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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص

ة التنافسية لدى البنوك االسالمية  معرفة هدفت الدراسة اىل  ز ي ابراز المي 
ز
حالة البنك –دور الخدمات المرصفية ف

ز ، حيث ت ي فلسطي 
ز
ي ف ي تتعرض لها البنوكناالسالمي العرئ 

 بع اهمية هذه الدراسة من واقع المنافسة الشديدة الت 
ة تنافيسة حيث قامت الباحثة  ز ي والسغي اىل اكتساب مي  ي ظل التطور التكنولوج 

ز
ي ف
ز
ي القطاع المرصف

ز
االسالمية ف

ي وتم استخدام اداة االستبانة لجميع البيانات من مجتمع الدراسة المكون من 
ي االحصائ 

باستخدام المنهج الوصفز
ي  ز  -مدراء ونواب افرع البنك االسالمي العرئ  ز )افرع ا –فلسطي  (  33لضفة الغربية حيث بلغ عدد المستهدفي 

داد ) ( استبانة ، اعتمدت الباحثة عىل صياغة  30شخص وتم استهداف جميع مجتمع الدراسة حيث تم اسي 
فرضيات من االجابة عىل اسئلة الدراسة حيث خلصت الدراسة بعد تحليل البيانات انم ال يوجد عالقة ذات 

ز تسويق الخدم ي البنوك االسالمية ) البطاقة الممغنطة , الخدمة المرصفية من داللة احصائية بي 
ز
ات المرصفية ف

ة التنافسية .  ز نت ايضا الخدمات المرصفية من خالل الهاتف الذكي ( مع المتغي  التابع المي 
 خالل شبكة االني 

ونية ي  خلصت الدراسة بتوصيات عديدة منها : يجب توسع مضمون وكذلك نوعية الخدمات المرصفية االلك
ونية التفاعلية.ثانيا: تعريف العمالء ما هو  المقدمة وذلك من اجل زيادة والء العمالء من خالل المواقع اإللكي 

امج التسويقية.   مستجد من خدمات مرصفية من خالل استخدام الي 

ة  : الكلمات المفتاحية ز ، تسويق الخدمات المرصفية، المي  ي
ز
) البنوك االسالمية،التسويق المرصف

) نت، خدمات مرصفية عي  الهاتف الذكي
 . 1التنافسية،البطاقات الممغنطة،خدمات مرصفية عي  شبكة االني 

 

 

                                                           
 ساجدة زيتون : باحثة .  1 
ي جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم.  2

ز
 عبد الرحمن مقداد : استاذ االقتصاد واالقتصاد االسالمي ف
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Abstract 

This paper aims at studying the role of banking services in highlighting the competitive advantage of 

Islamic banks - the case of the Arab Islamic Bank in Palestine. The importance of this study stems 

from the reality of intense competition that Islamic banks are exposed to in the banking sector in light 

of technological development and the pursuit of gaining a competitive advantage. The researcher used 

the descriptive statistical approach, and the questionnaire was used to collect data from the study 

population consisting of directors and representatives of the Arab Islamic Bank branches - West Bank 

branches, The population of the study consist (33) respondents and all the study population was 

targeted, where (30) questionnaires were retrieved. The study concluded that there is no statistically 

significant relationship between the marketing of banking services in Islamic banks (magnetic card, 

banking service through the Internet, and also banking services through smartphones) with the 

dependent variable, the banks competitive advantage. 

The study concluded with several recommendations, including the content, as well as the quality of the 

electronic banking services provided, should be expanded in order to increase customer loyalty 

through interactive websites. Second: Introduce customers to new banking services through the use of 

marketing programs. 

Keywords: (Islamic banking, Banking marketing, marketing banking services, competitive advantage, 

magnetic cards, internet banking services, smartphone banking services). 

 
 

 . المقدمة
ي يساهم القطاع 

ز
ي امداد النشاط االقتصادي لما يلزمم من أموال لتنمية وتطوير القطاع االقتصادي من  المرصف
ز
ف

ي مركزا حيويا 
ز
جهة وكذلك محاربة االقتناز وتحقيق منفعة للمدخرين من جهة أخرى ، حيث احتل القطاع لمرصف

ي عىل التنمية االقتصادية ، وب ي النظم المالية واالقتصادية لما لم من تأثي  إيجائ 
ز
تقدمم البنوك  النظر للدور الذيف

ي هذه  
ز
ي القيام بأنشطتها ووظائفها سينعكس سلبا او إيجابا عىل التنمية ف

ز
ي اقتصاديات الدول فإن كفاءتها ف

ز
ف

ي فعالياتها من خالل زيادة مستوى كفاءتها 
ز
الدول وهذا يتطلب من البنوك االسالمية العمل عىل من اجل زيادة ف

ز خدماتها  وسهولة إجراءات سي  عملها  وأيضا االرتقاء بمستويات أداء موظفيها ، مما ينعكس عىل تطوير وتحسي 
 .المرصفية وبالتاىلي تحقيق رغبات واحتياجات عمالئها

ي يعتي  نشاط ديناميكي متشعب ومتعدد الجوانب واالبعاد حيث الهدف منم إيجاد طرق  
ز
التسويق المرصف

والعمل عىل اشباعها بما يحقق ذلك للبنك االستمرارية وكذلك وأساليب  تمكن بمعرفة حاجات ورغبة الزبائن 
ي تشكل البيئة التسويقية

ات والت   .الوصول اىل أهدافم وبالتاىلي التكيف مع تلك المتغي 
ي اقتصاديات تلك الدول 

ز
ي الخدمات المرصفية حيث أصبحت تشكل أهمية ف

ز
 ف
ً
 هاما
ً
ة تطورا شهدت العقود األخي 
ز  ز  ، مما نتج عنم تنافس بي  ز وايضا المهتمي   تلك الخدمات ، حيث خلق ذلك وغي وادراك لدى الباحثي 

ز مقدمي 
ورية للنمو  ة التنافسية ضز ز ي البنوك اإلسالمية ، اصبحت المي 

ز
باألنشطة الخدماتية بأهمية تلك المزايا التنافسية ف

 لهذه المؤسسات المرصفية، ونتيجة ثورة تكنولوجيا المعلوم
ً
سمحت  ات واإلتصاالت والتطور كما شكلت هاجسا

ي ظل 
ز
ز الخدمات حسب رغباتم ، وإمكانية التحول من مرصف آلخر بسهولة ف للعميل من إمكانية المفاضلة بي 

ي ظل أنها  .إقتصاد السوق واإلنفتاح عىل العالم
ز
ة تنافسية خاصة ف ز وتكتسب هذه المصارف اإلسالمية مي 

م ومحافظ ز ي مجتمع ملي 
ز
 .موجودة ف
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة بسبب التحوالت العالمية تحديدا بعد بروز العولمة وما نتج حيث ان التطورات   ات الكبي  الرسيعة وكذلك التغي 
ي 
ي سياساتها وأيضا تبتز

ز
ورة إعادة النظر ف عنها من الغاء للعديد من القيود ، مما حتم ذلك عىل البنوك اىل ضز
ات من خالل تقديم من اتيجيات جديدة تساعدها عىل التكيف مع هذه التغي 

ي عمال اسي 
ئها ، تجات جديدة ترضز

ي 
ز
ي غالبية اعمالها ، حيث ساعد ذلك ف

ز
ي ف
ز
وان هذا االمر دفع البنوك من التوجم اىل اتباع  فكرة التسويق المرصف

زيادة فعاليتها وايضا العمل عىل االرتقاء بخدماتها وزيادة كفاءتها والرفع من مستوى أداء موظفيها بما يحقق رضز 
 .همالزبائن والمحافظة علي

ي هذا البحث سيتم التعرف عىل
ز
ة دور  وف ز ز وإبراز المي  ي فلسطي 

ز
ي البنوك االسالمية ف

ز
 تسويق الخدمات المرصفية ف

ي  –التنافسية   .  دراسة حالة البنك االسالمي العرئ 
 

 :االطار النظري والدراسات السابقة
 
 االطار النظري :  -أ 
 

تتمثل مايقوم المرصف بتقديمم من خدمات لزبائنم حيث : من المنظور اإلقتصاديالخدمات المرصفية .  1.1
وهي ايضا تدغ عىل انها مجموعة أنشطة جوهرها غيي  ملموس، يقدمها البنك لعمالئم بهدف اشباع حاجاتهم 

. وعرفها آخرون "مجموعة من العمليات ذات المضمون النفغي الذي يتصف بتغلب العناض غي  2وررغباتهم

