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هدفت الدراسة إىل قياس أثر اسرتاتيجية تنمية 

يف  حتسني اخلدمات املصرفيةاملوارد البشرية يف 

وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ، البنوك اليمنية

التحليلي، ومتثل جمتمع الدراسة يف البنوك اليمنية 

( مفردة، وقد 1314وبواقع ) وك( بن10البالغ عددها )

طريقة العينة العشوائية مت اختيار عينة الدراسة ب

مفردة، ومت مجع البيانات  (297)الطبقية، بواقع 

باستخدام االستبانة، ومت معاجلة البيانات بواسطة 

اإلحصائية يف العلوم االجتماعية  ةبرنامج احلزم

(SPSS وقد توصلت الدراسة إىل وجود تفاوت يف أثر ،)

حتسني أبعاد اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف 

، حيث كان أكثرها أثرًا ُبعد اخلدمات املصرفية

، وأقلها أثرًا ُبعد متكني العاملنياسرتاتيجية 

 ، وقد أوصت الدراسةاسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية

 حتسني اخلدمات املصرفية، ممارسةضرورة تعزيز ب

إضافة إىل زيادة اهتمام البنوك اليمنية باسرتاتيجية 

ملا لذلك من أثر  ؛بكافة أبعادهاتنمية املوارد البشرية 

 .حتسني اخلدمات املصرفيةإجيابي يف 

اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية تنمية املوارد  الكلمات المفتاحية:

 .البنوك اليمنية، حتسني اخلدمات املصرفية، البشرية

 
 
 
 

 

 

أثر استراتيجية تنمية املوارد البشرية يف تحسين الخدمات املصرفية يف 

 البنوك اليمنية

The Impact of Human Resources Development Strategy on Improving Banking 

Services in the Yemeni Banks 
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Abstract 

         This study aimed to investigate the 

impact of human resources development 

strategy on improving banking services 

in the Yemeni banks. To achieve this 

objective, the analytic descriptive 

method was used. The study population 

consisted of 1314 employees from 10 

Yemeni banks. The study sample of 

(297) was selected by using stratified 

random method. The data were collected 

by a questionnaire. The collected data 

were processed and analyzed through 

the Statistical Packages in Social 

Sciences (SPSS).  The results of the 

study revealed that there was a 

discrepancy in the impact of the 

variables of the human resources 

development strategy on improving 

banking services in the Yemeni banks. 

The highest degree of impact was found 

in the variable of employees’ 

empowerment strategy, whereas the 

lowest degree of impact was found in the 

human resources training strategy. In 

light of the findings, the study 

recommended the Yemeni banks to 

enhance the emphasis on improving 

banking services in the Yemeni banks 

and increase their attention to the 

implementation of human resource 

development strategy of all dimensions 

as this has a positive impact on the 

improvement of banking services in the 

Yemeni banks. 

Keywords: Human Resource 

Development Strategy, Improvement of 

Banking Services, Yemeni Banks. 

 

 اخللفية النظرية للدراسة: 1

 املقدمة 1 -1

والطاحمة إىل الريادة يف األسواق  املبادرة للمنظماتمسة بارزة  التحسني املستمرأصبح لقد 

وُيعد اإلنسان العامل ، كافة أصحاب املصلحة يف املنظمة والوصول إىل نتائج أكثر متيزًا لرتضي

للمنظمات، األمر الذي يتطلب تفعيل دور إدارة املوارد البشرية يف  التحسني املستمراحلاسم يف حتقيق 

ابتداء من اختيارها وتعيينها وانتهاء باحلفاظ  املوارد البشريةخمتلف املنظمات؛ كونها اجلهة املسؤولة عن 

 .عليها
الرتكيز على  إىل زيادةال لواقع التحوالت ومتطلبات التكيف معها إدراك منظمات األعم وقد أدى        

وتشجيعهم على  ،ومتكني للعاملني ،اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية ووسائل التنمية فيها من: تدريب

ة من أكثر العوامل يف املنظم تعد املوارد البشرية أن اإلبداع واالبتكار وتطوير مدرائها وقياداتها؛ باعتبار

 . ، واألكثر أهمية يف حتقيق التحسني املستمر ألدائهاتأثُّرًا بتلك التغريات

تتأثر كغريها من منظمات دول العامل الثالث  -ومنها البنوك  -ن املنظمات اليمنية ومن املالحظ أ        

اجهها واليت التحديات اليت تو وكثرةمن انعكاسات البيئة املتغرية والديناميكية واألحداث املتالحقة، 

تفرض عليها أن تتعامل معها مبا يناسبها من وسائل وإجراءات معاصرة، ويأتي يف مقدمتها وضع 
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املتسارعة،  التغرياتالتطورات املتالحقة ولتكون قادرة على مواكبة  ؛اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية

 .ال سيما يف أذواق العمالء؛ لضمان حتقيق التحسني املستمر

أجل  اسرتاتيجية لتنمية مواردها البشرية، منالبنوك اليمنية  تطبيقأهمية  تأتيومن هذا املنطلق          

 احليوي الذي إضافة إىل الدور منوها وتقدمها،  حتسني مستوى خدماتها املصرفية، ومن ثم    اإلسهام يف 

 اوتطويره ابتنميته ةالبشرترترترترتريرد ااسرترترترترترتاتيجية تنمية املوارد البشرترترترترترية يف التوظيف األمثل للمو حتققه قد

     .؛ ألنها تعد العامل احلاسم يف جناح البنوك أو فشلهاباستمرار اواحملافظة عليه

 اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية: 1-2

 مفهوم اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية:  1-2-1

املوارد لرامية إىل حتسني قدرة اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية بأنها "اجلهود املستمرة ا تقد عرفل

على التعامل مع مهام متعددة وزيادة مواهبهم بدرجة أكرب من تلك اليت تتطلبها أعماهلم  البشرية

"جمموعة من  بأنها Meifert (2013,17) كما عرفها ،(Mathis & Jackson 2010, 418")احلالية

 اإلدارية املختلفةاملستويات  يف املوارد البشريةاألنشطة اليت متارسها املنظمة لتحسني مؤهالت أو أداء 

عن طريق التدريب وتطوير املسار املهين للعاملني مبا يؤمن حتقيق األهداف الفردية للعاملني واألهداف 

جمموعة التطبيقات "بأنها فقد عرفاها ( 190، 2017)مساللي وباللي  االسرتاتيجية للمنظمة" وأما

حة فرص الّتعلم التنظيمي للموظفني والقيادات مبا يسهم يف حتسني األداء واملمارسات اهلادفة إىل إتا

 وحتقيق النجاح االسرتاتيجي للمنظمة"

جمموعة األساليب واألنشطة واملمارسات هي وميكن القول: إن اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية:      

بغرض حتقيق  ؛وارد البشرية فيهاالدائمة اليت تنفذها املنظمة لتنمية معارف ومهارات وقدرات امل

 اسرتاتيجية املنظمة. 

تسهم يف حتقيق مزايا تنافسية من كونها  البنوكوتنال اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية أهميتها يف      

 :أهمهافوائد عدة ، إضافة إىل أنها حتقق للبنوك

املال البشرترتري متمثاًل بالقيمة املضرترتافة اليت سرترتيحققها بالنسرترتبة   ستعظيم العائد على االسرترتتثمار يف رأ .1

 لتكلفة هذا املورد.

 من االستخدام األمثل ملواردها املختلفة. البنوكمتكن  .2

 من القدرة على مواجهة املنافسة الشديدة يف سوق العمل. البنوكمتكن  .3

 بكفاءة وفاعلية.يف التعامل مع املتغريات ومواجهة التحديات املختلفة  البنوكتساعد  .4

 .للبنكحتسن مستوى األداء الفردي واملؤسسي  .5
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 أبعاد اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية: 1-2-2

يف حتديد أبعاد املتغري املستقل على جمموعة من الدراسات السابقة مثل لقد اعتمدت الدراسة  

 ,Ahmad) (،1، 2012(،)الضامن، 169، 2013، فوطة والقطب،)(105، 2015 )سربينه،دراسة 
اسرتاتيجية تدريب  ، حيث مت اختيار األبعاد األكثر تكرارًا، واملتمثلة يف األبعاد اآلتية:(24 ,2008

اسرتاتيجية تنمية ، اسرتاتيجية تنمية اإلبداع، اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية، املوارد البشرية

 .وفيما يأتي استعراض هلذه األبعاد، القيادات

 اتيجية تدريب املوارد البشرية:  أواًل: اسرت

"جمموعة من األساليب اليت تهدف إىل تصميم وتنفيذ جمموعة من املمارسات والسياسات هي 

املتعلقة بتدريب املوارد البشرية املتجانسة داخليًا بالطريقة اليت من خالهلا حتقق رأس مال بشري يسهم 

 (.6 ،2011هداف االسرتاتيجية املنظمة" )الشرعة والطراونة، األيف حتقيق 

من  تلك البنوكدورًا مهمًا يف حتديد احتياجات يف البنوك وتؤدي اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية 

الكيف وبشكل يتناسب مع التطلعات و املهارات والسلوكيات واملعارف املطلوبة من حيث الكم

والرفع من مستوى أدائهم  ،إلسهام املباشر يف زيادة مهارة وقدرات العاملني، ثم اللبنكاالسرتاتيجية 

 التنافسية.  لمزايالتحقيق مستوى أفضل ل

ويف ضرترترتوء ما سرترترتبق فقد مت قياس اسرترترترتاتيجية تدريب املوارد البشرترترترية يف هذه الدراسرترترتة من خالل           

 املؤشرات اآلتية:

 وجود أهداف اسرتاتيجية حمددة للتدريب. -
 خطة تدريبية معتمدة. وجود -

 .ةالتدريبي اتتنفيذ الربامج التدريبية وفقًا لالحتياج -

 مشاركة كل موظف يف دورة تدريبية على األقل يف السنة. -

 مستوى حتسن األداء الوظيفي. -

 معدل الرضا عن التدريب. -
 

 ثانيًا: اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية:

( بأنها: "الطريقة أو العملية اليت ميكن من خالهلا منح        8، 2015لقد عرفها عبداملؤمن وقويف )           

العاملني القوة الالزمة الختاذ القرارات، والثقة بالنفس، والقناعة بقدراتهم اليت تسرترترترترترترترترتاعدهم يف عملية 

اختاذ القرار مبا جيعلهم قادرين على تقديم املقرتحات اليت سرترترترترتتؤثر يف جناحهم الشرترترترترتخصرترترترترتي، وبالتالي 

 ها على املدى البعيد".ف يعملون جناح املنظمة اليت

أبعاد أسرترتاسرترتية السرترترتاتيجية متكني املوارد البشرترترية وضرترتمان    أربعةDaft  (504، 2015وقد حدد )      

 . تقديم املكافآت، امتالك القوة، امتالك املعرفة، توفر املعلومات جناحها، وهي:
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لبشرترترترية يف هذه الدراسرترترتة من خالل  ويف ضرترترتوء ما سرترترتبق فقد مت قياس اسرترترترتاتيجية متكني املوارد ا       

 املؤشرات اآلتية:

 وجود أهداف اسرتاتيجية لتمكني املوارد البشرية. -

 وجود تصور لربنامج متكني  املوارد البشرية. -

 وجود لوائح وأنظمة تعزز االستقاللية واحلرية. -

 وجود أنظمة للتحفيز والتشجيع. -

 وجود نظام صالحيات معتمد وفعال. -

 البشرية عن متكينهم الوظيفي.معدل رضا املوارد  -
 

 ثالثًا: اسرتاتيجية تنمية اإلبداع:

( بأنها "تنمية القدرات اخلاصة اليت تتوفر لدى الفرد واليت متكنه من 29، 2014لقد عرفها املزروع )   

سواء يف إجياد حلول للمشكالت أو التوصل ألداة جديدة أو إثراء فين أو أسلوب  ،االبتكار والتجديد

  العمل أو إضافة جديدة للمعرفة".جديد يف

وقدم كاليسون وسرتيت مخسة أبعاد رئيسة السرتاتيجية تنمية اإلبداع ، وذلك على النحو اآلتي     

 (:9، 2015)مكيد وحيياوي، 

 استكشاف الفرص: وذلك بتشجيع البحث عن الفرص اإلبداعية. .أ
 اليت تهتم بالتغريات على مستوى املنظمة.توليد األفكار: ويهتم بإجياد األفكار اجلديدة واملبادرات  .ب
التحقق: ويعين املسرترترتاهمة يف صرترترتياكة األفكار واحللول، و ربتها باسرترترتتخدام الوسرترترتائل العلمية، ثم   .ج

