم هجيوعرات ه يورة ا بضرطد  

 ية ااعيواعية.بشكل كني  فم نشاطات الولة ل

بعيراان بومرا اهرد  الصري فة ااسرالهيةى مراسرة عدرى ابجاهرات مراسرة  ) 2008Dusukiم سركم  قرد اعر ل  

ا حاب الوصال ، حيث هدفت الدراسة الى اع اء هل  حا  باعمات ا حاب الوصال  حا  النياال ااسالهية 

ية، حيرث اع يرت الدراسرة فرم هاليزيرا، حا  اهدا   فدلوة الصي فة ااسالهية،  خصا ا حا  النيئة الوصر ف

( فرر م هررن هجواعررات ا ررحاب الوصررال  الويوأررين فررم العوررالء،  الوررامعين، 1500 اع يررت عدررى عييررة هررن  

 الوجيورر  الوحدررم،  اامارا فررم النيرراال ااسررالهية،  هلررة لم النيررك الو كررزا،  الورر اقنين الشرر عيين،  قررد 

الرى ان ا رحاب الوصرال  ير  ن فرم النيراال ااسرالهية هةسلرات اسي دهت الدراسة اليحديل العاهدم،  با دت 

هالية بحول فم طيابما اهدافا اعيواعية ب  ج القيا ااسالهية بجاه العورالء  طراقا العورل،  الوجيور  ككرل،  بنرين  

الدراسة العااهرل اليرم برةث  فرم عورل الصري فة ااسرالهية هأرل الوشراركة فرم معرا الوجيور   ال فاهيرة،  بردعيا 

 لييوية الوليداهة،  الحد هن انيشار الوق  فم الوجيو .ا

بعيراان فحر  بيرد الولرة لية ااعيواعيرة فقد كانرت  ( Syafri & Harahap,2010مراسة حلان  سيافم  اها 

فررم حالررة النيرراال ااسررالهية  الوةسلررات الواليررة فررم الشرر ن اا سررط، حيررث هررد  الدراسررة اليعرر   الررى مرعررة 

لولة لية ااعيواعية   اليقاري  الوالية لدنياال ااسالهية ، كوا هردفت الرى بعر   هلريال اليوا ت بين نشاطات ا

اال ااسرالهية  عالقيمرا بااخالقيرات العورل الوصر فم ااسرالهم،  قرد بطار بيد الولرة لية ااعيواعيرة فرم النير

( بيراال ،  اسري دهت الدراسرة اليحديرل 7اع يت الدراسة عدى عيية هن النياال ااسالهية فم هاليزيا هكانرة هرن  

العرراهدم، حيررث با رردت الدراسررة الررى ان بيررد الولررة لية ااعيواعيررة ا يعينرر  هررن اهيواهررات  ا ليررات العوررل 

 لوص فم ااسالهم.ا

  

بعيرراان بطرراي  هقيررام عرراما ال رردهات  ال ضررا  ناايررا مراسررة  (2017Sangeetha,سررانجيأا    قررد اعرر ل

العوالء فم النيراال ااسرالهية فرم الشر ن اا سرط، حيرث هردفت الدراسرة الرى قيرام عراما ال ردهات  رضرا 

( هلريجينيا،  برا 373الدراسرة هرن   العوالء  بجال النياال ااسالهية فم الش ن اا سك، حيث بكانت عيية

بحديل النيانات باسي دال اليحديل العاهدم،  قد بييت نيائ  الدراسرة بران هيراال عردا عاانرب  لجراما ال ردهات 

الوصرر فية ااسررالهية،  حيررث بضررون هررذه الجاانررب الودواسررية،  ال رردهات،  رضررا العوررالء،  اليعرراطن، 

،  حلاسررية سررع  ال دهررة، حيررث بييررت نيررائ  الدراسررة برران هررذه  ااهرران،  الياكيررد،  الوصررداقية،   الررااء

العااهررل بررةث  فررم عرراما ال رردهات الوصرر فية ااسررالهية  بلرراعد فررم بيرراء ااسرري ابجيات اليلررايقية لدنيرراال 

 ااسالهية. 