ي تدرك من ق
 يساهم الملموسة والت 

ً
ي تشكل مصدرا

بل األفراد والمؤسسات من خالل دالالتها وقيمها النفعية الت 
 يحقق 

ً
ي الوقت نفسم مصدرا

ز
ي تلبية حاجاتهم المالية وكذلك اإلئتمانية المستقبلية والحالية ، وهذا يحقق ف

ز
ف

 . ز ز الطرفي   الربحية لها وذلك عي  العالقة التبادلية بي 
 انها :" مجموعة م

ً
ي يتم عرضها من قبل البنك للبيع وهذه تشمل  وتعرف أيضا

ن األنشطة والمنافع الملموسة الت 
 . 3كال من  الحسابات الجارية والتوفي  ألجل التمويالت والقروض بأنواعها وتبديل العمالت"

ي مفهوم الخدمات المرصفية اإلسالمية: . 1.2
ز
ي تساهم ف

وهي مجموعة من الخدمات المرصفية اإلسالمية الت 
ز معها، وكذلك تعمل عىل تحقيق افضل معدالت من العائد الذي تقدمم تسهيل  تعامالت األفراد العاملي 

 . 4لعمالئها، باإلضافة لتنمية المعامالت المالية واإلقتصادية اإلسالمية
2.3 . : ي المرصف اإلسالمي

 
تتمثل بقيام البنك اإلسالمي بتقديم الخدمات المالية  مفهوم الخدمة المرصفية ف

واإلستشارية لزبائنم بما يحقق حاجاتهم ورغباتهم ، ويعمل عىل تيسي  المعامالت المالية واإلقتصادية مقابل 
يعة او شبم ربا  . 5عمولة أو اجر بمراعاة أن ال يكون ذلك مخالف للرسر

ي   :  -البنك اإلسالمي العرن   فلسطي  
ي عام 

ز
ي بداية العام 1995ف

ز
ي ف
ز
كة مساهمة عامة، وبارسر عملم المرصف ي كرسر . 1996م تأسس البنك اإلسالمي العرئ 

يعة اإلسالمية عي  مقره   ألحكام الرسر
ً
ويعمل من خالل القيام باألعمال المرصفية وكذلك أعمال اإلستثمار وفقا

ة وايضا من خالل  ي محافظة رام هللا والبي 
ز
ي اإلماراتالرئيسي الكائن ف

ز
ز كما يوجد ف ي  فلسطي 

ز
 فروعم الموزعة ف

                                                           
ي مدينة نابلس ،)رسالة ماجستي  2016.لحلوح وزين الدين، 2 

ز
ي البنوك التجارية ف

ز
غي  منشورة(،جامعة  ، أثر الخدمات المرصفية عىل رضا العمالء ف

 31النجاح،ص
ز الخدمة المرصفية دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية   رسالة ماجستي  غي  2015. عبد المالك،عليوش)3 ي تحسي 

ز
ي ف
(."أهمية االتصال التسويف 

،الجزائر.    -BADRمنشورة،جامعة محمد خضي 
: المبادىء   4 . 268(2011والممارسات،)السعودية:جامعة االمام محمد بن سعود،.عبد العزيز الرشيد، النظام الماىلي اإلسالمي

،)السعودية:المرصف االسالمي الدوىلي لالستثمار والتنمية( 5 غي لعمليات المرصف اإلسالمي
 . 194، ص2007.فياض عبدالمنعم، التكييف الرسر
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( المكتب التمثيىلي وكذلك الفرع المتنقل "بنكي ع الطريق" ليصل عدد فروعم ثمانية  ي العربية المتحدة ) إمارة دئ 
كات تابعة حت  تاري    خ   كما اليوجد للبنك أي رسر

ً
 ومكتبا

ً
ون فرعا  .2019/ 12/ 31وعرسر

 : ي  رؤية البنك االسالمي العرن 
ي اإلسالمي كخيار أول. تر -1

ز
 سيخ وتعميق العمل بالنظام المرصف

ي وكذلك تحقيق مبدأ التكافل ومراعاة ذلك ألهدافم -2
العمل بدور فعال من اجل النهوض باالقتصاد الفلسطيتز

 االجتماعية اإلسالمية. 
ز بالعرصية وايضا ذات جودة عالية ومنافسة. -3  توفي  حلول وكذلك خدمات مرصفية إسالمية تتمي 

اتيجية:  ي االسير  اهداف البنك االسالمي العرن 
 .العمل عىل الحفاظ عىل الهوية المرصفية اإلسالمية وكذلك التأكيد عليها. 1
2 .  .العمل عىل تعزيز شمولم الماىلي
ة والمتناهية الصغر. 3 ز عىل تمويالت األفراد وكذلك المشاري    ع الصغي  كي 
 .الي 
ي المسؤولية 3

ز
 المجتمعية. .تعزيز دور المرصف ف

 : ي ي حصل عليها البنك اإلسالمي العرن 
 الجوائز التر
ي العام 

ز
ز وذلك وفق اربعة مؤسسات  2020ف ي دولة فلسطي 

ز
احرز المرصف عىل افضل جائزة مرصف اسالمي ف

 . .IFN ) و emeafinance و World Finance و (Global Finance عالمية تهتم بتقييم تلك البنوك و هي 
 World) و (IFN مدار ثالث اعوام متتابعة عىل  جائزة افضل بنك اسالمي عىل منكم حصل المرصف عىل 

Finance 62020،  2019،  2018 لعام. 
ي البنك حرص عىل المشاركة بالمنافسة عىل تلك الجوائز بشكل سنويا من اجل تعزيز 

ز
وب  هدف تعزيز ثقة الزبائن ف

ز الضوء عليم عالميا و لثقة زبائنم و ايمانا من المرصف عىل أن هذا القطاع ا ي يستوجب تركي 
ي الفلسطيتز

ز
 لمرصف

ي االسالمي وذلك مقارنم بما يتعرض لم هذا القطاع من صعوبات عىل عدة مستويات 
ز
 القطاع المرصف

ً
تحديدا

 من المرصف عىل المحافظة 
ً
ز و ايضا حرصا ي فلسطي 

ز
االقتصادي نظرا لألوضاع االقتصادية و السياسية الراهنة ف

ز  كات. عىل اسم فلسطي  ز تلك المؤسسات االقتصادية و الرسر  بي 
ً
  عالميا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 6 https://aib.ps / 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
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ونية Transactional.الموقع التبادىلي )3 ي ظل بيئة إلكي 
ز
( : يمارس من خاللم المرصف خدماتم وكذلك أنشطتم ف

سديد دفعاتهم النقدية وت و العمل عىل إدارتها و كذلك إجراءحيث يسمح للعمالء امكانية الوصول إىلي حساباتهم 
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لية" حيث يستطيع الزبون جهازه اللوجي  جهات خارجية. 
ز ونية الميز فة اإللكي  لشخصي ا وتدغ ايضا ب" الصي 

ل أو العمل أو أي مكان اخر, حيث يكون  متصل بحاسب المرصف عي  كلمة رس من الموجود بح ز
ي الميز
ز
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ي يرغبها بما يضمن الرسية
ي التعامل مع البنك ) اجل إتمام العمليات البنكية الت 

ز
 (. org.wikipedia.arالعالية ف

ل البنوك اىل عمالئها حيث :هي عبارة عن بطاقة يتم اصدرها من قب CardPrepaid. البطاقة مسبقة الدفع 1
ز من قبل الزبون ومن ثم  استهالك هذا الرصيد عىل مدة  تعتمد عىل أساس شحن هذه البطاقة بمبلغ معي 

خاص اخر  واحدة عوضا عن حمل )الكاش(، حيث يرتبط الرصيد المتاح استخدامم بحساب متقطعة أو دفعة
 وليس بالحساب الجاري الخاص بالزبون . 

:بطاقة تصدرها البنوك وتسمح من خاللها لحامليهابالقيام بالسحب عىل  ATMاآلىلي  . بطاقة الرصاف2

ياتهم منها و تعمل عىل امكانية الولوج إىل أجهزة الرصاف  ة أو العمل عىل تسديد مشي  حساباتهم لدى البنك مبارسر
ديد من طاقة تنفيذ العاآلىلي التابعة للبنك أو البنوك  األخرى، حيث يتمكن الزبون عند استخدامها لتلك الب

ز الحسابات المتنوعة وكذلك اإليداع وايضا  المعامالت البنكية عىل حسابم لدى البنوك مثل تحويل األموال بي 
 8السحب النقدي ودفع الفواتي  

ة) : خدمة الرسائل البنكية القصي 
ً
 (: SMSثالثا

ة  من اجل توفي  مجموعة من المعلومات لزبائن البنوك حيث ترسل من قبل  SMSتعمل هذه الرسائل القصي 
ة، وأهم تلك المعلومات:   البنك إىل الجهاز الموبايل للزبون مبارسر

وي    ج :   اتيجة الير ي تعتي  ذات التأثي  وكذلك تحسن من  يعتي  اسير
وي    ج من  أحد السياسات التسويقية الت  الي 

ي السياساتعىل الزيد من جاذبيتها صورة تلك المؤسسات المرصفية كما ت
ز
 رغم ما حققتم المصارف اإلسالمية ف

ويجية  ،  ويجية اال ان المصارف ما زالت بحاجة اىل المزيد من العمل لكي يتم  تطوير تلك سياساتها الي 
الي 

اتيجية عدة أدوات مثل: اإلعالن وكذلك البيع وايضا خالل التسويق المبارسر  والتح يل و وتشمل هذه االسي 
ي 
وئز  . اإللكي 

 الدراسات السابقة :   -ب
1 . ، ي  2019دراسة )أسماء علي

 
ي األداء المالي ف

 
اتيجية تسويق الخدمات المرصفية واثرها ف ( ، بعنوان "اسير
ي السودان. 