 تقييم األفكار واحللول اإلبداعية املطروحة.
التحدي: ويعين مالحظة األفكار واحللول اإلبداعية الكامنة وحتريكها وحتمل املخاطر يف سبيل   .د

 مها.دع
التطبيق: وهو يضرترترتمن اسرترترتتمرار تطبيق الفرص اإلبداعية، وتصرترترتحيح أي ادرافات ليفداء حتدث يف   .ه

 الوضع الراهن اجلديد.
ويف ضرترترتوء ما سرترترتبق فقد مت قياس اسرترترترتاتيجية تنمية اإلبداع يف هذه الدراسرترترتة من خالل املؤشرترترترات           

 اآلتية:

 وجود أهداف اسرتاتيجية لتنمية االبداع. -

 معتمدة لتنمية االبداع.وجود خطة  -

 وجود أنظمة حوافز ومكافآت لتشجيع املبدعني. -

 تنوع برامج تنمية اإلبداع. -

 وجود بيئة عمل حمفزة لالبداع. -
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 معدل الرضا عن اسرتاتيجية تنمية االبداع. -

 رابعًا: اسرتاتيجية تنمية القيادات:

صل واتتم تنمية مهاراته منفردة وبشكل متُتعرف بأنها: "تنمية القدرة االبتكارية لدى القائد حبيث      

بعيًدا عن األطر التقليدية وتعزيز املنظومة القيمية اإلجيابية املركوبة، وهدم املنظومة القيمية السالبة" 

 (.2018)موقع أكادميية السادات للعلوم اإلدارية،  
 من اآلتي: (147-145، 2010) مجيل وتتكون أبعاد اسرتاتيجية تنمية القيادات حبسب     

قدرة القائد االسرترترترتاتيجي على ر ية مسرترترتتقبل املنظمة وتعين  تشرترترتكيل الر ية )التحليل والصرترترتيا ة(:   .أ

بشرترترترترتكل واضرترترترترتح ومتكامل، ورسرترترترترتم اسرترترترترترتاتيجيات بعيدة املدى السرترترترترتتغالل الفرص وتعزيزها يف 

 املستويات القيادية املختلفة يف املنظمة.

املنظمة بر يته وحتفيزهم على حتقيق مسرترترترترتتوى عال   قناع أفراد إقدرة القائد على  ويعين الرتكيز: .ب

 من الرتكيز يف مجيع املمارسات.

 ويعين قدرة القائد على وضع األهداف واخلطط االسرتاتيجية موضع التنفيذ . التنفيذ: .ج

 يف هذه الدراسة من خالل املؤشرات اآلتية: تنمية القياداتويف ضوء ما سبق فقد مت قياس اسرتاتيجية 

 اسرتاتيجية لتنمية القيادات. وجود أهداف -

 للقيادات وفقًا لالحتياج. متنوعة وضع برامج تنموية -

 وجود خطة معتمدة للربامج التنموية القيادية. -

 االحتياجات من القيادات.بوجود قائمة  -

 وجود آلية لتحفيز املتميزين من املرشحني للقيادة. -

 معدل رضا القيادات عن مستوى برامج التنمية. -
 

  :اخلدمات املصرفيةسني حت 1-3

 حتسني اخلدمات املصرفية: مفهوم 1-3-1

نه: "كافة األنشطة والعمليات اليت ميارسها املصرف أب مت تعريف حتسني اخلدمات املصرفية 

ويف الوقت ذاته  ،وتكون مصممة إلشباع حاجات وركبات الزبائن ،بهدف التحسني املستمر خلدماته

، 2010، العطار وشباع)طالب،  تشكل مصدراً ألرباح املصرف من خالل العالقة التبادلية بني الطرفني"

60). 

جمموعة من األنشطة والعمليات التحسينية ذات املضمون املنفعي الكامن يف : "كما عرف بأنه

يدركها املستفيدون من خالل  العناصر امللموسة وكري امللموسة واملقدمة من قبل املصرف، واليت

مالحمها وقيمها املنفعية واليت تشكل مصدرًا إلشباع حاجاتهم وركباتهم املالية واالئتمانية احلالية 

 واملستقبلية، ويف الوقت ذاته تشكل مصدرًا ألرباح املصرف من خالل العالقة التبادلية بني الطرفني"
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حبيث تؤدي إىل زيادة الطلب  ،لخدماتل"إضافة مزايا جديدة  به:كما يقصد (، 2005،32)العجارمة، 

 (.107 ،2002 ،وآل مراد )النمر" اخلدمات تلكعلى 

 وألكراض هذه الدراسة يعرف حتسني اخلدمات املصرفية  بأنه: كافة األنشطة والعمليات

 ،ء وتوقعاتهم املتغريةيليب ركبات العمال مبا اليمنيةالبنوك  اليت تقوم بهالخدمات املصرفية ل التطويرية

 أو يتجاوزها وتسهم يف حتقيق أهداف البنوك بكفاءة وفاعلية.
 

 حتسني اخلدمات املصرفية:دواعي  1-3-2

تتزايد دواعي قيام املصارف خبطوات عملية وعاجلة يف حتسني خدماتها املصرفية بشكل 

 اآلتي:( بعض هذه املربرات على النحو 87 ،2017) وقد استعرض كالي ،مستمر

املنافسة من قبل املؤسسات املالية اليت أخذت بتقديم خدمات مالية منافسة للخدمات اليت يقدمها  .1

إذ تتنافس هذه املؤسسات مع املصارف بشكل مباشر فتقدم جمموعة متكاملة من  ؛املصرف

 ومنها الودائع واحلساب اجلاري وكريها. ،اخلدمات اليت تتشابه مع ما تقدمه املصارف

 املصارف املتخصصة يف بعض العمليات املصرفية. ااخنفاض اإليرادات اليت حتققه .2

ركبة املصرف يف البقاء واحملافظة على انتماء ووالء الزبائن احلاليني املتعاملني مع املصرف مما يدفعه  .3

 إىل ابتكار وتطوير خدماته املصرفية اليت يقدمها هلم ومبستوى يتغلب على منافسيه.

 أسواق جديدة ميكن أن حتقق أرباحًا جديدة للمصرف.وجود فرص ب .4

تعدد حاجات وركبات الزبائن املالية واالئتمانية تدفع املصرف إىل القيام بالبحث لتطوير اخلدمات  .5

 املصرفية.

 أي توزيع املخاطر املرتبطة بتقديم اخلدمات املصرفية. ؛تنويع اخلدمات املصرفية .6
 

 املصرفية:حتسني اخلدمات أبعاد  1-3-3

، ومنهم: )شعبان، أبعاد حتسني اخلدمات املصرفيةاختلف الباحثون والكتاب يف عدد وأمساء 

(، وقد 2008(، و)رمضان، Awan et al., 2011(، )2015(، )كردي، 2017(، )كوراني، 2017

، وهي مخسة نيالباحث الكثري منهذه الدراسة األبعاد األكثر تكرارًا واليت أمجع عليها اعتمدت 

أبعاد واملتمثلة يف: امللموسية، االستجابة، األمان، االعتمادية، التعاطف، وهذه هي األبعاد نفسها اليت 

 وفيما يأتي استعراض هلذه األبعاد:، (59 ،2014 بوعبداهلل،)  SERVQUALتضمنها مقياس 
وتشمل املرافق املادية  ،بتقديم اخلدمةأنها التسهيالت املادية املرتبطة ب"تعرف امللموسية امللموسية: . 1

واملعدات ومظهر املوظفني، ويف هذا البعد يتم قياس املقومات والتسهيالت املادية املتاحة يف املؤسسة، 

وتتضمن أربعة أبعاد تقيس التجهيزات من األجهزة واملعدات واألثاث والديكور واإلضاءة ومظهر 

صرفية من قبل العميل يف ضوء مظهر التسهيالت املادية )مثل العاملني...ويتم تقييم جودة اخلدمات امل

 ليًاآ ميتلك صرافًاال فراد، ووسائل االتصال التابعة للمصرف(، فاملصرف الذي املعدات واألجهزة، واأل
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أو معدات لتدقيق وحساب النقد، أو ال ميتلك أبسط مستلزمات الراحة للعاملني والعمالء )أجهزة 

خل( ستكون نتيجة تقييم خدماته سيئة من قبل إ...الكافية أو املقاعد أو الطاوالت التكييف أو اإلضاءة

 (.27، 2009العميل" )الشويعر، 

عين مدى استعداد وركبة املصرف يف تقديم املساعدة للعمالء، والرد على تو" االستجابة:. 2

 حل مشكالت العمالء استفساراتهم، والسرعة يف تقديم اخلدمة اليت حيتاجون إليها، واملساهمة يف

احملددة، من خالل استعداد وركبة مدير املصرف مثال، يف لقاء عميل معني لديه مشكلة عاجلة تتطلب 

االستجابة لطلب العمالء يف تقديم اخلدمة السريعة عند  وتعين ،مساعدته وتدخله حلل هذه املشكلة

يم اخلدمات الفورية لطالبيها، ويتم اللزوم، ويف هذا البعد يتم قياس اجلهوزية لدى العاملني لتقد

الرتكيز هنا على املقدرة الفعلية لدى العاملني على تقديم اخلدمة فعاًل يف سرور ورحابة ودون تذمر من 

 (.24، 2013 )سلمان،" تقديم تلك اخلدمات

األمان مثل درجة  عين خلو املعامالت اليت تتم بني العميل والبنك من اخلطورة والشك،تو" األمان:. 3

. ، ويتم الرتكيز يف هذا البعد على قياس مقدرة العاملني على بث ..صراف اآلليلالستخدام العميل ل

 .الطمأنينة يف نفوس العمالء حني طلب اخلدمة واحلصول عليها

بطريقة يعتمد عليها،  املطلوبةاخلدمة  تقديمقدرة املصرف على  إىلتشري االعتمادية االعتمادية: . 4

ن يعتمد على أجناز، ون يقدم له املصرف خدمة دقيقة، من حيث الوقت والسرية واإلتطلع ألفالعميل ي

املطلوبة من قبل البنك بدقة اخلدمة  تقديمفاالعتمادية تعنى القدرة على ..املصرف يف هذا اجملال بالذات.

اخلدمة  تقديمعلى  عد يتم قياس مقدرة العاملني، ويف هذا الُبعالية  عل العميل يثق بها بدرجة كبرية

 وجبودة ترضي طالب اخلدمة. احملدديف املوعد 

درجة العناية بالعميل ورعايته، واالهتمام مبشكالته، وإجياد حلول هلا "وهي تعرب عن التعاطف: . 5

بطرق راقية بقصد التعاطف والرعاية، واالهتمام الفردي الذي تبديه املؤسسة  اه العمالء من خالل 

عد ليب اخلدمة، ويف هذا الُباوقدرة املوظفني على إظهار اللباقة والدماثة واالحرتام لط املوظفني فيها،

)الزامل، "مة اجلو العام داخل املؤسسة الحتياجات املستفيدينءيتم الرتكيز أيضا على قياس مال

 (.20، 2012 جردات، عريقات، وفوطة،

على مستوى األبعاد  هذه الدراسة ويف ضوء ما سبق فقد مت قياس حتسني اخلدمات املصرفية يف 

 من خالل املؤشرات اآلتية: اخلمسة السابق ذكرها

 مستوى التجهيزات واملرافق. -

 مستوى املظهر العام للبنك. -
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 ثقة العمالء بالبنك. -

 ثقة العمالء باملوظفني -

 مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف تقديم اخلدمات. -

 تنوع اخلدمات اليت يقدمها البنك. -

 از املعامالت.سرعة اجن -

 دقة تقديم اخلدمات. -

 وجود آلية الستقبال التغذية الراجعة من العمالء. -

 مستوى االهتمام والرعاية من املوظفني للعمالء. -

 مستوى االمتثال ليفنظمة الداخلية. -
 

 الدراسات السابقة: 1-4

اقتصرت الدراسات السابقة على جمموعة من الدراسات ذات العالقة مبوضوع هذه الدراسة،  

 وذلك على النحو اآلتي: 

هدفت إىل التعرف على دور مشاركة العاملني يف صناعة القرارات (، 2018دراسة السبالني ) .1

تدني مستوى  توصلت الدراسة إىلقد ، ولتحقيق إدارة التميز يف شركة اخلطوط اجلوية اليمنية

 إدارة التميز باخلطوط اجلوية اليمنية.