ابجاهرات ا رحاب الوصرال  حرا  ( بعيراان "2016Bella،&  Fayoumi-Alمراسرة بريال  الويراهم   كانت  

اعيواعيررة فررم النيرراال ااسررالهية فررم اارمن"، حيررث هرردفت الدراسررة الررى فحرر  ابجاهررات ا ررحاب الولررة لية ا

الوصررال  حررا  الولررة لية ااعيواعيررة فررم النيرراال ااسررالهية فررم اارمن،  قررد ابنعررت الدراسررة الورريم  الا رروم 

نرم لالسريأوار  النيرك ( هرن النيراال ااسرالهية  هرم النيرك ااسرالهم اارم2اليحديدم  اع يت عدى عيية هكانة  

الع بم الد لم ااسالهم ،  قد با دت الدراسة الى ان هياال ابجاهات ايجابية حا  الولة لية ااعيواعية  عدى 

اعينررار انمررا هكرران ايجررابم  هررال هررن  عمررة نظرر  ا ررحاب الوصررال ،   قررد اشررارت الدراسررة الررى ان الشرر يعة 

عيواعيررة،   قررد ا  ررت الدراسررة بضرر  را بحلررين  بعزيررز ااسررالهية لررديما نظررال ماخدررم يورر ض الولررة لية اا

 نشاطات الولة لية ااعيواعية هن اعل بدعيا االيزال   الماية الأقافية لدنياال ااسالهية، 

 الطريقة واإلجراءات

سيقال الناحث بيحديرد هجيور  الدراسرة  عيييمرا،  بيراء أماا الدراسرة،  خطراات اليحقرق هرن  الجزءهن خال  هذا 

 ألماا  ثنابما، اضافة الى   ن هيغي ات الدراسة  الط ن اإلحصائية الوينعة فم بحديل النيانات. دن ا

 منهج الدراسة:



هيمجرا لددراسرةل لوالءهيره لطنيعرة الدراسرة، لكانره هريم  قرائا عدرى  ااربنراطماسي دل الناحرث الوريم  الا روم 

يث ياض  هقدار الظاه ا  حجوما،  هذا الوريم  مراسة الظااه  كوا باعد فم الااق ،  يعن  عيما بشكل كوم ح

يعيود عدى عو  الحقائق  النيانات  بصييوما  هعالجيما  بحديدما بحديال كافيا  مقيقا، لكرم يريوكن هرن اسري الص 

 ماابما  الا ا  الى نيائ  أ  بعويوات عن الظاه ا هحل الدراسة.

 مجتمع الدراسة:

بيررك ( 2 عرردمها ،  قررد بدرر  النيرراال ااسررالهية العاهدررة فررم فدلررطين دينالورراظوين العرراه عويرر بكرران الوجيورر  هررن 

 (.2016/2017للية  ( هاظوا 145اسالهم بااق   

 عينة الدراسة:

حيرث  ، بالواظوين العاهدين فم النيراال ااسرالهم فرم نرابدس  طرالك ل  عيرينلقد عول الناحث عدى بيا   قائوة 

العشاائية، كوا هرا هنرين فرم الجرد    اخييارها بالط يقة بياًء عديه با ( هاظوا، 46بد  عدم اف ام عيية الدراسة  

 اآلبمى

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة1الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 الجيس
 80.4 37 تك 

 19.6 9 أنأى

 10.9 5 مبدال الوةهل العدوم

 78.3 36 بكالاريام

 10.9 5 هن بكالارياماعدى 

 41.3 19 سياات 5اقل هن  سياات ال ن ا

 39.1 18 سياات 5-10

 19.6 9 سياات 10اكأ  هن 

 العو 

 21.7 10 سية  25اقل هن 

 58.7 27 سية 25-30

 10.9 5 سية 31-40

 8.7 4 سية 41اكأ  هن  

 100.0 46 المجموع

عيية الدراسرة  هن 78 ان %% هن هجول عيية الدراسة،  80 اشكدايث ييض  هن الجد   اللابق بان الذكار ح

 .هن حودة النكالاريام كاناا

 أداة الدراسة:

طار الناحث ااسينانة كأحد أم ات النحث،  بكانت هن هجواعة هن الوق ات هن أ عه طدرب الوعداهراتل  تلرك 