 
وتهدف الدراسة  المصارف االسالمية السودانية" )رسالة دكتوراة غي  منشورة( جامعة شندي ف

اتيجيات  ي المصارف اإلسالمية السودانية عىل ارض الواقع والتعرف عىل اسي 
ز
ي ف
ز
اىل أهمية التسويق المرصف

،استخدمت الباحثة المنهج  ي البنوك اإلسالمية السودانية واثرها عىل األداء الماىلي
ز
تسويق الخدمات المرصفية ف

ي التحليىلي ودراسة الحالة واعتمدت عىل ال
ي توصلت اليها الوصفز

مصادر األولية والثانوية ومن ابرز النتائج الت 
ي ، من 

ز
ي المصارف وزيادة التمويل المرصف

ز
اتيجية االستثمار ف ز فعالية اسي  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ي توصلت اليها الباحثة ه زيادة كفاءة تسويق الخدمات المرصفية لزيادة حجم التمويل 
ابرز التوصيات الت 

ز وتح  .قيق أرباح لكسب ثقة ورضا المساهمي 
ي جلب الزبون ال 2019دراسة )عبد الرحمن الهامل،. 2

 
( بعنوان"تسويق الخدمات المرصفية ودورها ف

  المصارف اإلسالمية" رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية)اندونيسيا(. 
ي تسويق خدماتم هدفت الدراسة اىل وصف العملية التسويقية ال

ز
ي يقوم بها مرصف منديري )اندونيسيا( ف

ت 

                                                           
 عن سلطة النقد الفلسطينية8 

ً
 2013وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" نقال



   
   

                                               المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – أيار  – 15                                                   (   -  179201) ص:  الحادي عشر  البحث –الثان

 

185 
ي                    قدادوم زيتون ة التنافسية للبنوك اإلسالمية: حالة البنك اإلسالمي   العرن  ي ابراز المي  

 
 فلسطي   -دور تسويق الخدمات المرصفية ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ي الكيفز

ي تواجم المرصف حيث استخدم الباحث المنهج الوصفز
المرصفية ومعرفة المعويقات والتحديات الت 

ي جذب الزبون ويتمثل هذا الدور 
ز
 رئيسيا ف

ً
ي توصل اليها ان لتسويق الخدمات المرصفية دورا

ومن أبرز النتائج الت 
ي عملي

ز
ها بأسعار منافسة لجميع المصارف األخرىف ز وتسعي   ة انتاج الخدمة بجودة وكفاءة عالييتي 
ي المشاري    ع المتوسطة  2018دراسة )تركان الغزاوي،. 3

 
ة التنافسية ف ي المي  

 
ي وأثره ف

( بعنوان "االبتكار التسويقر
ي االردن"

 
ة ف ه .هدفت هذاداره االعمال   ، رسالة ماجستي  ، كلية االقتصاد والعلوم االدارية قسم والصغي 

ة  ي المشاري    ع المتوسطة وكذلك الصغي 
ز
ة التنافسية ف ز ي عىل المي 

الدراسة إىل التعرف عىل تاثي  االبتكار التسويف 
ة التنافسية  ز ي المي 

ز
وي    ج والتوزي    ع( ف ي بابعاده )المنتج والتسعي  والي 

باألردن. وللتعرف عىل مستوى االبتكار التسويف 
ي بابعادها )التكلفة 

والجودة والتسليم والمرونة( وتم اخذ عينة مالئمة من مجتمع الدراسة حيث بلغ العدد النهائ 
حة ولالجابة عىل اسئلة الدارسة تم عمل اختبار 387الذي تم تحليلم ) ( استبانة من حجم العينة المقي 

ق معادلة ايضا تطبيللفرضيات حيث قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية وكذلك االنحرافات المعيارية و 
ي المشاري    ع 1االنحدار المتحدد واظهرت نتائج الدارسة : 

ز
ة التنافسية ف ز ي المي 

ز
ي ف
( يوجد اثر لالبتكار التسويف 

ة والمتوسطة .  ي المشاري    ع 2الصغي 
ز
ة التنافسية ف ز ي المي 

ز
وي    ج ف ي التسعي  والي 

ز
ي ف
( يوجد اثر لالبتكار التسويف 

ة والمتوسطة .  ي المشاري    ع  ( ال يوجد اثر 3الصغي 
ز
ة التنافسية ف ز ي المي 

ز
ي المنتج والتوزي    ع ف

ز
ي ف
لالبتكار التسويف 

ة والمتوسطة عىل  ورة االهتمام من قبل إدارة المشاري    ع الصغي  ة والمتوسطة. وأوصت الدراسة عىل ضز الصغي 
ي مجال التوزي    ع وتروي    ج المنتجات والخدامات

ز
 .توظيف االشخاص ذو االفكار الخالقة ف

ي مدينة عمان2016زيدات، دراسة )محمد . 4
 
 -("اثر التسويق الداخلي عل اداء المصارف االسالمية ف

ي العلوم اإلدارية العدد
 
، ،حيث هدفت الدراسة اىل قياس وتحليل ادراك المصارف "43،المجلد1دراسات ف

ي اداء تلك المصارف حيث استخدم المنهج 
ز
ي الو االسالمية االردنية عىل ابعاد التسويق الداخىلي واثره ف

صفز
ي 
ي االداء التسويف 

ز
ي توصلت اليها الدراسة هي وجود تاثي  البعاد التسويق الداخىلي ف

التحليىلي ومن اهم النائج الت 
ا عىل اداء  ي التسويق الداخىلي تاثي 

ز
ات الخاصة ف للمصارف المبحوثة وايضا اشارت النتائج اىل ان اقوى المتغي 

امج المصارف االسالمية االردنية تمثل بسياسة االت ورة اهتمام بي  صال الداخىلي حيث اوصت الدراسة برصز
 .وخطط التسويق الداخىلي للمصارف االسالمية

( قام الباحث بتطبيق الدراسة حول مشكالت تسويق الخدمات المرصفية 2013دراسة )عبد هللا ،. 5
ي 
ي العراق وايضا عالقتها برضا العمالء، بهدف التعرف عل المشكالت التر

 
ونية ف ية تطبيق تواجه الاأللكير

ي العراق وعالقة ذلك بمدى رضاء العمالء
 
ي االنشطة المرصفية ف

 
ي ف

 
ون ي األلكير

 
تم العمل  ، التسويق المرصف

وخلصت النتائج .( فردا من عمالء المصارف العراقية 68عىل توزي    ع استبانة الدراسة عىل عينة مكونة من ) 
ي من المشكالت

وئز ي األلكي 
ز
يعية تليها المشكالت التنظيمية واالد بمعاناة التسويق المرصف ارية القانونية والترسر

ونية المقدمة من قبل  وبعد ذلك المشكالت المالية. نتائج غي  مرضية لدرجة رضا الزبائن عىل الخدمات األلكي 
المصارف.كما أوصىت هذه الدراسة انم يجب عىل ادارات البنوك ان تتبتز رسعة العمل عىل إدخال المصارف 

فة التقن ي مجاالت الصي 
ز
ونية مما يمكنهم من مواكبة التقدم والتطور العالىمي ف

ي االعمال االلكي 
ز
يات الحديثة ف
 وتحقيق لرضا العمالء

ي 2012دراسة عبد الرحمن محمد، ). 6
 
( بعنوان "أثر تسويق الخدمات المرصفية عل جذب العمالء ف

ي جامعة السودان للعلوم 
 
 رسالة ماجستي  غي  منشورة.  -والتكنولوجياالمصارف اإلسالمية السودانية "ف

ي تطوير المصارف اإلسالمية وأيضا تحقيق أهداف 
ز
ي ف
ز
هدفت هذه الدراسة اىل ابراز دور التسويق المرصف

ي 
ي ، حيث استخدم الباحث المنهج التاريخز

ز
المصارف والوصول اىل األسلوب العلىمي األمثل للتسويق المرصف

ة  ومنهج دراسة الحالة ومنهج المسح ز ي توصل لها الباحث وهي ان الخدمة الممي 
ي ، ومن أهم النتائج الت 

الميدائز
ز مرصف وآخر وأيضا تم التوصل اىل أنم لتحقيق النجاح وايضا النمو  ز والمفاضلة بي  ي التميي 