اتيجيات إدارة املوارد البشرية يف هدفت إىل حتليل طبيعة العالقة بني اسرت (،2018العولقي )دراسة  .2

، وبينت عمليات املعرفة كمتغري وسيط يف البنوك التجارية اليمنية لبداع التنظيمي من خالتنمية اإل

اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية يف البنوك ية مباشرة بني ممارسة النتائج وجود عالقة معنو

املعرفة كمتغري  إدارة عمليات لبداع التنظيمي من خالتنمية اإلو حمل الدراسة التجارية اليمنية

 .وسيط 
هدفت إىل التعرف على أثر جودة اخلدمات املصرفية يف الصورة  ،(2018) دراسة زيد والصهييب .3

تضمنت متغريات جودة ووقياس مستوياتها،  اليمنية العمالء يف البنوك اإلسالميةالذهنية لدى 

)االعتمادية، سرعة االستجابة، القدرة، سهولة احلصول على اخلدمة،  :اخلدمات املصرفية

توصلت الدراسة واللباقة، االتصال، املصداقية، األمان، معرفة وتفهم حاجات العميل، امللموسية(، 

 كان عاليًا. املبحوثة دة اخلدمات املصرفية بشكل عام يف البنوك اإلسالميةأن أثر جو إىل

هدفت إىل تقييم جودة العمليات املصرفية يف البنوك اليمنية، ومقارنة أداء  ،(2018) دراسة اجلابري .4

معايري،  عدةالعمليات املصرفية بني البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية اليمنية، وذلك لتقييم 

مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف تقديم اخلدمة، و)جودة عمليات تقديم اخلدمة، : أهمها

أن أداء البنوك اإلسالمية  توصلت الدراسة إىلو سرعة حل املشاكل(،وكفاءة مقدمي اخلدمة، و
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وجد فروق جوهرية بني جودة العمليات تال ، وأنه والبنوك التجارية اليمنية بصورة عامة كان جيدًا

 املصرفية يف البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية اليمنية.
هدفت إىل الكشف عن أثر التدريب يف حتسني جودة اخلدمات املصرفية  ،(2017) دراسة أبو شعبان .5

يف املصارف اإلسالمية األربعة العاملة بغزة، وقد متثلت أبعاد حتسني جودة اخلدمات املصرفية يف: 

وجود أثر قوي للتدريب  توصلت الدراسة إىل، ومان، التعاطف، امللموسيةاالعتمادية، االستجابة، األ

 بأبعاده املختلفة يف حتقيق جودة اخلدمات املصرفية بأبعادها اخلمسة.
أثر أبعاد جودة اخلدمة املصرفية على رضا العمالء يف  حتديد إىلهدف  ،(2017) دراسة كوراني .6

الدراسة إىل أن إجابات عينة الدراسة كانت حيادية توصلت ، ولتجارية العامة يف حلبا البنوك

 ".بالنسبة جلميع فقرات االستبانة

حتديد العالقة بني جودة اخلدمة ورضا العمالء يف البنك  ىلإهدفت  Felix (2017،) دراسة .7

توصلت الدراسة إىل وجود عالقة كبرية وإجيابية بني جودة اخلدمة ورضا العمالء يف والرواندي، 

 بحوث.البنك امل

 :املتمثلة يفبأبعادها  هدفت إىل التعرف على أثر جودة اخلدمات البنكية  ،(2017) دراسة شياد .8

)امللموسية، االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف( يف كسب والء الزبون، وحتسني مستوى 

أثر وتوصلت الدراسة إىل وجود ، تقديم اخلدمات البنكية، يف بنك القرض الشعيب اجلزائري

 جلودة اخلدمات البنكية بشكل عام لكافة أبعادها يف كسب والء الزبائن للبنك.
ىل التعرف على أثر اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية   إهدفت  ،(2016) دراسة املوسوي والشبالوي     .9

الدوائر البلدية يف حمافظة كربالء، وتوصرترترترترترترترترترتلت  يف وأهمها )التدريب( يف جودة اخلدمات البلدية

، %(72)بلغ  كان جيدًا، حيث مستوى تطبيق اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية      أن الدراسة إىل 

أثر  ، وأنه يوجد%(70.4)بلغ  كان جيدًا، حيث مسرترترترتتوى تطبيق جودة اخلدمات البلديةوكذلك 

 رية يف جودة اخلدمات البلدية.داللة إحصائية السرتاتيجية تطوير املوارد البش يذ

هدفت إىل اختبار دور ممارسرترترترترتات إدارة املوارد البشرترترترترترية يف حتقيق التميُّز    (،2016دراسرترترترترترترتة زوزا  )  .10

املؤسرترتسرترتي، حيث مت قياس ممارسرترتات إدارة املوارد البشرترترية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية البدر   

يف حتقيق  ًاكبري ًاواالختيار وتقييم األداء دورالسرترترترتتقطاب لباجلزائر، وتوصرترترترتلت الدراسرترترترتة إىل أن  

 التميُّز املؤسسي، وأقل منها دورًا التدريب والتطوير، والتمكني اإلداري، وإدارة اجلودة الشاملة.
)اسرتاتيجية  :هدفت إىل حتديد أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية ،(2015) دراسة سربينه .11

على أداء  اسرتاتيجية تنمية اإلبداع(ورتاتيجية التعلم التنظيمي، اسواسرتاتيجية التطوير، وتدريب، 

، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية تأثريية قوية بني اجلزائرية األفراد يف اجلامعات

 الدراسة. حملاسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية وأداء املوارد البشرية يف اجلامعات 
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 :إىل معرفة أثر اجلودة للخدمة املصرفية، املتمثلة يف أبعاد تهدف ،(2015)دراسة كردي  .12

املصارف األهلية يف )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، التعاطف، األمان( يف حتقيق رضا الزبون 

 ، وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر جلودة اخلدمة املصرفية بكافة أبعادها على رضا الزبون.العراقية

هدفت إىل معرفة أثر اسرترترترترترترترتاتيجيات إدارة املوارد البشرترترترترترترترية ومنها:  (،2014دراسرترترترترترترترترتة األحصرترترترترترترترترتب )  .13

والتنمية( على األداء املؤسرترتسرترتي للبنك التجاري اليمين، وتوصرترتلت الدراسرترتة    ،)اسرترترتاتيجية التدريب

داللة إحصرترترترترترترترتائية السرترترترترترترترترتاتيجية التدريب والتنمية على حتسرترترترترترترترتني األداء     يأثر إجيابي ذ وجودإىل 

داللة إحصرتائية السرترتاتيجية التدريب والتنمية على أبعاد   ا املؤسرتسرتي، وكذا كان األثر إجيابيًا وذ  

 .والنمو التعلم األداء املؤسسي اآلتية: ُبعد العمالء، وُبعد العمليات الداخلية، وُبعد
ىل معرفة أثر تطوير وتعزيز إهدفت ، Aryee Walumbwa, , Seidu Otaye, (2013)دراسة  .14

 الغينية البنوكأكرب املوارد البشرية على أنظمة العمل فائقة األداء وجودة اخلدمات، يف اثنني من 

وجود أثر إجيابي لتطوير وتعزيز املوارد البشرية  ( فرعا للبنكني يف كانا وتوصلت الدراسة إىل45و)

أثر إجيابي لتطوير وتعزيز املوارد البشرية على ، وأنه يوجد العمل فائقة األداءعلى جناح أنظمة 

 حتسني جودة اخلدمات.

التعرف على عالقة جودة اخلدمات  ىلإهدفت  ،Awan  ,  , Bukhari Iqbal (2011)دراسة  .15

املنهج برضا العمالء لدى البنوك التقليدية واإلسالمية يف باكستان، واستخدم الباحثون املصرفية 

الوصفي التحليلي، بينما متثلت أداة مجع املعلومات باالستبانة، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة 

 جيابية جلودة اخلدمات املصرفية برضا العمالء يف املصارف املبحوثة.إ

هدفت إىل التعرف على دور اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف تطوير  (،2010دراسة الطهراوي ) .16

 وجوداألداء املؤسسي يف املنظمات كري احلكومية يف حمافظات كزة بفلسطني، وأظهرت الدراسة 

 الدراسة. حملأثر إجيابي السرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف تطوير األداء املؤسسي يف املنظمات 

هدفت إىل التعرف على أثر اسرتاتيجيات املوارد البشرية بأبعادها: )تنمية  ،Ahmad (2008)دراسة  .17

املوارد البشرية، وتنمية االبداع، واسرتاتيجية التدريب( يف حتقيق التميُّز املؤسسي يف البنوك 

يق التجارية اهلندية، وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر إجيابي السرتاتيجية املوارد البشرية يف حتق

أداء أفضل يف القطاع الذي حتظى فيه بدعم أكرب، وأن املؤسسات اليت تهتم بأبعاد تنمية املوارد 

البشرية وتنمية اإلبداع حتقق منوًا مؤسسيًا جيدًا وكبريًا، وأن اسرتاتيجية التدريب حققت األثر 

 الكبري يف حتقيق نتائج األداء املؤسسي املستدام.

 التعرف على االسرتاتيجيات الفعالة لتنمية املوارد البشرية باملؤسسة هدفت إىل (،2008دراسة يرقي ) .18

االقتصادية سوناطراك اجلزائرية يف ظل املتغريات اجلديدة، وقد توصلت الدراسة إىل أن تنمية 

يف املؤسسة املبحوثة على اختالف أنواعها، وأن املؤسسة بدرجة عالية املوارد البشرية متوفرة 

 مع التغريات وتواكب متطلبات التغيري والتطوير.املبحوثة تتجاوب 
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 :هدفت إىل التعرف على مدى تطبيق معايري جودة اخلدمات املصرفية ،(2008) دراسة رمضان .19

)امللموسية، واالعتمادية، والتعاطف، واالستجابة، األمان( وأثرها على رضا العمالء واملوظفني 

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية جلودة توصلت الدراسة إىل اللييب، و مبصرف الصحارى

 اخلدمات املصرفية املقدمة على رضا العمالء واملوظفني.

هرترتدفرترتت إىل التعرف على دور القيرترتادات   ،Shelton ,Darling, Walker (2002)دراسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتة  .20

واالسرترترترترترترترترترترترترترتاتيجيات واملهارات واملتمثلة يف: )تنمية القيادات، وتنمية االبداع، والتدريب( يف حتقيق 

التميُّز املؤسرترتسرترتي املسرترتتدام يف شرترتركات أمريكية خمتارة، وتوصرترتلت الدراسرترتة إىل أن اسرترترتاتيجية    

 نتائج أداء مؤسسي عال. حتقيقباشر يف تنمية القيادات وتنمية اإلبداع والتدريب هلا دور م
 

 التعليق على الدراسات السابقة:

أن الدراسة احلالية جاءت امتدادًا للدراسات السابقة  يف ضوء استعراض الدراسات السابقة يتضح     

واسرتاتيجية تنمية  هومي حتسني اخلدمات املصرفيةحماولتها لتأطري مف ،من جوانب متعددة أهمها

فقد اشرتكت مع بعض الدراسات يف كل من املتغري التابع واملستقل، بينما اشرتكت  ،بشريةاملوارد ال

كما اتفقت مع كالبية الدرسات السابقة يف حبثها للمصارف، أحد املتغريين،  مع دراسات أخرى يف

نها درست تنمية املوارد البشرية من منظور إولكن هلا ما مييزها عن الدراسات السابقة، حيث 

اسرتاتيجي وليس من منظور تقليدي، وبأبعادها احلديثة، واملتمثلة يف )اسرتاتيجية تنمية القيادات، 

واسرتاتيجية متكني املوارد البشرية، واسرتاتيجية تنمية اإلبداع(، وال توجد دراسة سابقة مجعت األبعاد 

دراسة أول احلالية، كما أنها تعد تطرقت إليها الدراسة  احلديثة السرتاتيجية تنمية املوارد البشرية اليت

، يف البنوك اليمنية حتسني اخلدمات املصرفيةمينية تناولت أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف 

 وذلك حسب علم الباحثني.
 

 مشكلة الدراسة: 1-5

يشهد العامل اليوم الكثري من التحوالت والتغريات العاملية، وقد زاد من حدتها التطورات      

كان هلا تداعياتها الواسعة على خمتلف مناحي احلياة مبا يف ذلك  واليتالتكنولوجية املتزايدة واملعقدة 

إىل النمو  منظمات األعمال، مما دفع الكثري من هذه املنظمات لالستجابة والتكيف معها، إضافة

والتطور، ولقد أصبح حتقيق املنظمات للمستوى العادي من األداء كري كاٍف ملواجهة حدة املنافسة 

وحركة التغيري املتسارعة وتلبية متطلبات أصحاب املصاحل يف املنظمات، فال ميكن ألية منظمة أن 

املعلوماتية والتقنية" حتى تضمن تعتمد على اسرتاتيجياتها القدمية وأساليبها التقليدية يف عصر "الثورة 

 بقاءها، بل عليها أن تسعى دو التحسني والتميُّز يف كافة جماالت عملها.

