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  شبيب فهد ثويني عبد اهللا  لباحـثاســم ا

قياس رضا العمالء عن جودة الخدمات التجارية   عـنـوان البحث
  للمنشأت المالية اإلسالمية فى دولة الكويت

  عين شمس  جـامـعــــة
  التجارة  كـلـيـــــة
  إدارة األعمال  قـســــــم
  )٢٠٠٢(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
لتعرف على الفجوة بين توقعات عمالء القطاع التجارى فى المنشآت ا .١

المالية اإلسالمية ألبعاد جودة الخدمة المقدمة لهم وبين مستوى الجودة 
  .الفعلى الذى يعكس مدى توافر تلك األبعاد

بيان طبيعة العالقة بين رضا العمالء عن جودة الخدمة وسلوكهم  .٢
 .الحالى والمستقبلى نحو الخدمة

لتوصل إلى العوامل التى يمكن أن يقدم العمالء غير الراضين ا .٣
 .شكوى بشأنها وذلك بهدف تحسينها

تحديد نقاط الضعف وأوجه القصور فى أداء الخدمة والمشاكل  .٤
  .والصعوبات التى تواجه العمالء مع اقتراح الوسائل المناسبة لعالجها

  منهج الدراسة
انات والمعلومات المتعلقة الدراسة المكتبية وتتضمن تحليل البي -١
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  :بموضوع البحث من المصادر التالية
  . الكتب والمراجع العربية واألجنبية-
  . الدوريات العربية واألجنبية-
  . الندوات والمؤتمرات والنشرات-
  . الرسائل العلمية-
  : الدراسة الميدانية -٢

  استنتاجات الدراسة
دمة التى يتوقعها عمالء وجود اختالفات جوهرية بين أبعاد جودة الخ-١

الخدمات التجارية فى المنشآت المالية اإلسالمية وبين مستوى األداء 
  .الفعلى لها والذى يعكس مدى توافر تلك األبعاد بالفعل

 وجود عالقة جوهرية بين توافر األبعاد الرئيسية لجودة الخدمة وبين -٢
ة الخدمات الرضا الكلى لعمالء المنشآت المالية اإلسالمية عن جود

  .التجارية
 وجود عالقة جوهرية بين توافر األبعاد الرئيسية لجودة الخدمة وبين ميل -٣

عمالء القطاع التجارى فى المنشآت المالية اإلسالمية لتكرار التعامل مع 
  .المنشآت المالية اإلسالمية

 وجود فجوة سلبية بين أبعاد جودة الخدمة التى يتوقعها عمالء الخدمات -٤
جارية فى المنشآت المالية اإلسالمية وبين مستوى األداء الفعلى لها الت

وذلك فى عينة الدراسة الكلية وفى حميع مجموعات الدراسة الفرعية 
  .المنقسمة حسب مستويات متغيرات الدراسة الديموغرافية

 تختلف درجة إسهام المتغيرات الفرعية التى تكون أبعاد جودة الخدمة فى -٥
  .الفجوة بين ما يتوقعه العمالء وبين ما هو مقدم بالفعلتحديد نطاق 