ز
تعتي  هي األساس ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ك ومن ة مع البنواالستمرارية بالسوق يتوقف ذلك عىل وجود اساس وقاعدة من العمالء وايضا تقوية هذه العالق
ي ألفرع المرصف وكذلك وضع خطة 

ز
ورة توفي  أقسام من اجل التسويق المرصف ابرز التوصيات خلصت اىل ضز

ز واالستمرارية لتهيئة افرع المرصف وايضا  ي استقطاب العديد من العمالء الحاليي 
ز
اتيجية تسويقية تساهم ف اسي 

ز العمل  .تحسي 
ي ( بعنوا2011(دراسة العجرمي وآخرون، . 7

 
ي والتكنولوجيا ف

ن"دراسة تطبيقية عن دور األبداع التسويقر
ي محافظات غزة من وجهة نظر العمالء"

 
ة التنافسية للبنوك العاملة ف ز حيث الهدف هو إبرا تحقيق المي  

ات الدراسة فيما يختص بدور األبداع  ز متغي  ة التنافسية، ايضا اختبار العالقة بي  ز ي تحقيق هذه المي 
ز
مدى أهميتم ف

ي والتكنولوجيا وذلك من خالل العمل عىل توزي    ع استبانة الدراسة عىل عينة عشوائية تتكون من )ال
(  400تسويف 

ي بصورة جيدة مما 
زبون من زبائن تلك المصارف. كما خلصت نتائج الدراسة : باتباع المصارف االبداع التسويف 

ورة ا ة التنافسية. كما اوصت الدراسة برصز ز  ن تقوم المصارف بتعزيز استخدام األبداعيساهم عىل تحقيق المي 
ي اظهرتها نتائج تحليل، وايضا يجب استمرار 

ي لديها وكذلك العمل عىل معالجة امور القصور الت 
التسويف 

ي عالم التكنولوجيا واالنظمة المرصفية والعمل ايضا عىل تطبيقها 
ز
ي متابعة كل المستجدات ف

ز
ي البقاء ف

ز
المصارف ف

  . وتحديثها باستمرار
(، دراسة )رسالة ماجستي  غي  منشورة( بعنوان "تسويق الخدمات المرصفية 2009اجرى عيوش عبدو،). 8

ي البنوك االسالمية" جامعة الحاج خرص  ،كلية العلوم اإلقتصادية، الجزائر. 
 
حيث تناول الباحث اشكالية  ف

ي البنوك االسالمية حيث تنبع 
ز
ي اهمية البحث من الحداهمية وواقع تطبيق تسويق الخدمات المرصفية ف

اثة الت 
ورة تطبيق التسويق لضمان  ي تشهدها البيئة المرصفية مما يحتم عليها ضز

ز البنوك االسالمية والتطورات الت  تمي 
ي بيئة يوجد بها العديد من 

ز
استمراريتها. هدف الباحث اىل اظهار اهمية التعامل مع البنوك االسالمية ف

ي تجنب التعامل بالرب
ز
ي االقتصادين ف

ز
ي التحليىلي للجانب النظري وايضا ف

ا، قام الباحث باستخدم المنهج الوصفز
ي 
ز
كة يعمل ف ي توصل اليها الباحث ان بنك الي 

ي استخدم منهج دراسة الحالة ، من ابرز النتائج الت 
الجانب الميدائز

عية حيث ان  يق التسويق تطببيئة ال تراغي خصوصية البنوك االسالمية مما يشكل عائق وتحدي من الناحية الرسر
ي البنك شبم معدوم يقترص عىل حسن معاملة العميل

ز
 .ف
ويد: السيناريو  (SahayB.S&others,2006) دراسة.  9 بعنوان "القدرة التنافسية وادارة سلسلة الير 

ي الهندي "
ي تقييم الوضع الحاىلي الدارة ممارسات سلسلة الزويد الت 

ز
هدفت الدراسة اىل تحليل سلوك البحوث ف

ي يجب ان توجم اليها كافة الجهود من اجل زيادة قدرتها  تتبعها 
المنظمات الهندية وتحديد المناطق المهمة الت 

ويد  ز ويد عي  ثالثة مداخل: اهداف سلسلة الي  ز
اتيجية الي  اح اطار من اجل تقييم اسي  التنافسية حيث تم اقي 

ويد و  ز ز االدارة عىل نشاطات سلسلة الي  ويد وتركي  ز
ات توصلت الدراسة اىل ان معظم المنظموعمليات سلسلة الي 

ز قدرتها التنافسية ال بد لهل من ادارة  ويد باهداف المنظمة من اجل تحسي  ز
الهندية ربطت اهداف سلسلة الي 

اتيجية االعمار الخاصة بكل منها  من اجل تحقيق االجندة الخاصة باسي 
ً
 . االبعاد الثالثة معا

ي والقدرة التنافسية ( ورقة بحثي 2007)إسماعيل ،  دراسة. 10
 
ون ي االلكير

 
ة بعنوان " التسويق المرصف

ي مجلة العلوم االنسانية العدد –للمصارف األردنية 
 
هدفت هذه الدراسة إىل قياس  "2010، 4مقالة منشورة ف

ز عىل الخدمات المرصفية  كي 
ة تنافسية من خالل الي  ز ي تبن ي مي 

ز
القدرة التنافسية للمصارف األردنية ودورها ف

ونية المرافقة باعتبارها حق المن حقول المعرفة التسويقية الحديثة، ، وقد تم دراسة جميع المصارف اإل لكي 
(مرصفا، حيث تم دراسة جميع هذه المصارف بطريق ة الم سح  16الرئيسية العامل ة ف ي األردن والبالغ عددها )

 جمع المادة النظرية من المراجع الشامل. وقد استخدم الباحث المنهج المسخي الشامل الذي يعتمد عىل
ز ف ي الم صارف ح ول موضوع الدراسة وقد توصل .والدراسات السابقة ، وكذلك تحليل وجهات نظر الع املي 

نت للتعريف بنفسها  ونية خاصة به ا عىل شبكة اإلني  الباحث إىل أن غالبية المصارف األردنية تعتمد مواقع إلكي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بداية والفروع التابعة لها إضافة إىل
ز
ي ما زالت ف

ونية المتواضعة والت   تعريف العمالء بخ دماتها التقليدية واإللكي 
ونية، البنك الناطق، البنك الخلوي، الرصاف اآلل ي  ي تقترص عىل بع ض البطاقات البالستيكية اإللكي 

الطريق والت 
ي من أهمها أ.والح واالت الرسيعة

ن بإمكان البنوك األردنية أن وقد خلص الباحث إىل عدد من التوصيات والت 
ونية لخدمة  تتنافس فيما بينها عىل المستوى المحىلي من خ الل المي زة التناف سية باس تخدام الوس ائل اإللكي 
ة النسبية بتقديم  ز  عل ى الم ستوى اإلقليىمي من خالل المي 

ً
عمالئها والتوسع فيها لتنافس المصارف األردني ة مع ا

 حتميا سيفرض نفسم  خدمات متكاملة، حيث أن
ً
ونية أمرا ثورة االتصاالت جعلت من الخدمات المرصفية اإللكي 

 .ف ي تحدي د م ستقبل الم صارف وتطورها
 : مشكلة الدراسة

ي يعتي  من 
ز
ي الالتسويق المرصف

ز
ي هذا القطاع المرصف

ز
ورية للبنوك وعليم تعتي  األنشطة الهامة ف  متطلبات الرصز

ي السوق وكذلك  
ز
ارف ادة اهتمام ادارة المصيكسب عمالء جدد وتطوير الخدمات المرصفية  وايضا ز سبب البقاء ف

ي الوصول اىل الزبائن مما يحقق ارباح سنوية. 
ز
ي واتباع احدث الوسائل ف

 بعناض المزي    ج التسويف 
ي وكذلك محدودية موارده اال انم يشهد بيئة تنافسية غي  التقليدية

اتجهت  . رغم  صغر حجم السوق الفلسطيتز
عن أساليب وطرق عمل حديثة تجعلها تحافظ عىل استمراريتها، حيث يعتي  التسويق للخدمات للبحث  البنوك 

ي البنوك االسالمية من اهم وسائل التطور والتغي  التنظيىمي من اجل زيادة موقفها التنافسي وكذلك 
ز
المرصفية ف

 ، ز ي هذه الورقة قدرتها عىل تحقيق التمي 
ز
ي اهميتكمن المركزية ف

ز
ة  و ة دور تسويق الخدمات المرصفية  ف ز ابراز المي 

ي البنوك االسالمية
ز
ي ، وبذلك، فإ ّن مشكلة الدراسة تتضح من خالل  -التنافسية ف حالة البنك االسالمي العرئ 

 : السؤال الرئيسي التاىلي 
 
 
 