إن التحديات اليت تواجه املؤسسات اخلدمية ومنها البنوك حيتم عليها االهتمام بتحسني مستوى جودة      

بغية زيادة قدراتها  ة احتياجات زبائنهاالتحسني املستمر والرتكيز على تلبيتبين مفهوم خدماتها من خالل 
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اليت تعتمدها  التوجهات احلديثةالتنافسية وضمان استمرارها وبقائها يف السوق؛ لذا تعد اجلودة من أهم 

 استجابة الحتياجات الزبائن وتوقعاتهم،درجة عالية من الكفاءة والتميُّز ب هاخدمات حتسنيهدف بالبنوك 

 . معهوبناء عالقة قوية ومستمرة م

ومبا أن املورد البشري هو أمثن موارد الدول واملنظمات، كان البد من تبين اسرتاتيجيات لتنميته      

وتطويره، بتنفيذ برامج متخصصة باستقطاب الكفاءات املؤهلة، وتدريب العاملني ومتكينهم وتنمية 

ملا من شأنه مواكبة التغريات واملستجدات البيئية  ؛اإلبداع لديهم، وتفعيل وتنمية دور قيادات املنظمة

العديد من الدراسات السابقة،  نتائج املتسارعة وجناح املنظمة يف حتقيق أهدافها، وهو ما أكدت عليه

( "أن متكني املوارد البشرية ُتعد إحدى أهم املصادر األساسية 176، 2015فقد كشفت دراسة حسني )

ية واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة، وأن هناك عالقة موجبة قوية بني لضمان جناح املنظمات الرياد

كما أظهرت دراسات أخرى أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد ، متكني املوارد البشرية وجناح املنظمات"

( "أن توفر املوارد 290 ،2013) يف املنظمات، فقد أظهرت دراسة جرار البشرية يف حتقيق نتائج أداء عال 

ية املؤهلة والكفؤة له عالقة مع نتائج األداء جمتمعة ومنفصلة، وأن هذا العنصر عمل على زيادة البشر

 رضا العاملني والزبائن واجملتمع وحتقيق األرباح للشركات املبحوثة"، وأكدت دراسة الغاليب وإدريس

يف مواجهة املنافسني ( "أن استثمار اجلهود التدريبية يف القوة البشرية سيزيد قوة املنظمة 16 ،2015)

 وأمحد حممد،  عالية بينهما"، فيما ذكرت دراسة عبداهللريعالقة تأثهناك والبيئة التنافسية، وأن 

( "ضرورة االهتمام باملورد البشري وإدارة العمليات واملقاييس والتحليل وإدارة املعرفة"، 27، 2013)

د عالقة قوية بني مجيع و"وجلى اليت أكدت ع( 176، 2013) وعززت ذلك دراسة فوطة والقطب

 ممارسات إدارة املوارد البشرية وتطور ومنو املصارف األردنية املبحوثة".

"أشارت التقارير املنشورة وكري املنشورة إىل ضعف أداء القطاع املصريف اليمين، حيث أظهرت وقد     

متواجدة على الالئحة سب اإلحصائيات أن البنوك اليمنية كري حبالئحة أكرب مخسني مصرف عربي 

تصنيف احتاد املصارف العربية، كما مل حيصل أي من البنوك اليمنية على أي مركز يف قائمة ل وفقًا

 (.24، 2010)القرشي، "  2014 رأس املال األساسي لعام ريبنك عاملي وفقًا ملعاي 1000أكرب 

، حتسني اخلدمات املصرفيةوحبسب املسح املكتيب والسيما يف املكتبة اليمنية فال زالت مواضيع     

حباجة إىل تأصيل وبناء نظري يثري  –حبسب ما تراه الدراسة  –واسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية

مات قيمة وحديثة املكتبة اليمنية ويسهم يف سد هذه الفجوة البحثية، مع توفر إمكانية التوصل إىل معلو

 الدراسة.  يمتصلة مبتغري
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 ميكن صياكة مشكلة الدراسة احلالية يف التسا ل الرئيس اآلتي: ى ما سبقبناًء علو    

 البنوك اليمنية؟ حتسني اخلدمات املصرفية يف  يف ما أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية
 أهداف الدراسة: 1-6

 اآلتي:تتمثل أهداف هذه الدراسة يف 

 يف البنوك اليمنية.  حتسن اخلدمات املصرفيةمعرفة مستوى  .1

 معرفة مستوى تطبيق اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف البنوك اليمنية.  .2

بالبنوك  حتسني اخلدمات املصرفية  قياس أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية بأبعادها املختلفة يف    .3

 اليمنية. 
 

 أهمية الدراسة:  1-7

 :كونهاتتضح أهمية هذه الدراسة من 

واسرترترترترتاتيجية  حتسرترترترتني اخلدمات املصرترترترترفيةوهما  ،تناولت موضرترترترتوعني على درجة عالية من األهمية .1

 تنمية املوارد البشرية.

 .حددت نقاط القوة والضعف على مستوى البنوك واقرتاح املعاجلات املناسبة .2

تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات يف املنظمات اليمنية عمومًا والبنوك بشكل خاص قد  .3

 لضمان حتسني اخلدمات املصرفية.من التطبيق الفعَّال السرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 
تسرترترترتهم يف تعزيز دور البنوك اليمنية يف االقتصرترترترتاد الوطين من خالل تقديم توصرترترترتيات ومقرتحات   قد .4

وواقعية للبنوك اليمنية حول أفضرترترتل ممارسرترترتات السرترترترتاتيجية تنمية املوارد البشرترترترية من أجل   حمددة 

 حتسني اخلدمات املصرفية.

 فرضيات الدراسة: 1-8

حتسني اخلدمات  يوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف      :الرئيسة الفرضية  

 هذه الفرضية أربع فرضيات فرعية تتمثل يف اآلتي: وتفرعت من، يف البنوك اليمنية املصرفية

يف  حتسني اخلدمات املصرفيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية تدريب املوارد البشرية يف  .1

 البنوك اليمنية.

يف  حتسني اخلدمات املصرفيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف  .2

 البنوك اليمنية.

يف البنوك  حتسني اخلدمات املصرفيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية اإلبداع يف  .3

 اليمنية.



265 

 

 

 265 

أثر استراتيجية تنمية املوارد البشرية يف تحسين الخدمات املصرفية يف البنوك 
 د.عادل محمد أحسن بشر،  أ.د. عبد اللطيف مصلح محمد عايض.                                  اليمنية

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

يف البنوك  حتسرترتني اخلدمات املصرترترفية يوجد أثر ذو داللة إحصرترتائية السرترترتاتيجية تنمية القيادات يف   .4

 اليمنية.

 دراسة:المنوذج  1-9

، واملتغري املسرترترترتتقل وهو حتسرترترترتني اخلدمات املصرترترترترفيةيتكون منوذج الدراسرترترترتة من املتغري التابع وهو      

األبعاد  يف هذه الدراسة استنادًا إىل  د أبعاد املتغري التابع يحتد مت اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية، وقد  

د واملتمثلة يف: امللموسرترترترترتية، ، وهي مخسرترترترترتة أبعانيالباحث الكثري مناألكثر تكرارًا واليت أمجع عليها 

االسرترترترترترترترترترترترترتتجابة، األمان، االعتمادية، التعاطف، وهذه هي األبعاد نفسرترترترترترترترترترترترترتها اليت تضرترترترترترترترترترترترترتمنها مقياس 

SERVQUAL( فقرة مشلت مجيع 12، ومت التعامل مع املتغري التابع كمتغري رئيس ومت تضرترترترترترترترترترترترتمينه )

 أبعاده.

النماذج وأبعاد و جمموعة من النظريات كما مت حتديد أبعاد املتغري املستقل استنادًا إىل مكونات      

تدريب املوارد البشرية، الدراسات السابقة األكثر تكرارًا، حيث اعتمدت أربعة أبعاد هي: اسرتاتيجية 

 والشكل، اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية، اسرتاتيجية تنمية اإلبداع، اسرتاتيجية تنمية القيادات

 ( يوضح منوذج الدراسة.1)

 

 لدراسة:ا( منوذج 1)شكل 

 

 املتغري التابرترترترتع املتغري املستقل

 اسرتاتيجية تنمية املوارد
 البشرية

  اسرتاتيجية تدريب املوارد 

 اسرتاتيجية متكني املوارد ةحتسني اخلدمات املصرفي -
 البشرية

 اسرتاتيجية تنمية اإلبداع

 اسرتاتيجية تنمية القيادات

H1.2 

H1.1 

H1 

H1.3 

H1.4 
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 حدود الدراسة: 1-10

 حتسني اخلدمات املصرفيةأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف  متثلت يف :احلدود املوضوعية
مشلت مدراء العموم ونوابهم ومساعديهم، ومدراء اإلدارات، ور ساء األقسام ونوابهم  احلدود البشرية:

 .ني اإلداريني، واملختصني اإلدارينيالوحدات اإلدارية واملشرف يومسؤول
املرخص هلا بالعمل يف و بأمانة العاصمة ت العامة للبنوك اليمنيةمتثلت يف اإلدارا احلدود املكانية:

 اجلمهورية اليمنية.
 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 1-11

 اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية: .1

هي "عمل خمطط يتكون من جمموعة برامج مصممة من أجل تعليم املوارد البشرية وإكسابها         

معارف وسلوكيات ومهارات جديدة يف املستقبل، وبالتالي التأقلم والتعايش مع أي مستجدات يف البيئة 

 (.84، 2010تؤثر يف نشاط املؤسسة" )بن عنرت، 

اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية بأنها: جمموعة األساليب واألنشطة عرف ألكراض هذه الدراسة ُتو       

 ؛واملمارسات الدائمة اليت تنفذها البنوك اليمنية لتنمية معارف ومهارات وقدرات املوارد البشرية فيها

 بغرض اإلسهام يف حتقيق أهداف االسرتاتيجية العامة للبنوك اليمنية.

 حتسني اخلدمات املصرفية: .2

جمموعة من األنشطة والعمليات التحسينية ذات املضمون املنفعي يف العناصر امللموسة وكري " هو    

يدركها املستفيدون من خالل مالحمها وقيمها املنفعية  حبيثامللموسة واملقدمة من قبل املصرف، 

وقت ذاته تشكل مصدرًا إلشباع حاجاتهم وركباتهم املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية، ويف الو

 .(32، 2005 تشكل مصدرًا ألرباح املصرف من خالل العالقة التبادلية بني الطرفني" )العجارمة،

لخدمات ل التطويريةحتسني اخلدمات بأنه: كافة األنشطة والعمليات ألكراض هذه الدراسة  يعرف و     

وتسهم  ،هم املتغرية أو يتجاوزهايليب ركبات العمالء وتوقعات مباالبنوك اليمنية اليت تقوم بها املصرفية 

 يف حتقيق أهداف تلك البنوك بكفاءة وفاعلية.

 البنوك اليمنية:   .3

هي البنوك اليمنية املرخص هلا بالعمل ضمن هيكل اجلهاز املصريف يف اجلمهورية اليمنية حتى العام     

 .م2018
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 :وإجراءاتها الدراسة منهجية -2

  :منهج الدراسة 2-1

 كونه املنهج املناسب هلذه الدراسة. ؛الدراسة املنهج الوصفي التحليليلقد اعتمدت 

  :الدراسة جمتمع 2-2

وهي البنوك اليت استجابت إلجراء الدراسة، فيما تعذر إجراء  ،( بنوك10) يف جمتمع الدراسة يتمثل     

نظرًا لنقل إدارته العامة إىل عدن، حيث تعذر  ؛الدراسة يف أربعة بنوك وهي: البنك األهلي اليمين

وكذلك بنك األمل للتمويل األصغر لتعذر احلصول  ،احلصول على موافقته، وبنك التسليف لإلسكان

 على موافقتهما، فيما بنك اليمن واخلليج أعلن إفالسه خالل فرتة إجراء الدراسة امليدانية هلذه الدراسة.