 اإلحصرائمن أعرل اليحديرل هن أعل بجوي  الوعداهرات هرن األشر اص هاضر  النحرث،  أن ااسرينانة هصرووة هر

لإلعابات،  بيويز ااسينانة بأن لما اعابات قياسية هحدما بشكل يجعل هن اللرمل بجوير  النيانرات  بيظيومرا،  قرد 

قررال الناحررث بنيائمررا  بطاي هررا كررأماا لجورر  الوعداهررات بعررد ه اععررة األمب الي برراا اليظرر ا الويعدررق بواضررال 

أث  بنيم هومال الولة لية ااعيواعيرة عدرى عراما  الكيب اليم بحأت فم  ه اععة األبحا   الدراسات  الدراسة

،  2017(  مراسررة   2013هأررل مراسررة سرردوان  ،ال رردهات الوصرر فية فررم الوصررار  اإلسررالهية فررم فدلررطين 

Sangeetha ) قد بكانت أماا الدراسة هن ثالثة أعزاء، همى  

 لذا قال بيعنئة ااسينانة. يشول الوعداهات األ لية عن الطالب ا الجزء األول:

( فقر ا، هازعرة عدرى هجراات،  برا ااسريجابة عرن فق ابمرا هرن خرال  هيرزان 64 اشريول عدرى   الجزء الثةايي:

( مرعات، ثرا الوياسرطة 4( مرعات، ثا الكني ا  بُعطى  5ليك ت ال واسم،  يندأ بالدرعة الكني ا عدا  بُعطى  

 رعيين،  يييمم بالقديدة عداً  بعطى مرعة  احدا فقط. ( مرعات، ثا القديدة  بُعطى م3 بُعطى  

 

 

 

 



 



 صدق األداة:

لديأكد هرن  ردن األماا برا ع ضرما عدرى هجواعرة هرن الوحكورين ت ا ااخيصراص،  تلرك هرن أعرل اليأكرد هرن 

ذه  بمفق ات ااسينانة  اليعديق عديما،  هن حيث  ياغة فق ابما،  هدل هياسنيما لدوجا  الذا ُ ضعت هن أعده 

 اليييجة يكان قد بحقق الصدن الظاه ا لالسينانة،  أ نحت أماا الدراسة فم  اربما اليمائية.

 ثبات األداة:

( ينرين 2(،  الجرد    Cronbach’s Alphaهعاملرة ك  ننراظ ألورا  با اسري  اج هعاهرل ثنرات األماا، باسري دال 

 هعاهالت الأنات ألماا الدراسة  هجاابما.

 ت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها(: معامال2الجدول )

 عدد  المجال الرقم

 الفقرات

 معامل الثبات بطريقة

 كرويباخ ألفا

 0.74 20 المسؤولية االجتماعية   

 0.79 44 جودة الخدمات المصرفي االسالمية 

 0.77 64 الكدية 

الدرعرة الكديرة  هرم هعراهالت  عدى(، 0.77( أن الدرعة الكدية لوجاات ااسينانة   كانت  2يض  هن الجد    ي

 ثنات عيدا  بوم بأغ اض النحث العدوم.

 يموذج الدراسة:

 

 



 إجراءات الدراسة:

 با اع اء هذه الدراسة  فق ال طاات اآلبيةى

 بصاربما اليمائية. ااسينانةاعدام 

  هن ثا بحديد أف ام عيية  الدراسة(.

 اسي عاعما. بعد تال با بازي  ااسينانة عدى عيية الدراسة،  با

قررال الناحررث بي هيررز ااسررينانات  بو يغمررا باسرري دال الحاسررب اآللررم  تلررك هررن أعررل بحديدمررا  هعالجيمررا احصررائيا 

 (.SPSS باسي دال ال زهة اإلحصائية لدعدال ااعيواعية 

اللرابقة، بعد أن با امخا  النيانرات لدحاسراب برا اسري  اج الييرائ   بحديدمرا  هياقشريما،  هقارنيمرا هر  الدراسرات 

  اقي اح اليا يات الوياسنة لما.