ة التنافسية للبنوك االسال   ي ابراز المي  

 
ي بنك احالة ال -ميةما تأثي  تسويق الخدمات المرصفية ف  . السالمي العرن 

 الفرعية:  أسئلة البحث
ي تقدمها المصارف االسالمية لعمالئها عي  البطاقات . 1

 ما عالقة الخدمات المرصفية الت 
ة التنافسية ؟ ز  الممغنطة والمي 

ة التنافسية . 2 ز نت والمي 
ي تقدمها المصارف االسالمية لعمالئها عي  شبكة األني 

ما عالقة الخدمات المرصفية الت 
 ؟
ة التنافسية ؟ 3 ز ي تقدمها المصارف االسالمية لعمالئها عي  الهاتف الذكي والمي 

 .ما عالقة الخدمات المرصفية الت 
 فرضيات الدراسة

 :  تم صياغة ثالث فرضيات بناء عىل مشكلة الدراسة وهي
 الفرضية أالول: 

H01 ي
ز الخدمات المرصفية الت  تقدمها المصارف االسالمية : ال يوجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة تنافسية ؟ ز   لعمالئها عي  البطاقات الممغنطة واكتساب مي 
 الفرضية الثانية: 

H02 ي تقدمها المصارف االسالمية
ز الخدمات المرصفية الت  : ال يوجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة تنافسية ؟  ز نت واكتساب مي 
 لعمالئها عي  شبكة أالني 

 الثالثة: الفرضية 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

H03 ي تقدمها المصارف االسالمية
ز الخدمات المرصفية الت  : اليوجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة تنافسية ؟  ز  لعمالئها عي  الهاتف الذكي واكتساب مي 
 أهمية البحث

ي  ها  عىل الحالة الفلسطياألوىل ضمن اوراق قليلة ولعلها تكون تنبع أهمية هذه الدراسة كونها  ز كي 
ي ية نلي 

والت 
ة التنافسية ، حيث تكمن  ز ز  وابراز المي  ي فلسطي 

ز
ي البنوك االسالمية ف

ز
تبحث دور تسويق الخدمات المرصفية ف

ي 
ز
ي تعتمد مبدأ أصيل ف

ي تناول الباحثة موضوع التسويق للخدمات المرصفية االسالمية الت 
ز
اهمية هذا البحث ف

ة التنافسية للبنوك اإل  ز يعة االسالمية ودور المي   الرسر
ً
 داعما للمصارف االسالمية وداعمة أيضا

ً
 عامال

ً
سالمية وايضا

 .اىل فكرة عمل المرصفية االسالمية واالقتصاد االسالمي 
 وتعريفاتها الدراسة مصطلحات

دراسة السوق الرامية اىل االحاطة بالمنافذ المكنة لتعريف  االنتاج عىل القريب والبعيد  التسويق اصطالحا: 
 . 9والنظر اىل احتياجات القائمة او المحتملة واىل افاق البحث والتطوير وتكييف المؤسسة

ي 
 
ي  التسويق المرصف

ز
يعرف عىل أنم يمثل إشباع حاجات المستفيدين عن طريق توصيل الخدمة المرصفية ف

الزمان والمكان والنوع والتكلفة التسويقية المناسبة عن طريق قبول الودائع وإعطاء القروض والسلف وتحقيق 
ز اإلعتبار أهداف المستفيدين والمصارف والدولة  ي متكامل يأخذ بعي 

اإلئتمان واإلستثمار من خالل نظام تسويف 
ي الفعال

ي ظل المزي    ج التسويف 
ز
 . 10ف

:"بإعتباره النش
ً
ي البنك أو ويعرف أيضا

ز
اط الحركي الديناميكي الذي يمكن ان يشمل ذلك كافة الجهود المعمولة ف

ي يقوم المرصف 
ي ممكن ان تكفل تدقيق تلك الخدمات وكذلك المنتجات المرصفية والت 

المؤسسة المرصفية والت 
 ايضا كان عىل شكل خدمات م

ً
 أو اقراضا

ً
اضا فية ، تنوعة مرص بتقديمها للعميل بشكل مبارسر سواء كان ذلك إقي 

ي 
ز
ي رضاه عن المرصف مما ضمن إستمراره ف وذلك من اجل ان يتم تلبية رغبات وكذلك حاجيات الزبون بشكل يلت 

 . 11التعامل معم
ي : 
 
ي المرصف

ي قد  المزي    ج التسويقر
حيث يعرف عىل أنم العديد من الخطط والسياسات وكذلك العمليات الت 

ز ورغباتهم تمارسها االدارة التسويقية لكي يتم إشباع  . 12حاجات المستهلكي 
)الخدمة البنكية ي

 
(:يعتي  من العناض المهمة وآليات التسويق للمرصف ، يقوم من خاللها البنك المنتج المرصف

ي 
بمواجهة حاجات ورغبات عمالئم والعمل عىل إشباعها ، فهو عدد من األنشطة وكذلك الفعاليات الخدمية الت 

 . 13ت الزبائن ورغباتهميعرضها البنك من اجل تلبية حاجا
 : ي
 
حيث يعرف عىل انم ما يدفعم المستهلك من قيمة لبائع الخدمة أو السلعة لكي يحصل السعر المرصف

 . 14عليها
وي    ج:  ي ألي بنك فهو يعتي  المزي    ج الذي يحدد  الير

ي المزي    ج التسويف 
ز
ي تظهر ف

أحد من اهم العناض األساسية الت 
والمؤلف من هذا االعالن وكذلك البيع الشخصي وايضا تروي    ج المبيعات والعالقات العامة الذي ممكن ان 

كة  لكي تقوم بتحقي
 ق أهدافها التسويقية واالعالنية. تستخدمم الرسر

                                                           
ي صالح، معجم المصطلحات المرصفية بالتعاو  وت:اتحاد المصارف العربية.رمزي يدي باز، جورج أئ   9 . 77ص (1985ن)بي 

سليمان عبدهللا،سياسة خدمات البنوك التجارية: دراسة تطبيقية عىل مرصف الرافدين،رسالة ماجستي  منشورة،الجامعة  . 10
 25م،ص1989المستنرصية،بغداد،

ي 11
ز
ي، التسويق المرصف   . 13-11بة األنجلو المرصفية، القاهرة، بدون تاري    خ،صالمدخل المتكامل لحل المشكالت البنكية، مكت-.محسن احمد الخرصز

12، تيجيات التسويق ،)عمان:دار وهران للنرسر   81(،1999. بشي  العالق،اسي 
ي ، اتيخ 

ي مدخل اسي 
ز
، وردينة عثمان يوسف ، التسويق المرصف  13 240. محمد جاسم الصميدغي

ي )عمان: جامعة 14
ز
ي التسويق المرصف

ز
 . 76(2008البويرة  كلية العلوم االقتصادية، . عبد الرزاق حميدي،ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: المرصالتوزي    ع  ي
 
ي تسويق تلك الخدمات المرصفية المقدمة  من المصارف  ف

ز
يعتي  احد العناض المهمة ف

ة   بصورة مبارسر
ً
اإلسالمية، ويشي  ذلك اىل اماكن تقديم تلك الخدمة المالية والمرصفية وكذلك التكافلية، وغالبا

ة اىل زبائنم والمست عبارة  فيدين وكما يعرف عىل انميتم توزي    ع تلك الخدمات عن احدى فروع المرصف المنترسر
ي جاهزية 

ز
ي عملية جعل هذا المنتج وتلك الخدمة ف

ز
ك ايضا ف ابطة وتشي  ي تكون مي 

عن العديد من المنظمات الت 
 من اجل الستخدام واالستهالك. 