(، مكونة من املدراء التنفيذيني والعموم ونوابهم 1314الدراسة )وبلغت عدد مفردات جمتمع      

الوحدات اإلدارية واملشرفني اإلداريني،  يومساعديهم، ومدراء اإلدارات، ور ساء األقسام ومسؤول

 (. 1دول )اجل كما يوضح ذلكالدراسة،  حملواملختصني اإلداريني باإلدارات العامة للبنوك 

 جمتمع الدراسة :(1جدو  )

 اسم البنك م

موظفي 

اإلدارة 

 العامة

موظفي 

اإلدارة 

العامة بعد 

استبعاد 

الوظائف 

 املساعدة

مدير 

البنك 

ونوابه 

 ومساعديه

مدراء 

اإلدارات 

ونوابهم 

 ومساعديهم

ر ساء أقسام 

ونوابهم 

 ومساعديهم

مسؤولي 

وحدات 

 ومشرفني

 املختصني

1 
البنك اليمين لإلنشاء 

 والتعمري
240 195 3 32 28 0 132 

 59 0 12 10 2 83 100 بنك اليمن الدولي 2

 52 0 12 8 3 75 90 بنك اليمن والكويت 3

4 
بنك التسليف التعاوني 

 الزراعي
300 242 8 38 52 0 144 

 48 0 16 12 1 77 95 البنك التجاري اليمين 5

6 

البنك اإلسالمي 

اليمين للتمويل 

 واالستثمار

35 30 3 7 3 6 11 



268 

 

 

 268 

أثر استراتيجية تنمية املوارد البشرية يف تحسين الخدمات املصرفية يف البنوك 
 د.عادل محمد أحسن بشر،  أ.د. عبد اللطيف مصلح محمد عايض.                                  اليمنية

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

7 
بنك التضامن 

 اإلسالمي الدولي
180 152 4 20 23 25 80 

 93 0 17 22 4 136 160 بنك سبأ اإلسالمي 8

9 
مصرف اليمن البحرين 

 الشامل
90 75 2 10 15 0 48 

بنك الكرميي للتمويل  10

 األصغر
310 249 4 16 9 10 210 

 877 41 187 175 34 1314 1600 اإلمجالرترترترترترترترترترترترترترترترتي

 .2018، ، صنعاء الدراسة حملاملوارد البشرية يف البنوك اليمنية  إداراتاملصدر: 

 

 :عينة الدراسة 2-3

الذي أورده )العريقي، ( Krejcie & Morgan)مت حتديد حجم العينة بناء على جدول حجم العينات لرت    

تمثيل مجيع ل بطريقة العينة العشوائية الطبقية ها اختيارمت( مفردة، 297)حبجم  ،(186، 2016

مت زيادة  ، حيث( استبانة على املبحوثني350وقد مت توزيع )، سب الفئات اإلداريةحباملستويات اإلدارية 

مع حجم  وذلك لزيادة فرصة االستعادة لالستبانات بعدد متساو  ؛العينة حجمعن املوزعة عدد االستبانات 

 ( يوضح عينة الدراسة. 2، واجلدول )بها اليمننظرًا للظروف احلالية اليت متر  ب منهارتيقما العينة أو 

 عينة الدراسة :(2جدو  )

 اسم البنك م

موظفي اإلدارة 

العامة بعد استبعاد 

 الوظائف املساعدة

 النسبة املئوية  

 

 15.7 55 البنك اليمين لإلنشاء والتعمري 1

 5.1 18 بنك اليمن الدولي 2

 5.7 20 بنك اليمن والكويت 3

 18.6 65 التعاوني الزراعي بنك التسليف 4

 4.2 15 البنك التجاري اليمين 5

 4.2 15 البنك اإلسالمي اليمين للتمويل واالستثمار 6

 14.3 50 بنك التضامن اإلسالمي الدولي 7

 10 35 بنك سبأ اإلسالمي 8
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 6.3 22 مصرف اليمن البحرين الشامل 9

 15.7 55 بنك الكرميي للتمويل األصغر 10

 %100 350 اإلمجالرترترترترترترترترترترترترترترترتي

 .2018، ، صنعاء الدراسة حملاملوارد البشرية يف البنوك اليمنية  إداراتاملصدر: 

( 315( استبانة، اسرتجع منها )350) على املبحوثني ( أن عدد االستبانات املوزعة2يتضح من اجلدول)      

 اتاستبانات لعدم صالحيتها للتحليل، وبهذا يصبح عدد االستبان( 9، استبعد منها )(%90)أي بنسبة  ؛استبانة

 .من االستبانات املوزعة (%87.4)وبنسبة  ،( استبانة من العينة املطلوبة306الصاحلة للتحليل )
 

 :وحدة التحليل  2-4

بالبنك، وذلك كون متغريي الدراسرترترترتة على مسرترترترتتوى البنك وليس على مثلت وحدة التحليل للدراسرترترترتة     

 .مستوى العاملني

 مصادر مجع املعلومات:  2-5

عن مجعها يف البيانات واملعلومات اليت مت ت متثلمصادر أساسية  مت مجع بيانات هذه الدراسة من    

البيانات مت توزيعها على عينة الدراسة، إضافة إىل مصادر ثانوية متثلت يف  طريق االستبانة اليت

، والدوريات، واملؤمترات، والرسائل اجلامعية، السابقةالدراسات اليت مت مجعها من خالل واملعلومات 

 الكتب املتخصصة. ، ووامللتقيات العلمية
 

 أداة الدراسة:  2-6

 :تصميم أداة الدراسة-أ

مت بواسطتها مجع البيانات واملعلومات املطلوبة هلذه الدراسة،  تتمثل أداة الدراسة يف االستبانة اليت   

استنادًا إىل اجلانب النظري، إضافة إىل جمموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة  وقد مت تصميمها

(،  )يرقي، 2010(، )الطهراوي، 2015(، )كردي، 2017(، )شعبان، 2018ات )السبالني، كدراس

2008،)(( ،Ahmad,2008 ،):وقد تكونت االستبانة من قسمني هما 

: واملتمثلة يفالبيانات العامة، وقد مشلت املتغريات الشرترترترتخصرترترترتية والدميغرافية،    تضرترترترتمن  القسرترترترترترتم األو :

 اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي.

فقرة موجهة ( 48)بواقع املتغري التابع، واملسرترتتقل، املتمثلني يف الدراسرترتة  يتغريموتضرترتمن  القسرترتم الثاني:

 (.3إىل أفراد الدراسة، وذلك على النحو املوضح يف اجلدول )
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 ها املئويةتونسب الفقرات ا وعددمالدراسة وأبعاده ي(: متغري3جدو  )

 النسبة املئوية عدد الفقرات األبعاد املتغري

 حتسني اخلدمات املصرفية
امللموسية، االستجابة، األمان، 

 %25 12 االعتمادية، التعاطف

 اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية

 %18.75 9 اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية

 %18.75 9 اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية

 %18.75 9 اسرتاتيجية تنمية اإلبداع

 %18.75 9 اسرتاتيجية تنمية القيادات

 %100 48 اإلمجالرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتي

( 5حبيث متنح اإلجابات الدرجات اآلتية )موافق بشدة ) ،مقياس ليكرت اخلماسيمت استخدام قد و    

( درجات، كري موافق درجتان، كري موافق بشدة درجة 3( درجات، موافق إىل حد ما )4درجات، موافق )

 واحدة(. 

 :الظاهري ألداة الدراسةصدق ال -ب

معات اليمنية والعربية املتخصصني، ومن ( حمكمًا من أساتذة اجلا16مت عرض أداة الدراسة على )     

 متغريي الدراسة املديرين املهنيني املتخصصني يف القطاع املصريف اليمين إلبداء ملحوظاتهم حول أبعاد

وفقراتها، وقد مت استيعاب ملحوظات احملكمني وأصبحت االستبانة يف صورتها النهائية مكونة من 

 ا األولية.( فقرة يف صورته57( فقرة بداًل من )48)
 الصدق البنائي ألداة الدراسة:-ج

للتأكد من عدم وجود فقرات يف أداة الدراسة ميكن أن تضعف القدرة التفسريية للنتائج، فقد مت     

استخدام طريقة قياس معامل االرتباط بني كل فقرة والبعد الذي تنتمي له هذه الفقرة، وعلى مستوى 

 مجيع فقرات االستبانة.

بدرجة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة  بأبعادها أن مجيع فقرات االستبانة جاءت مرتبطة قد تبنيو    

( 0.857)و (0.556)فأقل، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بني: ( 0.01)إحصائية عند مستوى معنوية 

بنائيًا، وعدم بشكل عام، وهذا يشري إىل االتساق الداخلي بني العناصر املكونة لالستبانة وأنها صادقة 

 وجود فقرات قد تضعف من املصداقية البنائية لالستبانة.

 :أداة الدراسةثبات -د

ملعرفة درجة ثبات متغريات االستبانة ومصداقية إجابات العينة على فقرات االستبانة مت إجراء اختبار     

 (.4اجلدول )يوضح ذلك كما  (،Alpha Cronbach)ألفا كرونباخ 
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 االستبانة يعرفة درجة ثبات متغريمل(: نتائج اختبار ألفا كرونباخ 4جدو  )

 عدد الفقرات املتغري
 درجة الثبات

𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 

 درجة املصداقية

√𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 

 0.955 0.913 12 حتسني اخلدمات املصرفية

 0.983 0.966 36 اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية

 0.990 0.980 48 األداة بشكل عام

وهذا يعين  ،(0.980)( أن قيمة درجة الثبات لالستبانة بشكل عام جاء بنسبة 4يتضح من اجلدول )    

وهذا يعين أن درجة  ،(0.990)أنه جاء بنسبة ثبات مرتفعة، وجاءت درجة املصداقية إلجابات العينة 

 ،أن العينة متجانسة يف االستجابة على االستبانة يؤكد علىمصداقية اإلجابات مرتفعة أيضًا، وهذا 

االستبانة  يمتغري وقد تراوحت درجةثبات وميكن االعتماد على النتائج يف تعميمها على جمتمع الدراسة،

يبني نتائج ( 5)واجلدول  (.0.983( و)0.955)بني  توبدرجة مصداقية ترتاوح (0.966( و)0.913) بني

 .الدراسةتوى مجيع األبعاد يف اختبار ألفا كرونباخ على مس

 الدراسةنتائج اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة درجة ثبات أبعاد  :(5جدو  )

 األبعاد املتغري
عدد 

 الفقرات

 درجة الثبات

𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 

 درجة املصداقية

√𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 

حتسني اخلدمات 

 املصرفية
امللموسية، االستجابة، األمان، 

 االعتمادية، التعاطف
12 0.913 0.955 

 اسرتاتيجية تنمية

 املوارد البشرية

 0.946 0.895 9 اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية

 0.944 0.892 9 اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية

 0.965 0.931 9 اسرتاتيجية تنمية اإلبداع

 0.956 0.915 9 اسرتاتيجية تنمية القيادات
 

( 0.892) :تراوحت بني الدراسرترترترترترترترترترترترترترترتةأن قيمة درجة الثبات جلميع أبعاد  (5يتضرترترترترترترترترترترترترترترتح من اجلدول )    

درجة املصرترترترتداقية إلجابات العينة  بينما تراوحت، (0.700)وهي أكرب من النسرترترترتبة املعيارية  ،(0.931)و

 أبعاد الدراسرترتة،أن العينة متجانسرترتة يف االسرترتتجابة على مجيع  على وهذا يدل ،(0.965( و)0.944) :بني

 .الدراسةوميكن االعتماد على النتائج يف تعميمها على جمتمع  ،الية من الثباتوتتمتع بدرجة ع

 أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات: 2-7

كما مت " لتحليل ومعاجلة البيانات اليت مت مجعها، SPSSمت استخدام "برنامج التحليل اإلحصائي "      

أهداف هذه  مع مراعاة ،الوصرترترترتفية واالسرترترترتتداللية :األسرترترترتاليب اإلحصرترترترتائية املناسرترترترتبة بنوعيها اسرترترترتتخدام 

 الدراسة وفرضياتها.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها: -3

 الدراسة يف البنوك اليمنية: ينتائج مستوى متغري 3-1

الدراسة، واجلدول  يمتغري مستوى آراء العينة حول ملعرفةمت استخدم مقياس ليكارت اخلماسي     

 الدراسة. يالقيم اليت سرتد يف اجلداول املتعلقة بنتائج مستوى متغري( يوضح لنا كيفية تفسري 6)

 كيفية تفسري قيم املتوسط احلسابي والنسب املوجودة يف جداو  النتائج :(6جدو  )

 املستوى إذا كانت النسبة املعنى أو التقدير اللفظي إذا كان املتوسط

 منخفض جدًا %36أقل من  كري موافق بشدة 1.8أقل من 
 منخفض %52وأقل من  %36من  كري موافق 2.6وأقل من  1.8من 
 متوسط %68وأقل من  %52من  موافق بدرجة متوسطة 3.4وأقل من  2.6من 
 عال  %84وأقل من  %68من  موافق 4.2وأقل من  3.4من 