 المعالجات اإلحصائية:

قال الناحث بيو ي  اعابات أف ام العييرة  عر ل ب هيزهرا  امخالمرا باسري دال الحاسراب، ات بورت هعالجرة النيانرات 

 ( حيررث بررا اسرري دال الوعالجرراتSPSS احصررائيا باسرري دال ب نرراه  ال زهررة اإلحصائيورروة لدعدررال ااعيواعيورروة 

 ااحصائية الياليةى

ليقرردي  الررازن اليلررنم لوقرر ات ااسررينانة بررا اسرري دال اليكرر ارات  اليلررب الوئايررة      الوياسررطات الحلررابية 

  اانح افات الوعياريةل 

 (.Alpha Cronbach's لحلاب اابلان الداخدم لوق ات أماا الدراسة اسي دل هعاملة ك  نناظ ألوا      

 بين هيغيّ ين اسي دل هعاهل اربناط بي سان.العالقة  لوح  أخي اً 

 يتائج الدراسة

 با فم هذا الوصل بع ض لييائ  الدراسة  فقاً لي بيب أسئديما  ف ضيابما.

 أ اًى الييائ  الويعدقة بلةا  الدراسة ال ئيس  نصهى

 ؟هية فم فدلطين أث  بنيم هومال الولة لية ااعيواعية عدى عاما ال دهات الوص فية فم الوصار  اإلسالها 

با اسي  اج الوياسطات الحلابية،  اانح افات الوعيارية لوجاات أماا الدراسة، ثا با بحديد طا  خاليا هقيرام 

(، ثرا بقلريوه 4=1-5ليك ت ال واسم  الحد م الدنيا  العديا( الولي دل فرم هحرا ر الدراسرة،  برا حلراب الوردل 

(  بعد تلرك برا اضرافة هرذه القيورة 0.80= 4/5 دية الصحي ، أا عدى عدم خاليا الوقيام لدحصا  عدى طا  ال

الى أقل قيوة فم الوقيام  أ  بداية الوقيام  هم الااحد الصحي (ل ليحديد الحد األعدى لمذه ال دية،  هكذا أ ن  

 طا  ال اليا كوا يأبمى 

 يوأل  مرعة هي وضة عداً(. 1.80الى  1هن  -

 هي وضة(.يوأل  مرعة  2.60 حيى  1.81هن  -

 يوأل   مرعة هياسطة(. 3.30 حيى  2.61هن  -

 يوأل   مرعة عالية(  4.20 حيى  3.41هن  -

 يوأل  مرعة عالية عداً(. 5.00 حيى  4.21هن  -

 الدراسة(ى الوياسطات الحلابية  اانح افات الوعيارية لوجاات 3الجد    

 الفقرة  الترتيب التسلسل
 المتوسط

 الحسابي

 االيحراف

 ياريالمع

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

 ية% ئوالم

 74.43 95. 3.72 المسؤولية االجتماعية  

 55.65 1.26 2.78 يين  النيك أساليب حديأة فم حواية النيئة. 3  .1

 61.74 1.40 3.09 بعد حواية النيئة هن ثقافة النيك. 2  .2

 61.74 1.40 3.09 .يلاها النيك باليقديل هن هشكدة النطالة بالوجيو  4  .3

4.  9 
يك فم انجاز الوشراري  األساسرية لدوجيور  يلاها الن

 هن هليشويات.

3.39 .93 67.83 

5.  1 
بياافق رسالة النيك  أهدافما هر  أهدافره هر  اهردا  

 . قيا الوجيو 

3.78 1.86 75.65 

6.  8 
يلاها النيك فم انجاز الوشراري  األساسرية لدوجيور  

 هن هدارم.

4.00 .79 80.00 



 80.00 79. 4.00 .جيب هلننات بدا يلي دل النيك بقييات حديأة لي 10  .7

8.  6 
يلاها النيك فم انجاز الوشراري  األساسرية لدوجيور  

 هن ب اه  اسكان.