ي االسالم:"هي جلب المصالح وذلك من خالل تقريب تلك السلع لطالبيها لكي يتم الحفاظ عىل 
ز
ويعرف ف
وراتهم و   لحاجاتهم". ضز

ً
ا  للمشقة عنهم وايضا تيسي 

ً
 كذلك تخفيفا

هو عبارة عن مؤسسة مرصفية تعمل عىل  تجميع األموال وكذلك توظيفها عىل : تعريف المرصف اإلسالمي  
ي 
ز
ي التوزي    ع وكذلك وضع المال ف

ز
يعة اإلسالمية بما يعمل عىل بناء مجتمع تكافل إسالمي يحقق عدالة ف

أساس الرسر
إطاره اإلسالمي 

15 . 
أيضا تم تعريفة: انم يعتي  مؤسسة مالية استثمارية لديها رسالة تنموية وكذلك اجتماعية وإنسانية، حيث 

يعة اإلسالمية  يستهدف العمل عىل تجميع األموال وتحقيق اإلستخدام األفضل للموارد وفق أحكام وقواعد الرسر
ي بناء مجتمع لديم تكافل إسالمي 

ز
 . 16ليساهم ف

شحادة: بأنم عبارة عن مؤسسة نقدية حيث تعمل عىل توفي  الموارد النقدية من األفراد وعرفم عىلي قنديل 
ي التنمية 

ز
يعة اإلسالمية بطريقة تضمن نموها وكذلك تحقيق هدفم ف والعمل عىل توظيفها وفق أحكام الرسر

ي المجتمعات اإلسالمية
ز
 . 17والتقدم االجتماعية وكذلك االقتصادية ف

 
 

 .كيةمفهوم التنافسية البن

ز نفسم عن منافسيم ويحقق لنفسم التفوق   ي يستطيع بها البنك أن يمي 
يقصد بالتنافسية البنكية إىل الكيفية الت 

ي تخفيض التكلفة 
ز
ة التنافسية ما هو إال محصلة لعوامل حقيقية عديدة تندمج ف ز ز عليهم، وأن تحقيق المي  والتمي 

تب عىل المصارف أن   الجودة، وبالتاىلي يي 
ز اتيجية تستند عىل نقاط القوة ونقاط الضعف، وتحسي  يختار اسي 

ز عىل عوامل مهمة كالمنطقة الجغ ارفية وطبيعة الزبون وجودة الخدمات كي 
 .18والي 

وتعرف أيضا:"بأنها الوضع الذي يمكن ان يتيح للمرصف التعامل مع مختلف أالسواق المرصفية وكذلك مع 
ة التنافسية تعي  عن مدى قدرة المرصف عىل  عناض البيئة المحيطة بها بطريقة أفضل من ز منافسيم اي أن المي 
ز القيام بمثلها   "19.األداء بطريقة يعجز المنافسي 

                                                           
 15، ي معامالت المصارف اإلسالمية: دراسة مقارنم اإلسكندرية: دار الفكر الجامغي

ز
 . 398، ص2007. عادل عيد، الرب  ح والخسارة ف

 16، ، عمان: دار وائل للطباعة والنرسر ي اإلسالمي
ز
 . 90، ص2001. محمود الصوان، اساسيات العمل المرصف

ي تنمية اقتصاديات المغرب ا. عىلي 17 
ز
ز الدول اإلسالمية، البنوك اإلسالمية ودورها ف ي تطوير التبادل التجاري بي 

ز
، تحرير: لشحادة، دور البنوك اإلسالمية ف ي عرئ 
 . 197، ص. 2002لقمان محمد مرزوق، الطبعة الثانية، جدة: 

ة التنافسية للبنو .  18 ز ي تحقيق المي 
ز
ي ف
ز
، دور االقتصاد المعرف ي العلوم األقتصادية، جامعة الجزائر ، السنعامر بشي 

ز
ة ك، دراسة حالة الجزائر،أطروحة دكتوراه، ف

 .192،ص 2012_ 2011

، االسكندرية ، سنة .  19   . 271،ص 2000طارق طم ، إدارة البنوك والمعلومات المرصفية، دار الكتب للنرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز : مفهوم جودة الخدمات البنكية إن تشابم الخدمات المرصفية وبلوغها مرحلة النضج جعل المنافسة حادة بي 
كز عىل أنواع الخدمات المقدمة فقط بل عىل جودتها ولما تتصف بم من قيم رمزية يبحث عنها  المصارف ال تي 

 .العميل، وتشكل بالنسبة لم جودة أفضل

بأنها: " تلبية متطلبات الزبائن أو  EVANS بأنها:" المالئمة لالستعمال " وعرفها JURAN عرفها. مفهوم الجودة 
ائن وتحقيق توقعاتهم وتجاوزها بأنها: " القدرة عىل تلبية متطلبات الزب  HILLما يتفوق عليها "، بينما عرفها

 ".20االفضل

ي الحاضز والمستقبل  DEMING EDWARDعرف 
ز
 "21.الجودة بأنها: " توجم ألشباع حاجات المستهلك ف

 .مفهوم الخدمة البنكية 

، أما من ذاتها (PalmerAdrian)عرفها   بأنها:" هي عبارة عن عملية إنتاج منفعة غي  ملموسة بالدرجة االساسي
جوهري من اي منتج ملموس، حيث يتم ذلك  عن طريق أي شكل من تلك أشكال التبادل من اجل أو كعنرص 

 "22.إشباع حاجات مشخصة لدى الزبون أو المستفيد

بأنها: "أي انجاز او نشاط أو منفعة يمكن ان يقدمها طرف لطرف أخر حيث تكون أساسا KOTLERعرفها أيضا 
 . 23مرتبطا بمنتج ملموس أو إنتاجها أو تقديمهاغي  ملموسة، وال ينتج عنها آية ملكية ، 

ي أسواق معينة تهدف إىل تلبية  حاجات 
ز
تعرف الخدمة البنكية بأنها: "منتجات غي  ملموسة يتم التعامل بها ف

 "24.ورغبات المستفيدين وتقدم لهم المنفعة

 .مفهوم جودة الخدمات البنكية

معظم المؤسسات لجذب الزبائن وتحقيق التمايز والريادة تعد جودة الخدمات ساحة تنافسيا مهما، تستخدمم  
ي السوق وفيما يىلي توضيح لمفهوم جودة الخدمات البنكية

ز
 .ف

 ، ز اتيجية وان دراستها تساعد البنك عىل االحتفاظ بزبائنم وموظفيم وجعلهم راضي 
تعرف عىل أنها:" قيمة إسي 

ز الزبون والمرصف وتعزيز إضافة لزيادة فرص بيع الخدمات المرصفية، وجذب زبائن جد د وتطوير العالقات بي 
ي عىل المستوى العالىمي 

ز
ز األداء المرصف  . 25السمعة وتخفيض التكاليف وزيادة األرباح والحصة السوقية تحسي 

ز عناض تتعلق بالمرصف نفسم ز العميل و بي   .26تعرف أيضا: "بأنها محصلة التفاعل بي 

                                                           
ي المنظمات االنتاجية .  20 

ز
ي ، نظام إدارة الجودة ف

 . 55-56،ص 2009والخدمية، دار اليازوري للنرسر والتوزي    ع ، االردن ،يوسف حجيم الطائ 
ة الطبعة األوىل ، دار صفاء للنرسر والتوزي    ع ، عمان ، األردن ،.  21  ز ي المنظمات المتمي 

ز
 . 20،ص 2010د. خضي  كاظم حمود ، إدارة الجودة ف

ي ، وظ.  22 اتيخ 
ي ، د.بشي  العالق ، تسويق الخدمات مدخل اسي 

، الطبعة االوىل ، دار اليازوري للنرسر والتوزي    ع ، د.حميد الطائ  ي
، تطبيف  ي

،عمان ،  2009يفز
 .34االردن، ص 

ي حامد الضمور، تسويق الخدمات 23 
، االردن، عمان، سنة  4طبعة -هائز  .19،ص  2008،دار وائل للنرسر

 .257،ص 2005ردن، االللنرسر والتوزي    ع، عمان،د. زكي خليل المساعد ، تسويق الخدمات والتطبيقات، الطبعة الثانية، دار المناهج  24

ي ، عمان ، االردن، بدون سنة طبع ، ص 25  197رعد حسن الرص ، عولمة جودة الخدمات المرصفية، دار التواصل العرئ 
ة للنرسر والتوزي    ع والطباعة ، قاهرة ،مرص، 26 ، الطبعة االوىل، دار المسي  ي

ز
ي ديب معال ،االصول العلمية للتسويق المرصف  . 19،ص  2015سنة  ناج 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهج الدراسة
ي التحليىلي للتعرف عىل من اجل اإلجابة عىل إشكالية 

ي و الوصفز
البحث سيتم استخدام المنهج المنهج االحصائ 

ات المستقلة والتابع، حيث تم تصميم استبانة لالجابة عىل اسئلة الدراسة بشكل موضوغي ،   المتغي 
ز العالقة بي 

ماهية صم و واالعتماد عىل األسلوب النظري من خالل التطرق إىل ماهية التسويق المرصفية وأهميتم وخصائ
ة  ز ي البنوك اإلسالمية وأيضا ابراز المي 

ز
الخدمات المرصفية وأنواعها واىل أهمية تسويق الخدمات المرصفية ف

،وذلك من خالل الرجوع إىل مصادر المعلومات الثانوية من كتب  ز ي فلسطي 
ز
ي البنوك اإلسالمية ف

ز
التنافسية ف

باألبحاث والدراسات السابقة. وفيما يتعلق بالجانب  ودوريات ومجالت عربية وأجنبية باإلضافة إىل اإلستعانة
النظري، حيث يعتي  مالئما لتقرير الحقائق وكذلك فهم مكون ات الموض وع و إخضاعم للدراسة وايضا تحليل 
ة التنافسية  ز ي وابراز المي  أبعاده، بإسقاط الدراسة النظرية عىل البنوك اإلسالمية حالة البنك اإلسالمي العرئ 

 .السالميةللبنوك ا
 منهجية ومجتمع الدراسة : 