 عال  جدًا %100حتى  %84من  موافق بشدة 5حتى  4.2من 
  :املوارد البشرية يف البنوك اليمنيةمستوى تطبيق اسرتاتيجية تنمية  3-1-1

 (: نتائج مستوى تطبيق اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية7جدو  )

املتوسط  البعد م الرتبة

 احلسابي
اإلحنراف 

 املعياري
النسب 

 املئوية
تقدير مستوى 

التطبيق لدى جمتمع 

الدراسة بدرجة ثقة 

95% 

مستوى 

 التطبيق

الدرجة 

 العليا
الدرجة 

 الدنيا

اسرتاتيجية  1 1

تدريب املوارد 

 البشرية

 عال  76.3% 79.9% 78.1% 0.809 3.903

اسرتاتيجية  2 2

متكني املوارد 

 البشرية

 عال  72.0% 75.9% 74.0% 0.872 3.698

اسرتاتيجية  3 4

 تنمية اإلبداع
 عال  67.6% 72.0% 69.8% 0.991 3.491
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اسرتاتيجية  4 3

 تنمية القيادات
 عال  71.2% 75.4% 73.3% 0.923 3.666

متوسط تطبيق اسرتاتيجية 

 تنمية املوارد البشرية

 عال  72.0% 75.6% 73.8% 0.797 3.690

( أن مسرترترتتوى تطبيق اسرترترترتاتيجية تنمية املوارد البشرترترترية بكافة أبعادها كان    7يتضرترترتح من اجلدول )     

وبنسرترترترترترترترترترتبة مئوية بلغت ( 0.797)وبادراف معياري  (3.690)عاليًا ، فقد بلغ املتوسرترترترترترترترترترتط احلسرترترترترترترترترترتابي 

أن مسرترترترترترترترترترترتتوى  ( اليت أظهرت2010وتتفق نتائج هذه الدراسرترترترترترترترترترترتة مع دراسرترترترترترترترترترترتة الطهراوي )  %(،73.8)

كان  كري احلكومية يف حمافظات كزة بفلسرترترترتطني اسرترترترترتاتيجيات لتنمية املوارد البشرترترترترية يف املنظمات 

رت  يف  ةأن تنمية املوارد البشرية متوفر توصلت إىلليت ا (2008) ودراسة يرقي ،%(78)عاليًا نسبيًا يقدر ب

أن املؤسرترترتسرترترتة تتجاوب مع التغريات وتواكب متطلبات  االقتصرترترتادية سرترترتونطراك اجلزائرية، و املؤسرترترتسرترترتة  

 .التغيري والتطوير

( أن مستوى تطبيق ُبعد اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية جاء يف املرتبة     7كما يتضح من اجلدول )     

وبنسرترتبة مئوية  (0.809)وبإدراف معياري  (3.903)سرترتتوى عال ، فقد بلغ املتوسرترتط احلسرترتابي األوىل ومب

، وقد يعود ذلك إىل أن اسرترترترترترترتاتيجية التدريب هي االسرترترترترترترتاتيجية األوىل والتقليدية لدى %(78.1)بلغت 

 كافة البنوك اليمنية، ويالزم التدريب البنك منذ التأسرترترترترترترترترترترتيس، نظرًا ألهميته القصرترترترترترترترترترترتوى يف معاجلة 

املهارات واال اهات املتوفرة لدى املورد البشرترترترترترترترية واملطلوبة منهم ألداء مهامهم، والفجوات بني املعارف 

 .البشريةوأن متطلبات تنفيذها متاحة أكثر من بقية اسرتاتيجيات تنمية املوارد 

 املبحوثةاجلزائرية ( اليت توصرترتلت إىل أن اجلامعات 2015مع دراسرترتة سرترتربينه )  تنسرترتجموهذه النتيجة     

يف اجلامعات  %(62.2)تتبنى اسرترترترترترتاتيجية التدريب لتنمية مواردها البشرترترترترترية مبتوسرترترترترتط حسرترترترترتابي بلغ     

 التجاري اليمين لبنكلدى ااهتمام وجود توصرترترترترترترترترتلت إىل اليت  (2014) دراسرترترترترترترترترتة األحصرترترترترترترترترتب، واملبحوثة

 .باسرتاتيجية التدريب والتنمية

جاء يف املرتبة الثانية من حيث مستوى التطبيق ُبعد اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية، إذ بلغ  بينما    

يف  جاء كما، %(74.0)وبنسرترترتبة مئوية بلغت  (0.872)وبإدراف معياري( 3.698)املتوسرترترتط احلسرترترتابي 

وبإدراف  (3.666) املرتبة الثالثة ُبعد اسرترترترترترترترترترتاتيجية تنمية القيادات، فقد بلغ املتوسرترترترترترترترترتط احلسرترترترترترترترترتابي

وقد يعود ذلك إىل وجود قصرترترترترتور يف توفري آلية لتحفيز   ،%(73.3)بنسرترترترترتبة مئوية بلغت   (0.923)معياري

ذوي األداء املتميز من القيادات يف البنوك اليمنية كما بينت ذلك إجابات عينة الدراسرترترترترترترترترترتة على فقرات 

 هذا البعد.

حيث  ،ُبعد اسرترترتاتيجية تنمية اإلبداع تطبيقمن حيث مسرترتتوى ال فيما حل يف املرتبة الرابعة واألخرية     

وميكن   ،%(69.8)بنسرترترتبة مئوية بلغت  (0.991)وبإدراف معياري ( 3.491)بلغ املتوسرترترتط احلسرترترتابي  

إىل متطلباتها  مقارنة باالسرترترتاتيجيات األخرى مسرترتتوى تطبيق اسرترترتاتيجية تنمية اإلبداع  اخنفاضإرجاع 
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وى معريف ومهاري عال  إلدارتها، وتتداخل مع ختصرترترتصرترترتات الكبرية، إذ تتطلب وجود قيادات على مسرترترتت

متعددة كعلم النفس والسرترترترترترترترترترترترتلوك التنظيمي واإلدارة ، كما تتطلب عملية تنمية اإلبداع لبيئة حمفزة، 

يف البنوك اليمنية، كما تبني من الفقرات اخلاصرترترترترترترتة بهذا  وقد ال تكون متوافرة بالشرترترترترترترتكل الكايف

بنك للموارد الالزمة لدعم برامج اإلبداع، إضافة إىل وجود ضعف   البعد وجود قصور حمدود يف توفري ال 

يف مسرترترتتوى التشرترترتجيع املادي واملعنوي للمبدعني وأصرترترتحاب االبتكارات، وكذلك قصرترترتور يف توفري آلية   

  لتحفيز ذوي األداء املتميز.

 ملبحوثةاجلزائرية ا( اليت توصرترترترترتلت إىل أن اجلامعات 2015سرترترترترتربينه ) وهذه النتيجة تتفق مع دراسرترترترترتة    

 من عينة الدراسة. %(60.6)تتبنى اسرتاتيجية تنمية اإلبداع الوظيفي وبنسبة مئوية بلغت 

 

 :يف البنوك اليمنية مستوى حتسن اخلدمات املصرفية 3-1-2

 وذلك على النحو اآلتي: ،( يوضح مستوى حتسن اخلدمات املصرفية8اجلدول )

 ملعرفة مستوى حتسن اخلدمات املصرفية (T) التائي ختباراالنتائج  :(8جدو  )

رقم  الرتبة

 الفقرة

املتوسط  الفقرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترة

 احلسابي

اإلحنراف 

 املعياري

النسب 

 املئوية

 مستوىتقدير 

لدى  التحسني

 الدراسةجمتمع 

 %95بدرجة ثقة 

مستوى 

 التحسن

الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

ميتلرترترترترترتك البنرترترترترترتك  1 1

 هيزات متطورة 

 لتقديم خدماته.

 عال  79.8% 84.1% 82.0% 0.970 4.098

يتصرترترترترترترترترتف املظهر  2 2

العرترترترترترترتام للبنرترترترترترترتك  

مترته لطبيعرتة   ءمبال

اخلرترترترتدمرترترترتات اليت 

 يقدمها.

 عال  79.0% 83.4% 81.2% 0.973 4.059

حيرص املوظفون  3 7

على تقرترترترترترترترترترترترترتديم 

اخلدمة بشرترترترتكل 

 عال  76.8% 81.6% 79.2% 1.061 3.961
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صرترترترترتحيح من املرة 

 األوىل.
خرترترتدمرترترتات البنرترترتك   4 11

املقرترترترترترتدمرترترترترترتة تليب  

احتيرترترترترترترترترتاجرترترترترترترترترتات  

 وركبات عمالئه.

 عال  74.2% 79.1% 76.7% 1.084 3.833

تتوفر لرترترترترترترترترترترترترتدى      5 3

املرترترترترترترترتوظرترترترترترترترتفرترترترترترترتني  

املرترترتعرترترتلرترترتومرترترترترترترترترترترترترتات  

الكافية لإلجابة    

عن اسرترتتفسرترتارات  

 العمالء.

 عال  77.6% 82.4% 80.0% 1.062 4.000

 نيسرترترترترتلوك املوظف 6 5

يشرترترترترترترترترترتعر العمالء 

 بالثقة.

 عال  77.1% 82.0% 79.5% 1.085 3.977

 البنرترترترترتك ارسميرترترترترت 7 10

الرقابة واملراجعة     

الدائمة على آلية      

اخلدمات امُلقدمة    

 للعمالء.

 عال  74.5% 79.5% 77.0% 1.100 3.850

يقرترترترترترترتدم البنرترترترترترترتك  8 12

خدماته بالسرترعة  

 املناسبة.

 عال  73.8% 78.9% 76.3% 1.145 3.817

 البنك صرترترترترترترترترترترترتممي 9 9

بهرترتدف  هخرترتدمرترتاترترت  

تعظيم القيمرترترترترترترترتة  

لصرترترترترترترترترترتاحل مجيع 

أصحاب املصلحة   

 فيه.

 عال  75.1% 79.9% 77.5% 1.067 3.876

يوفر البنرترترترترترترترترترترترتك  10 3

خرترترترترترترترترترترترتدمرترترترترترترترترترترترتات  

 عال  77.7% 82.3% 80.0% 1.043 4.000
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بلغ  فقد( أن مسرترترتتوى حتسرترترتن اخلدمات املصرترترترفية جبميع فقراته كان عاليًا، 8اجلدول ) يتضرترترتح من    

سابي     سط احل سبة مئوية بلغت   (0.759)وبادراف معياري  (3.950)املتو وهذا يعين أن  ،%(79.0)وبن

 إجابات العينة تشري إىل أن البنوك اليمنية حتسن اخلدمات املصرفية مبستوى عال . 

مجيع فقرات متغري حتسني اخلدمات املصرفية كان    حتسن ( أن مستوى  8يتضح من اجلدول ) كما    

تجهيزات متطورة لتقديم لالبنك  بامتالكاملتعلقة   (1) الفقرة جاءتمتقاربة، حيث  ومبسرترترترترترترترتتوياتعاليًا 

%( 84.1) :تلك الفقرة بني حتسرترترتنتراوح مسرترترتتوى  إذ مبسرترترتتوى حتسرترترتن عال ،  خدماته، يف املرتبة األوىل

وبنسرترترتبة مئوية كبرية  (0.970)وبادراف معياري  (4.098)لغ متوسرترترتطها احلسرترترتابي ب فقد، %(79.8)و

غت   عة        %(82.0)بل ية        إىل ، وميكن إرجاع هذه النتيجة املرتف ية حتت ية لبن امتالك ُمجمل البنوك اليمن

 و هيزات مادية والكرتونية متطورة ُمعدة لإلسهام يف حتسني مستوى اخلدمات املصرفية املقدمة.

دماتها خلالبنوك  بتقديماملتعلقة ( 8)الفقرة حتسرترترترترترترترتن عال  جاءت يف املرتبة األخرية ومبسرترترترترترترترتتوى  وقد    

بلغ متوسطها   فقد، %(73.8%( و)78.9) :تلك الفقرة بني حتسن تراوح مستوى   إذبالسرعة املناسبة،    

ورودها يف  ، وقد يعود%(76.3)وبنسرترترتبة مئوية كبرية ( 1.145)وبادراف معياري  (3.817)احلسرترترتابي 

االسرتتعالمات عن  

خرترترترترترترتدمترترترترترترترته عرب  

الوسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتائل 

التكنولوجيرترترترترترترترترترتا 

 احلديثة.
يشرترترترترترترترترترترترتجع البنك   11 5

أصحاب املصاحل   

على تقرترترترترترترترترترترترترتديم 

امللحوظرترترترترترتات من 

لالرتقاء مبسرتتوى  

اخلرترترترترترترترترترتدمرترترترترترترترترترتات  

 املصرفية.