4.09 .84 81.74 

 86.09 47. 4.30 .يلاها النيك فم الوحافظة عدى نظافة النيئة 5  .9

10.  7 

يلاها النيك فم انجاز الوشراري  األساسرية لدوجيور  

اسرركان  هررن هرردارم  طرر ن  هليشررويات  برر اه 

 . غي ها

4.70 .47 93.91 

 

ييض  هن نيائ  الدراسة بان الولة لية ااعيواعية لدل النياال ااسالهية قد حصدت عدى مرعة اسريجابة عاليرة، 

(،  بغت اليلنة الوةية لوجا  الولة لية 0.95(  بانح ا  هعيارا بد   3.72حيث بد  الوياسط الحلابم  لما   

ة اسيجابة ه بوعة،  كانت امنرى الوقر ات هرن حيرث مرعرات ااسريجابة بيوأرل فرم %  هم مرع74.4ااعيواعية 

يك أساليب حديأرة فرم حوايرة النيئرة،  اعينرار حوايرة النيئرة النابنال (  اليم بيعدق بوااضي  9، 4، 2، 3الوق ات  

  نيرائ  الدراسرة الرى ان  هن عانب اخ ، بشي  .يقديل هن هشكدة النطالة بالوجيو النيك بالهن ثقافة النيك،  اسمال 

(   هم اليم بيعدق بوااضي   هأل  انجاز 7، 5، 6اعدى الوق ات هن حيث مرعات ااسيجابة بوأدت فم الوق ات  

النيك الوشاري  األساسية لدوجيو  هن ب اه  اسكان،  اسمال النيك فم الوحافظة عدى نظافة النيئة.،  اسمال النيرك 

وجيو  هن هدارم  طر ن  هليشرويات  بر اه  اسركان  غي هرا.  يولر  الناحرث فم انجاز الوشاري  األساسية لد

هذه اليييجة الرى ان طنيعرة النيراال ااسرالهية ب درط هرابين العورل ال ير ا ااسرالهم اليراب  عرن هقا رد الشر يعة 

القراائا ااسالهية  برين هومرال الولرة لية ااعيواعيرة بجراه الوجيور    ان بكران هرذه ااسرمال هرم بيرد قرائا عدرى 

 الوالية لدش كات  الويظوات ااقيصامية. 

 الفقرة  الترتيب التسلسل
 المتوسط

 الحسابي

 االيحراف

 المعياري

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

 ية% ئوالم

 75.55 48. 3.78 جودة الخدمات المصرفية   

 76.09 67. 3.80 االمتثال:   

11.  11 

عيررررد بقررررديا العويررررل ألا اسيولررررار شرررر عم حررررا  

لوص   ييجا ب هعره بشركل ال دهات الوقدل  فأن ا

 س ي .

4.09 .84 81.74 

12.  12 
ييويز الوص   بل عة انجاز ال دهات اليم يقدهما 

 لعوالئه.

4.09 1.40 81.74 

13.  13 
بويز الوص   بدقة العورل  عردل اربكراب األخطراء 

 ا  بياق  ه  الش يعة  ااسالهية

3.39 .93 67.83 

14.  14 
سرالهم  أشع  باألهان اثياء بعاهدم ه  الوصر   اا

 عن  ااني نت.

3.39 .49 67.83 

15.  15 
بيويررز خرردهات النيررك ااسررالهم  بييررال كنيرر  لرريالئا 

 ااحيياعات الو يدوة لدعوالء.

4.00 .00 80.00 

 80.00 79. 4.00 يديزل هاظوا الوص   باللداال اإلسالهم. 16  .16

 60.00 79. 3.00 يظم  الوص   بصويا الطاب  اإلسالهم 17  .17

 80.00 79. 4.00    فم اليع ين بالوعاهالت اإلسالهيةيلما الوص 18  .18

19.  19 
ا يلو  الوص   باليعاهرل برأهاا  هصردرها غير  

 ش عم.

4.39 .49 87.83 

 75.80 57. 3.79 االعتمادية  

 73.91 1.21 3.70 يقدل النيك خدهات بد ن أخطا. 20  .20

 75.65 1.26 3.78 .بأخي  م ن الوحدم الاقت فم النيك خدهابما يةما 21  .21

 67.83 49. 3.39 يةما النيك خدهابما م ن انقطال. 22  .22



23.  23 
يعوررل النيررك عدررى حررل هشرراكل الوشرري كين الويعدقررة 

 بال دهات بلمالة  يل .