 : Pilot studyدراسة استطالعية 
ز  ي هذا البحث قبل البحث الرئيسي للتحقق من الجدوى والصالحية والتحسي 

ز
تم إجراء دراسة تجريبية ف

ز من السكان ولكن  . يتم إجراء معظم الدراسات التجريبية عىل األفراد المعنيي  المحتمل لتصميم البحث الكىمي
ة من مدراء الفروع ونوابهم من اجل المشاركة ليس أ ولئك الذين يشكلون جزًءا من العينة الرئيسية. طلب من عرسر

ي اإلجابة عىل األسئلة 
ز
ا ف
ً
ة مدتها أسبوع واحد. سيساعد أيض ي الدراسة التجريبية. ستستمر الدراسة التجريبية لفي 

ز
ف

 التالية: 
ي إنهاء االستبيان؟

ز
 هل يفشل المشاركون ف

نت يستخدم هل الم  ونهج فعال؟Survey   Googleسح عي  اإلني 
 ما هو معدل االستجابة والوقت؟

 ما مقدار التباين الذي تظهره البيانات؟
 مجتمع الدراسة : 

ي الضفة الغربية ، وسيتم مسح جميع  عىل استندت هذه الدراسة 
ز
مسح عينة من مدراء ونواب افرع البنك ف

ي فروع مجتمع الدراسة من مدراء ونواب اال
ز
فرع حيث يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء الفروع ونوابهم ف

ي الضفة الغربية  وعددهم)
ز
ي العاملة ف  (.  33البنك االسالمي العرئ 

 
 إطار أخذ العينات: 

(. Kothari ،2008أخذ العينات هو اختيار جزء ما من المجتمع بناًء عىل حكم أو استنتاج حول المجموع الكىلي ) 
ي الضفة الغربية وبلغ حجم العينة ) وعينة 

ز
ي ف ( سيتم  33الدراسة هي مدراء ونواب افرع البنك االسالمي العرئ 

 استهدافهم جميًعا. 
 

 : ي
 
 الموقع الجغراف

ي   ز   -أجريت الدراسة عىل  البنك االسالمي العرئ  ة افرع الضفة الغربية. مدراء ونواب افرع الضفة الغربي -فلسطي 
ز  لب من المشاركي 

ُ
 ملء االستبيان.  حيث ط

ف لكي يتم تسهيل 
جمع البيانات: تم الحصول عىل الموافقة التنظيمية قبل المسح عي  كتاب موجم من المرسر

ي  مهمة الباحثة لتوزي    ع االستبانة الغراض البحث العلىمي وتم االتصال بنائب مدير عام البنك االسالمي العرئ 
ي ، مع إجراء بعض التعديالت  من مدراء 10لتسهيل مهمة توزي    ع االستبيان.  شارك  ي اختبار تجريت 

ز
الفروع ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الداخىلي لتعبئة 
وئز يد اإللكي  ي البنك  من خالل مذكرة عي  الي 

ز
ح الدراسة للمدراء ف لتناسب العينة. وقد تم رسر

ز ) Googleاستبيان )) ( استبيان  30( بملء االستبيان. حيث تم استالم  الباحثة ) 33. وقام جميع المستجيبي 
(  وتم عمل Google( استبانة غي  صالحة وتم استالم الردود  عن طريق تقنية االستبيان ) 3استبعاد عدد )وتم 

ي باستخدام برنامج )
 ( . SPSSالتحليل اإلحصائ 

 
 أداة الدراسة : 

أعدت الباحثة استبانم لجمع المعلومات من أفراد عين ة الدراس ة لكي يتم التعرف اىل دور تس  ويق الخدمات 
ي  -المرصفية ف  ي تعزي  ز المي  زة التنافس  ية لدى البنوك االسالمية . فلس-حالة البنك االسالمي العرئ  ز  طي 

 
 صدقها وثباتها: 

ي تعتي  ذات 
لقد عملت الباحثة خالل تصميم أداة الدراسة عىل االستفادة من العديد م ن الدراس ات الس ابقة الت 

ي عنوان البحث الحاىلي خاصة در 
ز
ي عل  ى   2007اسة ) اسماعيل ،الص  لة ف

( . احتوت ه   ذه األداة  ف  ي شكلها النهائ 
قس  م واح  د وه  و يتضمن فقط عب ارات االس تبيان كما تم اهمال قس م البيان ات  الخاص ة والشخصية ب أفراد العين ة  

ز أراء ال ز ب  ل تهتم ب  التعرف عل  ى رأكون الدراس   ة هن   ا ال تهتم ب  التعرف عىل تلك الفروق  ات ما ب  ي  يه  م  مبح  وثي 
ي تعزي  ز المي  زة التنافسية للمرصف. 

ز
ز لتلك النش  اطات ودورها ف اء وكذلك كممارس  ي   كخي 

( ليك رت وه و مي زان يتكون م ن خمسة مس  تويات متدرجة )"أواف  ق بش   دة، أواف  ق،  Likertتم استخدام مقي اس )
, عن   دما يك   ون  5، 4،  3،  2، 1ع  ارض بش   دة"(، ومنحت الق  يم التالي   ة )محاي   د، أع  ارض، أ (عل  ى الت  واىلي

ز ) ي ب   ي  )  5-4المتوس   ط الحس   ائ  ز ي بي  ي ان درجة االسهام مرتفعة وكذلك عندما تكون المتوس   ط الحسائ 
-2( يعتز

ز )3 ي بي  اوح المتوسط الحسائ 
 (. 2-1(  وايضا منخفضة عندما يي 

 
 
- :  صدق األتساق الداخلي

( من مجتمع هذه الدراسة وذلك من 10( عىل) pilotstudyاعتمدت الباحثة عىل القيام بدراسة استطالعية )
اجل حساب األتساق الداخىلي من خالل حساب معامالت ارتباط نسبة او درجة كل مفردة بدرجة ونسبة البعد 

ي الجدول رقم )
ز
ي تكون تابعة لم وف

الباحثة بحساب وقياس ثبات أداة الدراسة وفق معامل  ( قامت1الت 
Cronbach's Alpha . 

 "معامالت ثبات أداة الدراسة وفق معامل الفاكرونباخ":  ( 1(جدول رقم 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N  

,842 ,845 18 

 

 Cronbach's Alpha الدراسةاسئلة استبانة 

ز  العمالء عدد زيادة عىل االىل الرصاف ساعد . 1  832, .المرصف مع المتعاملي 

ي  ساعد لعمالئم (البالستيكية النقود) بطاقات المرصف منح . 2
ز
 لعمالء المرصف اكتساب ف

 . جدد
,834 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 البطاقات خالل من (المرابحة) تمويالت عىل الحصول لفرصة المرصف توفي   . 3
ونية يد األلكي  ز ز  العمالء والء من سي   .الحاليي 

,838 

ونية البطاقات خالل من األئتمانية للتمويالت المرصف تقديم . 4  سيساعد األلكي 
ي  المرصف
ز
 .جدد عمالء جذب ف

,824 

ي  بما واسعة مناطق األىلي  الرصاف خدمات . تغطي 5  839, .  العمالء احتياجات يلت 

يد الرسيعة الحواالت  /سويفت لخدمة المرصف تقديم . 6 ز ي  التدوال حجم من سي 
ز
 ف

 .المرصف
,834 

 العمالء من العديد سيشجع (Cash Speed)  كاش سبيد لخدمة المرصف . تقديم7
ز   .المرصف مع والتعامل التحول عىل المنافسة المصارف مع المتعاملي 

,828 

ونية الخدمات . 8 ي  األلكي 
ي  ساعدت المرصف يقدمها الت 

ز
 عىل الزبون حصول تسهيل ف

 .للمرصف والئم وزيادة الخدمات
,837 

ونية الخدمات . ارسال9  خالل من العمالء لحساب الحركات (ONLINE) مثل االلكي 
ي  ساعد الذكية الهواتف

ز
 .جدد لعمالء المرصف إكساب ف

,839 

ة الرسائل خالل من العمالت أسعار المرصف إرسال . 1 ي  سيساعد القصي 
ز
 عمالء جذب ف

 .جدد
,814 

امج . 2 ة الرسائل خالل من للبنك التسويقية الي  ي  سيساهم القصي 
ز
ة البنك إكساب ف ز  مي 

 .تنافسية
,832 

 للتعريف كوسيلة الذكية الهواتف خالل من البنكية التطبيقات البنك استخدام . 3
 .المرصف مع والتعامل التحول عىل العمالء من العديد سيشجع المرصفية بالخدمات

,832 

ات خالل من للمرصف التنافسية القدرة زيادة عىل االستدالل يمكن . 4  -13) التالية المؤرسر
 .السنوية األرباح نمو و التداول حجم زيادة .13 ( 18