 عال  77.1% 82.0% 79.5% 1.097 3.977

يلتزم املوظفون          12 8

برترترترترترترترتالتعرف على 

احتيرترترترترترترترترتاجرترترترترترترترترتات  

الرترترترترترترترترتعرترترترترترترترترتمرترترترترترترترترتالء 

 ومطالبهم.

 عال  76.7% 81.4% 79.0% 1.056 3.951

 عاٍ  %77.3 %80.7 %79.0 0.759 3.950 متوسط حتسن اخلدمات املصرفية 
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إىل وجود معوقات داخلية كمحدودية املوارد البشرترترترترترترترترية املكلفني   املرتبة األخرية مقارنة ببقية الفقرات

بعض وتعقرترتد  ،مزيرترتد من الترترتدريرترتب والتطوير لكوادر البنرترتك ىلإبتقرترتديم اخلرترتدمرترتات للعمالء، واحلرترتاجرترتة 

مثل ضرترترترترترترترترترترتعف شرترترترترترترترترترترتبكات   اإلجراءات اإلدارية الداخلية املرتبطة ببعض اخلدمات، ومعوقات خارجية:

يف تقديم أكلب اخلدمات املصرترترترفية، وكذا ضرترترتعف الوعي اإلداري   ًاأسرترترتاسرترترتي  ًااالنرتنت اليت تعد متطلب

 لدى بعض عمالء البنوك باإلجراءات القانونية واإلدارية للحصول على بعض اخلدمات.

املتغري، حيث  بقية فقرات هذا حتسرترترتنبني مسرترترتتوى  ًاكبري ًا( أن هناك تقارب8ويتضرترترتح من اجلدول )    

%، 79.0%، 79.2%، 79.5%، 80.0%، 81.2) :على النحو اآلتي وعلى التوالي حتسرترترترتنهابلغ مسرترترترتتوى 

وبادراف ( 3.833-4.059) :ومبستوى عال ، ومتوسط حسابي يرتاوح بني    %( %76.7، %77.0، 77.5

ق والتقارب بني التنسرترترتي عال  من مسرترترتتوى وجود، وقد يعود ذلك إىل (1.084-0.973) :معياري يرتاوح بني

البنوك اليمنية يف جوانب التنمية والتطوير ومسرترترترترترترتتوى الثقافة املؤسرترترترترترترتسرترترترترترترتية، حيث  معهم العديد من  

املعهد املصرترتريف، واملسرترتتوى العالي من الدوران الوظيفي بني  والروابط، وأهمها: مجعية البنوك اليمنية، 

ة والتنظيمية والتطويرية بشرترترترترتكل ويتم التنسرترترترترتيق للكثري من الفعاليات اإلداري ،بعضبالبنوك بعضرترترترترتها 

جدًا من التقارب يف تقديم  ومسرترترترترترترترترترترترترتتوى عال  ،توافق بني البنوك اليمنية ، إضرترترترترترترترترترترترترتافة إىل وجودمجاعي

 اخلدمات املصرفية بأنواعها املختلفة بني البنوك اليمنية.
 

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة: 3-2

 :الرئيسةنتائج اختبار الفرضية   3-2-1

على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف  الرئيسةنصت الفرضية     

حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية"، والختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االددار 

 .(9كما يوضح ذلك اجلدول ) ،البسيط

ثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف حتسني نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط ملعرفة أ :(9جدو  )

 اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضيةنص 

يوجرترترترترترترترترتد أثر ذو داللرترترترترترترترترتة  

إحصرترترترترترترتائية السرترترترترترترترتاتيجية    

تنمية املوارد البشرترترترترترترترترترية يف  

حتسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتني اخلدمات 

املصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترفية يف البنوك   

 اليمنية

0.729 0.532 345.568 0.000* 0.729 18.589 0.000* 

 ( فأقل.0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )* 
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داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف حتسني  ي( وجود أثر ذ9يتضح من اجلدول )    

، وهذا يعين أن اسرتاتيجية تنمية 2R (0.532)معامل التحديد قيمة ، فقد بلغت ةاخلدمات املصرفي

من التغريات يف عمليات حتسني اخلدمات املصرفية املتحققة ( 0.532)املوارد البشرية تفسر ما نسبته 

من عمليات حتسني اخلدمات املصرفية نا ة من استخدام  %(53.2)يف البنوك اليمنية، مما يشري إىل أن 

 %(46.8)بشرية بأبعادها املختلفة، كما تعين هذه النتيجة أن هذه البنوك السرتاتيجية تنمية املوارد ال

عوامل أخرى كري  ىلإمن التغريات اليت حتدث يف عمليات حتسني اخلدمات املصرفية املتحققة تعود 

 اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية.

 أنه بافرتاض ، وهذا يعين(0.729)بلغت  Beta( أن قيمة معامل االددار 9كما يتضح من اجلدول )    

تنمية املوارد البشرية بدرجة  ةستؤدي أي زيادة يف مستوى تطبيق اسرتاتيجي حتييد أثر بقية املتغريات

يف حتسن اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية، ويؤكد معنوية هذه  %(72.9)واحدة إىل زيادة مبقدار 

وهي أكرب من قيمة  ،(0.01)د مستوى وهي دالة عن ،(345.568)احملسوبة اليت بلغت  Fالنتيجة قيمة 

F  وبالتالي نثبت (1 - 306)( ودرجة احلرية 306عند حجم العينة ) (3.872)اجلدولية اليت تبلغ قيمتها ،

داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك  يوجود أثر ذ

 .الرئيسةت صحة الفرضية تثبفقد اليمنية، وبالتالي 

 
 :ات الفرعيةنتائج اختبار الفرضي  3-2-2

 أواًل: نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل:

نصت الفرضية الفرعية األوىل على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية تدريب املوارد البشرية     

والختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االددار يف حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية"، 

 (:10البسيط كما يوضح ذلك اجلدول )
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نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط ملعرفة أثر اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية يف حتسني  :(10جدو  )

 اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضيةنص 

يوجرترترترترترترترتد أثر ذو 

داللة إحصرترترترترترترتائية 

السرترترترترترترترترترترترترترتاتيجية 

ترترترترتدريرترترترتب املوارد  

البشرترترترترترترترترترترترترترترترترية يف 

حتسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتني 

اخلرترترترترترترترترترتدمرترترترترترترترترترتات  

املصرترترترترترترترترترترترترترفية يف 

 البنوك اليمنية

0.601 0.361 171.854 0.000* 0.601 13.109 0.000* 

 فأقل. (0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية * 
 

داللة إحصائية السرتاتيجية تدريب املوارد البشرية يف حتسني  ي( وجود أثر ذ10يتضح من اجلدول )   

، وهذا يعين أن اسرتاتيجية تدريب 2R (0.361)معامل التحديد قيمة اخلدمات املصرفية، فقد بلغت 

من التغريات يف عمليات حتسني اخلدمات املصرفية املتحققة  (0.361)املوارد البشرية تفسر ما نسبته 

ن عمن عمليات حتسني اخلدمات املصرفية نا ة  %(36.1)مما يشري إىل أن  يف البنوك اليمنية،

 استخدام هذه البنوك السرتاتيجيات تدريب املوارد البشرية.

، وهذا يعين أنه بافرتاض (0.601)بلغت  Beta( أن قيمة معامل االددار 10كما يتضح من اجلدول )    

تدريب املوارد البشرية بدرجة  ةمستوى تطبيق اسرتاتيجي حتييد أثر بقية املتغريات ستؤدي أي زيادة يف

ويؤكد معنوية هذه  ،يف حتسن اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية %(60.1)واحدة إىل زيادة مبقدار 

وهي أكرب من قيمة  ،(0.01)وهي دالة عند مستوى  ،(171.854) احملسوبة اليت بلغت Fالنتيجة قيمة 

F وبالتالي نثبت (1 - 306)( ودرجة احلرية 306عند حجم العينة ) (3.872)متها اجلدولية اليت تبلغ قي ،

داللة إحصائية السرتاتيجية تدريب املوارد البشرية يف حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك  يوجود أثر ذ

 ت صحة الفرضية الفرعية األوىل.تثبفقد اليمنية، وبالتالي 
 

 رعية الثانية:ثانيًا: نتائج اختبار الفرضية الف

نصت الفرضية الفرعي الثانية على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية متكني املوارد      

البشرية يف حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية"، والختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل 

 .(11كما يوضح ذلك اجلدول ) ،االددار البسيط
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نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط ملعرفة أثر اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف حتسني  :(11جدو  )

 اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig نص الفرضية

يوجد أثر ذو داللة    

إحصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتائية  

السرترترترترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية 

مترترتكرترتني املرترتوارد   

البشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترية يف 

حتسرترترتني اخلدمات 

املصرترترترترترترترترترترترترترترترترفية يف  

 البنوك اليمنية

0.670 0.449 247.247 0.000* 0.670 15.724 0.000* 

 ( فأقل.0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )* 
 

داللة إحصائية السرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف حتسني  ي( وجود أثر ذ11يتضح من اجلدول )    

(، وهذا يعين أن اسرتاتيجية متكني 449.0) 2Rمعامل التحديد قيمة اخلدمات املصرفية، فقد بلغت 

من التغريات يف عمليات حتسني اخلدمات املصرفية املتحققة  (0.449)املوارد البشرية تفسر ما نسبته 

ن عمن عمليات حتسني اخلدمات املصرفية نا ة  %(44.9) يف البنوك اليمنية، مما يشري إىل أن

 اتيجيات متكني املوارد البشرية.استخدام هذه البنوك السرت

، وهذا يعين أنه بافرتاض (0.670)بلغت  Beta( أن قيمة معامل االددار 11كما يتضح من اجلدول )    

متكني املوارد البشرية بدرجة  ةستؤدي أي زيادة يف مستوى تطبيق اسرتاتيجي حتييد أثر بقية املتغريات

يف حتسن اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية، ويؤكد معنوية هذه  %(67) واحدة إىل زيادة مبقدار

وهي أكرب من قيمة  ،(0.01)وهي دالة عند مستوى  ،(247.247)احملسوبة اليت بلغت  Fالنتيجة قيمة 

F  وبالتالي نثبت (1 - 306)( ودرجة احلرية 306عند حجم العينة ) (3.872)اجلدولية اليت تبلغ قيمتها ،

داللة إحصائية السرتاتيجية متكني املوارد البشرية يف حتسني اخلدمات املصرفية يف  يوجود أثر ذ

 ت صحة الفرضية الفرعية الثانية.تثبفقد البنوك اليمنية، وبالتالي 
 

 ثالثًا: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

السرتاتيجية تنمية اإلبداع يف  نصت الفرضية الفرعية الثالثة على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية     

حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية"، والختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االددار 

 .(12كما يوضح ذلك اجلدول ) ،البسيط
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يف حتسني تنمية اإلبداع نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط ملعرفة أثر اسرتاتيجية  :(12جدو  )

 املصرفية يف البنوك اليمنيةاخلدمات 

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضيةنص 

يوجد أثر ذو داللة    

إحصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتائية  

السرترتاتيجية تنمية  

اإلبداع يف حتسرترتني 

اخلرترترترترترترترترترترترتدمرترترترترترترترترترترترتات 

املصرترترترترترترترترترترترترترترترترفية يف 

 البنوك اليمنية

0.653 0.426 225.970 0.000* 0.653 15.032 0.000* 

 ( فأقل.0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية * 

 

داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية اإلبداع يف حتسني اخلدمات  ي( وجود أثر ذ12يتضح من اجلدول )     

، وهذا يعين أن اسرتاتيجية تنمية اإلبداع تفسر 2R (0.426)معامل التحديد قيمة املصرفية، فقد بلغت 

من التغريات يف عمليات حتسني اخلدمات املصرفية املتحققة يف البنوك اليمنية، مما  (0.426)ما نسبته 

ن استخدام هذه البنوك عمن عمليات حتسني اخلدمات املصرفية نا ة  %(42.6)يشري إىل أن 

 تنمية اإلبداع. ةالسرتاتيجي

وهذا يعين أنه بافرتاض ، (0.653)بلغت  Beta( أن قيمة معامل االددار 12كما يتضح من اجلدول )    

تنمية اإلبداع بدرجة واحدة إىل  ةحتييد أثر بقية املتغريات ستؤدي أي زيادة يف مستوى تطبيق اسرتاتيجي