4.39 .49 87.83 

24.  24 
 بلرمالة ال ردهات بقرديا عدرى هراظوم النيرك قردرا

 . يل 

4.39 .93 87.83 

 80.00 00. 4.00 .هيويز بشكل خدهابما يةما النيك 25  .25

26.  26  
 الور ا هرن  رحيحة بط يقرة ال ردهاتالنيرك  ييجرز

 .األ لى

3.78 .99 75.65 

27.  27 
 الوالئورة ال دهرة اخييرار فرم نصرائ  النيرك يقردل

 عودك. لطنيعة هياسطة

4.00 .00 80.00 

28.  28 
يقررردل الوصررر   هجواعرررة  اسرررعة هرررن ال ررردهات 

 الوص فية.

3.61 .93 72.17 

 67.83 93. 3.39 كواءا عالية يياف  لدل الوص   هاظوان ت  29  .29

 67.83 49. 3.39 يقال الوص   بالافاء بوا  عد به. 30  .30

 66.09 47. 3.30 أسعار ال دهات الوقدهة عاملة. 31  .31

 77.91 75. 3.90 األمان  

 80.00 79. 4.00 ه  النيك اليعاهل فم بااطوئيان يشع  32  .32

 81.74 84. 4.09 الو اط  هن خالية خدهات يقدل النيك 33  .33

 66.09 47. 3.30 .ال دهة بقديا فم عالية قدرات النيك هاظوا يويدك 34  .34

35.  35 
يياب  هاظوا النيك اإلع اءات ال ا ة بالعوالء هيذ 

 طدب ال دهة  لغاية اليقديا.

4.00 .79 80.00 

36.  36 
بشرررع  بحررر ص النيرررك عدرررى أن بكررران اابصررراات 

 ال ا ة بالعوالء س ية

4.39 .93 87.83 

 74.67 87. 3.73 اطفالتع  

37.  37 
 األسعار بحديد فم  اليعديوات القاانين ب اعم النيك

 بالط يقة اإلسالهية.

3.70 1.21 73.91 

 66.09 1.21 3.30 .بض  النيك هصدحة الزبان فم هقدهة اهيواها 38  .38

 80.00 79. 4.00 يندا الواظن اليصيحة الصامقة لدزبائن 39  .39

40.  40 
لية اعيواعية قائوة عدى يياف  لدل الوص   بيئة ما

 ااحي ال  الارم

4.09 1.40 81.74 

41.  41 
يع   العاهدان فم النيك هصدحة الزبران  يلرعان 

 .ليحقيقما

4.00 .79 80.00 

42.  42 
يدقرررى الزبررران اهيواهرررا ش صررريا فرررم بعاهدررره هررر  

 الوص  

3.30 1.21 66.09 

43.  43 
ييشررر  الوصررر   هعداهرررات بلررراعد الزبررران عدرررى 

 عه هن خدهاتاليوييز بين ها يحيا

4.00 .79 80.00 

 69.57 1.30 3.48 ياف  النيك ساعات عول هالءهة لظ    الزبائن. 44  .44

 79.03 14. 3.95 االستجابة  

45.  45 
بصررل عمررام الوصرر   الي  يجيررة لدزبررائن بشرركل 

 هةث .

3.70 .47 73.91 

 72.17 93. 3.61 العوالء.  اسيولارات بشكا ل النيك امارا مته 46  .46

 80.00 00. 4.00 .الولاعدا ليقديا بال اسيعدام عدىا النيك هاظو 47  .47

48.  48 
ال دهة  يقدهان الذين الواظوين هن عدم كا  يياف 

 .لدعوالء

4.09 .84 81.74 

 86.09 47. 4.30 ي م الوص   عدى طدنات الزبائن بشكل ه ي . 49  .49



50.  50 
يلررراعد بصرررويا الوصررر   عدرررى بقرررديا ال ررردهات 

 بلمالة.