يف حتسن اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية، ويؤكد معنوية هذه النتيجة  %(65.3)زيادة مبقدار 

 Fوهي أكرب من قيمة  ،(0.01)د مستوى وهي دالة عن ،(225.970)احملسوبة اليت بلغت  Fقيمة 
، وبالتالي نثبت (1 - 306)( ودرجة احلرية 306عند حجم العينة )( 3.872)اجلدولية اليت تبلغ قيمتها 

داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية اإلبداع يف حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية،  يوجود أثر ذ

 لفرعية الثالثة.ت صحة الفرضية اتثبفقد وبالتالي 
 

 رابعًا: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

نصت الفرضية الفرعية الرابعة على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية القيادات يف      

حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية"، والختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االددار 

 .(13كما يوضح ذلك اجلدول ) ،البسيط
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نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط ملعرفة أثر اسرتاتيجية تنمية القيادات يف حتسني  :(13جدو  )

 اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضيةنص 

يوجرترترترترترترترتد أثر ذو 

داللة إحصرترترترترترترتائية 

السرترترترترترترترترترترترترترتاتيجية 

القيرترترتادات تنميرترترتة 

يف حتسرترترترترترترترترترترترترترترترترتني 

اخلرترترترترترترترترترتدمرترترترترترترترترترتات  

املصرترترترترترترترترترترترترترفية يف 

 البنوك اليمنية

0.657 0.431 230.468 0.000* 0.657 15.181 0.000* 

 ( فأقل.0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )* 
 

داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية القيادات يف حتسني  ي( أن هناك أثر ذ13يتضح من اجلدول )    

، وهذا يعين أن اسرتاتيجية تنمية 2R (0.431)معامل التحديد قيمة اخلدمات املصرفية، فقد بلغت 

من التغريات يف عمليات حتسني اخلدمات املصرفية املتحققة يف  (0.431)القيادات تفسر ما نسبته 

ن استخدام عمن عمليات حتسني اخلدمات املصرفية نا ة  %(43.1)أن البنوك اليمنية، مما يشري إىل 

 تنمية القيادات. ةهذه البنوك السرتاتيجي

، وهذا يعين أنه بافرتاض (0.657)بلغت  Beta( أن قيمة معامل االددار 13كما يتضح من اجلدول )    

تنمية القيادات بدرجة واحدة إىل  ةحتييد أثر بقية املتغريات ستؤدي أي زيادة يف مستوى تطبيق اسرتاتيجي

يف حتسن اخلدمات املصرفية يف البنوك اليمنية، ويؤكد معنوية هذه النتيجة  %(65.7) زيادة مبقدار

 Fوهي أكرب من قيمة  ،(0.01)وهي دالة عند مستوى  ،(230.468)احملسوبة اليت بلغت  Fقيمة 

، وبالتالي نثبت (1 - 306)( ودرجة احلرية 306عند حجم العينة )( 3.872)اجلدولية اليت تبلغ قيمتها 

داللة إحصائية السرتاتيجية تنمية القيادات يف حتسني اخلدمات املصرفية يف البنوك  يوجود أثر ذ

 ت صحة الفرضية الفرعية الرابعة.تثبفقد اليمنية، وبالتالي 
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 :والتوصيات االستنتاجات -4

 االستنتاجات: 4-1

 توصلت إليها الدراسة، مت تقديم االستنتاجات اآلتية:يف ضوء النتائج اليت 
 وجود اهتمام كبري لدى البنوك اليمنية يف تطبيق اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية. .1

اسرترترترترتاتيجية تنمية املوارد البشرترترترترية ، حيث إن أعلى مسرترترترتتوى لتطبيق   يوجد تفاوت يف تطبيق أبعاد  .2

وأقلها كان يف  ،عد اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية  اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية كان يف بُ  

 ُبعد اسرتاتيجية تنمية اإلبداع. 

يوجد ضرترترتعف حمدود لدى البنوك اليمنية يف مسرترترتتوى التشرترترتجيع ماديًا ومعنويًا للمبدعني وأصرترترتحاب   .3

 االبتكارات.

 داع.يوجد قصور حمدود يف توفري البنوك اليمنية للموارد الالزمة لدعم برامج تنمية اإلب .4

 يوجد قصور حمدود يف توفري آلية لتحفيز ذوي األداء املتميز من القيادات يف البنوك اليمنية. .5
 .تولي البنوك اليمنية اهتمامًا كبريًا بتحسني خدماتها املصرفية ولكافة أنواعها .6
حيث يوجد تفاوت يف تأثري أبعاد اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف حتسني اخلدمات املصرفية،       .7

كان أكثرها تأثرياً ُبعد اسرترترترترترترترترترترترتاتيجية متكني املوارد البشرترترترترترترترترترترترية، فيما كان أقلها تأثرياً ُبعد   

 اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية.
 

 التوصيات: 4-2

 يف ضوء االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة ميكن تقديم التوصيات اآلتية:   

املوارد البشرترترترترية، من خالل تنويع وتوسرترترترتيع برامج التنمية زيادة االهتمام بتطبيق اسرترترترترتاتيجية تنمية  .1

 وحتديث أساليبها وتطوير آليات تقييمها. ،والتطوير املختلفة

وتلبية  ،زيادة االهتمام باسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية تنمية اإلبداع جبعلها يف مقدمة أولويات البنوك اليمنية .2

 .البنوك اليمنية متطلبات تنفيذها بكفاءة وفاعلية، السيما أنها األقل ممارسة يف

زيادة االهتمام بعنصرترترترترتر التحفيز املادي واملعنوي للمبدعني وأصرترترترترتحاب االبتكارات؛ كونه من أهم  .3

 مقومات تنمية اإلبداع واالبتكار ويدخل ضمن دميومتهما.

 زيادة االهتمام بتوفري املوارد املختلفة الالزمة لدعم وتعزيز برامج تنمية اإلبداع. .4

آليات واضرترترترترترترتحة وشرترترترترترترتفافة ومعلنة لتحفيز ذوي األداء املتميز من القيادات يف  زيادة االهتمام بتوفري  .5

 البنوك اليمنية.
مبا يليب  اليمنية تعزيز ممارسرترتة التحسرترتني املسرترتتمر للخدمات املصرترترفية اليت تقدمها البنوكضرترترورة  .6

 احتياجات العمالء أو يفوق توقعاتهم.
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تحديثها وتطوير إجراءات تنفيذها وتنويع زيادة االهتمام باسرترترترترترترترترترتاتيجية تدريب املوارد البشرترترترترترترترترترية ب .7

 .حتسني اخلدمات يف البنوك اليمنيةأساليبها ووسائلها وتقويم نتائجها؛ كونها األقل تأثريًا يف 
 
 ملراجع:ا

  :)أواًل(: املراجع العربية 

(. أثر اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية على األداء 2014األحصب، فضل راشد حممد على ) -

باستخدام بطاقة األداء املتوازن: دراسة حالة على البنك التجاري اليمين )رسالة ماجستري(.  املؤسسي

 جامعة عدن، اليمن.
مني للنشر والتوزيع، طرق البحث، الطبعة اخلامسة، األ .(2016العريقي، منصور حممد إمساعيل ) -

 صنعاء، اليمن.
(. فلسفة األكادميية يف جمال التدريب. اسرتجع بتاريخ 2018أكادميية السادات للعلوم اإلدارية ) -

  https://bit.ly/2uqCIcmمن  27-5-2018
(. العالقة بني مقومات التميُّز باألداء ونتائجه يف قطاع الصناعات الدوائية 2013جرار، ذياب ) -

 .295-263(، 2)21ات االقتصادية واإلدارية، الفلسطيين، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراس
(. تشكيلة األمناط املعرفية وأمناط القيادة االسرتاتيجية احملددة لفاعلية 2010مجيل، أمحد نزار ) -

 فريق اإلدارة العليا )أطروحة دكتوراه كري منشورة(، جامعة بغداد، العراق.
رية يف جناح املنظمات الريادية: دراسة (. عالقة وأثر متكني املوارد البش2015حسني، حسني وليد ) -

 .178-162(، 102)38استطالعية، جملة اإلدارة واإلقتصاد األردنية، 
(. أثر اسرتاتيجية التدريب على 2011والطراونة، حتسني أمحد جعفر ) ،الشرعة، عطا اهلل طافش -

أداء العاملني يف الشركات املساهمة العامة الصناعية األردنية، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، 

26(4) ،83-132. 
(. دور اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف تطوير األداء 2010الطهراوي، عبداملنعم رمضان ) -

يف كزة )رسالة ماجستري كري منشورة(، كلية التجارة، املؤسساتي يف املنظمات كري احلكومية 

 اجلامعة اإلسالمية، فلسطني.
(. مناذج وطرق قياس جودة اخلدمة، دراسة تطبيقية على خدمات مؤسسة 2014بوعبداهلل، صاحل ) -

بريد اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

 ، اجلزائر.1
(. اسرتاتيجية متكني العاملني ودورها يف تشجيع اإلبداع 2015عبداملؤمن، حلمية، وقويف، ميينة ) -

بسام )رسالة ماجستري  بعني اجلزائر اتصاالت ملؤسسة التجارية الوكالة حالة التنظيمي: دراسة

 كري منشورة(، جامعة أكلي حمند أوحلاج، اجلزائر.

https://bit.ly/2uqCIcm
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دراسة حتليلية آلليات احلوكمة وتأثريها على األداء (. 2010القرشي، عبداهلل علي أمحد ) -

املصريف: دراسة تطبيقية على قطاع البنوك اليمنية )رسالة دكتوراه كري منشورة(، جامعة حلوان، 

 مصر.
(. أساليب تنمية مهارات اإلبداع لدى القيادات الوسطى )دراسة 2014املزروع، فهد علي سليمان ) -

 نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.ماجستري كري منشورة(، جامعة 
(. أثر إسرتاتيجية التمكني يف تنمية السلوك اإلبداعي لرأس 2015مكيد، علي، وحيياوي فاطمة ) -

املدية، جملة العلوم االقتصادية _املال الفكري : دراسة حالة مؤسسة صيدال فرع أنتيبيوتيكال

 .211-184(، 14)9والتسيري والعلوم التجارية، 
خصخصة املصارف والبنوك مقدمة يف علم إدارة التوازنات  (.2009) ضري حمسن امحداخل -

 .إبرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر: قتصادية، القاهرة اال
، عمان، (3ط)(. اال اهات املعاصرة يف إدارة املصارف 2003وجودة حمفوظ ) ،رمضان، زياد -

 دار وائل للنشر والتوزيع. :األردن
مستوى جودة اخلدمات اجلامعية كما يدركها طلبة جامعة  .(2013حممد إبراهيم )سلمان،  -

 .50-1، 17، جملة جامعة األقصى، Servperfالخدمةاألقصى بغزة طبقًا ملقياس جودة 
سحر  ،فوطةوامحد يوسف،  ،ناصر "حممد سعود "، عريقات ،الزامل، حممود امحد، جردات -

رسالة ماجستري كري )ارة االسرتاتيجية واألداء املؤسسي (، متطلبات اإلد2001نويران، زيدون )

 .، األردن، اجلامعة األردنية(منشورة
املزيج التسويقي  (.2010فرحان، العطار، فؤادي محودي، وشباع، حسام حسني )طالب، عالء  -

 .دار صفاء للنشر والتوزيع :املصريف وأثره يف الصورة املدركة للزبرتائن، األردن، عمان
(. دور تطوير اخلدمات املصرفية وخصائصها التسويقية يف املصارف 2017بتول عبده علي )كالي،  -

 .100-85، (4)7 ،التجارية، جملة املثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية
، بغداد، (2ط) (. تسويق اخلدمات املصرفية2002وآل مراد، جنلة يونس ) ،النمر، درمان صادق -

 والتوزيع. املكتبة الوطنية للنشر :العراق
معايري جودة اخلدمات املصرفية العمالء واملوظفني مبصرف  .(2008رمضان، عادل مفتاح ) -

 ، جامعة طرابلس، ليبيا.(رسالة ماجستري كري منشورة)الصحارى 
 دار الربكة للنشر.: (. تسويق اخلدمات املصرفية، عمان، األردن2001أمحد، حممود أمحد ) -
قياس جودة خدمات املكتبات العامة: دراسة حالة مكتبة  .(2009الشويعر، خولة بنت حممد ) -

 .28-7، (5) امللك عبد العزيز العامة بالرياض، جملة دراسات املعلومات،
 دار احلامد للنشر والتوزيع.عمان، األردن: ، (1)ط التسويق املصريف (.2005العجارمة، تيسري ) -
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