4.30 .47 86.09 

51.  51 
 أ لايرة حلرب لدعورالء ال دهرة الواظوران يقردل

 .مخالما النيك  بد ن بجا ز

3.70 .47 73.91 

 75.65 17. 3.78 الملموسية  

 68.75 50. 3.44  هويز عويل هظم  تات  الونانم اليجميزات 52  .52

53.  53 
 حديأرة بكيالاعيرة  أعمرزا هعردات النيرك بلري دل

  هياسنة

4.44 .50 88.75 

ً  عااً  ياف  لدش كة الداخدم اليصويا 54  .54  80.00 00. 4.00 لك ه يحا

 72.17 93. 3.61 . اليكيين  اإلضاءا باليظافة النيك بميا 55  .55

56.  56 
  يوكرن لدعورالء هياسرنة الو يدورة النيرك هااقر 

 اليما بلمالة الا ا 

4.00 .00 80.00 

 69.71 48. 3.49 التوكيد  

 60.00 00. 3.00 أسعار ال دهات الوقدهة  اضحة 57  .57

 60.00 79. 3.00 بااف  اليجميزات فم النيك اليقييات الالزهة لدزبائن 58  .58

 80.00 79. 4.00 يحافظ الوص   عدى خصا ية الوعاهالت 59  .59

60.  60 
ييشررر  الوصررر   بقررراري   اضرررحة عرررن األنشرررطة 

 ااسيأوارية اليابعة له.

3.30 .47 66.09 

61.   
ياضررر  الوصررر   هويرررزات ال ررردهات الوصررر فية 

 الهية.اإلس

4.00 .00 80.00 

 75.55 48. 3.78 جودة الخدمات المصرفية   

حيث ييض  هن نيائ  الدراسة بان هجا  عاما ال دهات الوص فية قد حصل عدى مرعة اسيجابة عالية بوياسرط  

 ييض  هن نيائ  الدراسة (،  %75.5(  بيلنة هة ية بدغت  0.48(  بانح ا  هعيارا بد   3.78حلابم بد   

ن هجا  الياكيد قد حصدت عدى مرعة اسيجابة هي وضة فم الدرعة الكدية له، فرم حرين ان هجراات اليعراطن، با

الودواسررية، عامالال دهاتلالوصرر فية، ااعيواميررة، ااهيأررا   األهرران،  ااسرريجابة قررد حصرردت عدررى مرعررة 

طنيعرة هجرا  الياكيرد ي يدرن  اسيجابة ه بوعة،  ييض  لدل الناحث بان اللنب فم ان واض هذه الوياسطات الى

عن ضوان الجاما فو اقنة الجاما هم ه اقنة اللدلدة اإلنياعية هن بداية عوديات ال دهات الوص فية الم خ  ج 

ال دهة اليمائية. اها باكيد الجاما فيشول ال قابة عدى كل األقلال   ض  الوعاي  الوعول بما  بحديرد نقراط الريحكا 

ماخرل الوصر   نولره،  الومورات األبحا   اليدريب.  ها هجا  ا يقيص  عدى  الح عة  هلة   عن اليطاي 

  انوا ييعدل الى عمات أخ ل بقال بمذا العورل هأرل الوجور  الوقمرم،  لجيرة ال قابرة الشر عية ال ئيلرية  غي هرا.

لدرعرة  ييض  هن نيائ  الدراسة بان هجرا  الولرة لية ااعيواعيرة قرد حصرل عدرى مرعرة اسريجابة ه بوعرة فرم ا

الكدية له،  قد ان واض ااسيجابة عدى هجواعة الوااضي  اليم بيعدق بيين  النيك أساليب حديأة فم حواية النيئة، 

 اعينارها هن ثقافة النيك.  اسمال النيك باليقديل هن هشكدة النطالة بالوجيو ،  انجاز الوشاري  األساسية لدوجيو  

 نى هليال هن الواافقة هن قنل اف ام عيية الدراسة.هن هليشويات. هم الوق ات اليم حضيت بأم

هعاهرررررررررررررررررررل 

 ااربناط

هعاهرررررررررررررررررررل 

ااربنرررررررررررررراط 

 الوعد 

قيوررررررررررررررررة ت 

 الوحلابة

قيوررررررررررررررررة ت 

 الجد لية

هلرررررررررررررريال   هعاهل بييا

 الدالة 

0.95 90 20.8 1.96 95. 0.001* 

 

بررين الولررة لية  (0.05 ييضرر  هررن نيررائ  الدراسررة برران هيرراال عالقررة تات مالررة احصررائية عيررد هلرريال الدالررة  

%  ها هعاهل اربناط قاا  ما  احصائيا، 95ااعيواعية  عاما ال دهات الوص فية، حيث بد  هعاهل ااربناط 

% هرن الينراين فرم عراما ال ردهات الوصر فية،  هرم 90كوا بنين نيائ  الدراسة بان الولة لية ااعيواعية بولر  

ة كان الولة لية ااعيواعية هم نياج طنيعم اهيوال النياال (.  يول  الناحث هذه اليييج0.01مالة عيد هليال  



اإلسالهية بوك ا بطنيق الش يعة اإلسالهية فم الوعاهالت،  هم ش يعة سوحه بض  اانلان قنل قنل فك ا الوا ، 

  بيلا بكانما خاضعة لقاانين ا يوكين ان ييا بنديدما ا  اليالعب بما. 

 استنتاجات الدراسة والتوصيات: 

 عدى ضاء نيائ  الدراسة فان الناحث يقدل اليا يات الياليةى 

ض  را ان ييا بعزيز الولة لية ااعيواعية فم النياال اإلسالهية هرن خرال  ابنرال النيرك أسراليب حديأرة  .1

 فم حواية النيئة.

ضرر  را عوررل النيرراال اإلسررالهية فررم هجرراات بيويررة الوجيورر  بشرركل أكأرر  فاعديررة فررم هجرراات النطالررة  .2

 يشئات الماهة. الو

ضرر  را ان بعوررل النيرراال اإلسررالهية عدررى بوييررز النيرراال اإلسررالهية هررن حيررث الشرركل ال ررارعم  طنيعررة  .3

 ال دهات بان بكان تات طاب  اسالهم أكأ  هوا هم عديه.

 ض  را ان بعول النياال عدى نش  بقاري   اضحة عن األنشطة ااسيأوارية اليابعة له. .4

 المراجع والمصادر:

 1ط ،2010 ،عوان ،مار اا ائل ليش  ،امارا الوصار  ااسالهية ،سعيد عوعة عقل ،ع يقاتح بم هحود 

رحيا حلين ، هراارا هعر اج ، الصري فة االكي  نيرة كوردخل لعصر نة الوصرار  الجزائ يرة، أعورا   الوديقرى 

 15 14اهعة الشدن الاطيم حا  الويظاهة الوص فية الجزائ ية   اليحاات ااقيصامية الااق    اليحديات ، ع

  2004ميلون  

بلرران  ،سررح  حوررد فاطررة ،احوررد ياسررن ع يقررات ،نا رر  "هحوررد سررعام " عرر مات  ،الزاهررل، هحوررام، احوررد

 عوان اارمن. ،اث اء ليش   اليازي  ،2012 ،الطنعة اا لى ،ال دهات الوص فية 

ة فرم النيراال اليجاريرة العاهدرة (ى "عاما ال دهات الوصر في2009زنيد،  سوي  أحودل الش ين أبا شاما ربحم  

 .5فم الضوة الغ بية  هدل رضا العوالء عيما"، عاهعة ال ديل، فدلطين. هجدة اقيصاميات شوا  اف يقيا. عدم 

زيدان هحود، "م ر اليلايق فرم القطرال الوصر فم حالرة بيرك الوالحرة   الييويرة ال يويرة"، رسرالة مكيراراه، قلرا 

 2005، كدية العدال ااقيصامية   عدال بليي ، عاهعة الجزائ ، العدال  ااقيصامية، ف ل ب طيط

ساه  هظم  قيطقجم ، ضاابط ااقيصرام اإلسرالهم فرم هعالجرة األزهرات الواليرة العالويرة،مار اليمضرة ، مهشرق 

 ،2008ساريا ، الطنعة األ لى 

ال اإلنلانية، عاهعة بلرك ا، العردم سحيان هحوام، اليظال الوص فم بين اليقام الا رقية  اليقام اآللية، هجدة العد

 .2003، هاا 04رقا 

 (. اليلايق هواهيا هعا  ا، مار حاهد، عوان،اارمن.2003سايدان،نظال هاسى،  حدام،شويق اب اهيا. 
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