,845 

 837, .جديدة أسواق واستهداف للمرصف السوقية الحصة نمو . 5

ي  المنافسة عىل المرصف قدرة . 6
ز
 826, .والعربية المحلية السوق ف

ونية الخدمات وتنوع تعدد  . 7 ي  األلكي 
 832, .المرصف يقدمها الت 

ية الموارد كفاءة . 8 ي  البرسر
ز
 850, . المرصف ف

ي  المرصف عن mouth of word االيجابية المنطوقة الكلمة . 9
ز
 838, .المحلية األسواق ف

 
ز )  اوح ما بي 

( وتعتي  هذه نسبة ثبات عالية .8500و 0.814نالحظ من الجدول اعاله أن معامل الثبات الفا يي 
وهو ايضا يعتي  معامل ثبات مرتفع نسبيا وبتاىلي يمكن ان ( 0.842نسبيا ,ايضا نالحظ أن معامل الثبات العام )

ي تعتي  
الحة صيتم وصف اداة الدراسة بأنها ثابتة وان نتائج الثبات تعتي  كافية, وبتاىلي هذه االداة بشكلها النهائ 

ي والتوزي    ع
 . للتطبيق الميدائز

 تها : نتائج الدراسة ومناقش
. تم إجراء جميع Windows( لنظام التشغيل SPSSتم إجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام )تحليل البيانات: 

ز بمستوى ألفا بنسبة  ات باستخدام المتوسط ٪5التحليالت عىل الوجهي  واالنحراف . تم تلخيص المتغي 
ات المقاسة باستمرار والتكرار والنسبة  ات المقاسة الفئوية. تم اسالمعياري والمدى للمتغي  تخدام المئوية للمتغي 

 ألفا كرونباخ لقياس موثوقية االتساق الداخىلي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة  ز ي المي 
ز
نستع رض ما توص لت إليه ا الدراس ة والت ي ه دفت إل ى معرفة ما دور تسويق الخدمات المرصفية ف

. ايضا االجابة ع-التنافسية للبنوك اإلسالمية ي بار تلك  ن أس ئلة الدراسة بعد ان تم اختحالة البنك اإلسالمي العرئ 
ي  االختبار عن طريق االساليب االحصائية المتنوعة. 

ز
 الفرضيات الت ي ت م وض عها ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرضية االول: 
H0 ي يقدمها المرصف لعمالئم عي  البطاقات

ز الخدمات المرصفية الت  : "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة تنافسية" ؟  ز  الممغنطة واكتساب مي 
H1 ي يقدمها المرصف

ز الخدمات المرصفية الت   لعمالئم عي  البطاقات: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 
ة تنافسية" ؟ ز  الممغنطة واكتساب مي 

ي الجداول )
ز
 : )3ومن اجل اختبار هذه الفرضية اجريت االختبارات كما هي ف

 
 

 
 

ي واالنحراف المعياري للمتغي  المستقل  )  1-3جدول رقم ) ( الخدمات المرصفية عي  F1( الوسط الحسان 
نت  شبكة االنير

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

ز  العمالء عدد زيادة عىل االىل الرصاف ساعد . 1  مع المتعاملي 
 .المرصف

30 4,67 ,547 

 ساعد لعمالئم (البالستيكية النقود) بطاقات المرصف منح . 2
ي 
ز
 . جدد لعمالء المرصف اكتساب ف

30 4,47 ,507 

 (المرابحة) تمويالت عىل الحصول لفرصة المرصف توفي   . 3
ونية البطاقات خالل من يد األلكي  ز  العمالء والء من سي 

ز   .الحاليي 

30 4,13 ,730 

 البطاقات خالل من األئتمانية للتمويالت المرصف تقديم . 4
ونية ي  المرصف سيساعد األلكي 

ز
 .جدد عمالء جذب ف

30 4,53 ,681 

ي  بما واسعة مناطق األىلي  الرصاف خدمات تغطي  . 5  يلت 
 .  العمالء احتياجات

30 4,47 ,776 

F1 30 4,4533 ,43607 

 

Descriptive Statistics ( 2جدول رقم  ) 

 Mean Std. Deviation N 

F4 30 45208, 4,2389 تابع 

f130 43607, 4,4533 مستقل 

f230 50287, 4,3333 مستقل 

F330 57361, 4,0833 مستقل 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 للمتغي  المستقل الخدمات المرصفية عي  البطاقات الممغنطة :  (Anova( تحليل )   2-3جدول رقم )
ANOVA 

F4   

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

1,206 8 ,151 ,670 ,712 

Within 
Groups 

4,721 21 ,225   

Total 5,927 29    

 
سون للمتغي  المستقل   3-3جدول رقم )                             F1( تحليل ارتباط بي 

Correlations 

 f1 F4 

f1 Pearson 
Correlation 

1 ,207 

Sig. (2-tailed)  ,272 

N 30 30 

F4 Pearson 
Correlation 

,207 1 

Sig. (2-tailed) ,272  

N 30 30 

 
ي الجدول )

ز
( وهي اكي   0.670( البالغة ) Fتحليل يدل عىل معنوية قيمة )( حيث ان  3نالحظ نتائج التحليل ف

ي نقبل الفرضية العدمية اي انم )اليوجد عالقة ذات داللة احصائية ( .  0.05من )
 ( وبناء عىل القرار االحصائ 

سون قد  ( من التغي  الذي  2070,فرس ان ما نسبتم )مما يؤكد عىل قبول الفرضية الصفرية ان معامل ارتباط بي 
ي ربحية البنك عىل القدرة التنافسية 

ز
ي قدرة تلك البطاقات الممغنطة عىل كسب زبائن جدد وارتفاع ف

ز
حصل ف

 . 
ً
 للبنك وهي تعتي  نسبة ضعيفة جدا

 
 الفرضية الثانية: 

H0 ي يقدمها المرصف لعمالئم عي  شبكة : "ال
ز الخدمات المرصفية الت  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة تنافسية" ؟  ز نت واكتساب مي 
 أالني 

H1 ي يقدمها المرصف لعمالئم عي  شبكة
ز الخدمات المرصفية الت  : "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة تنافسية" ؟ ز نت واكتساب مي 
 أالني 

 
ي واالنحراف المعياري للمتغي  المستقل  )  1-4جدول رقم ) ( الخدمات المرصفية عي  F2( الوسط الحسان 

نت :   شبكة االنير
Descriptive Statistics 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 N Mean Std. 
Deviation 

 الحواالت  /سويفت لخدمة المرصف تقديم . 6
يد الرسيعة ز ي  التدوال حجم من سي 

ز
 ف

 .المرصف

30 4,30 ,750 

 Cash)  كاش سبيد لخدمة المرصف تقديم . 7
Speed) العمالء من العديد سيشجع 
ز   عىل المنافسة المصارف مع المتعاملي 
 .المرصف مع والتعامل التحول

30 4,17 ,699 

ونية الخدمات . 8 ي  األلكي 
 المرصف يقدمها الت 

ي  ساعدت
ز
 عىل الزبون حصول تسهيل ف
 .للمرصف والئم وزيادة الخدمات

30 4,53 ,507 

f250287, 4,3333 30 مستقل 
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 فلسطي   -دور تسويق الخدمات المرصفية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نت :   F2للمتغي  المستقل  ANOVA( تحليل   2-4جدول رقم )  الخدمات المرصفية عي  شبكة االنير
 

ANOVA 

F4   

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

1,375 5 ,275 1,450 ,243 

Within 
Groups 

4,552 24 ,190   

Total 5,927 29    

 
 

سون للمتغي  )  3-4جدول رقم ) نت :  F2( تحليل معامل بي   ( الخدمات المرصفية عي  شبكة االنير
 

Correlations 

 f2 F4 

f2 Pearson Correlation 1 ,228 

Sig. (2-tailed)  ,227 

N 30 30 

F4 Pearson Correlation ,228 1 

Sig. (2-tailed) ,227  

N 30 30 

 

ي 
ي الجدول رقم )نالحظ نتائج تحليل االحصائ 

ز
(  1.450( وهي تبلغ ) Fالمعنوية لقيمة ) ( ان القيمة 4اعاله ف

ي بقبول الفرضية العدمية اي انم )اليوجد عالقة ذات  0.05حيث تعتي  اكي  من )
( وعليم يكون القرار االحصائ 

 داللة احصائية ( . 
سون  ي  ( 2280,)سبتم وضح ما نمما يؤكد عىل قبول الفرضية الصفرية ان معامل ارتباط بي 

ز
من التغي  الحاصل ف

ي زيادة  قدرة
ز
نت ف  . الخدمات المرصفية عي  شبكة االني 

ً
 القدرة التنافسية للمرصف وهي نسبة ضعيفة جدا
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الفرضية الثالثة: 
H0 ي يقدمها المرصف عي  الهاتف الذكي

ز الخدمات المرصفية الت  : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة  ز  تنافسية ؟واكتساب مي 
H1 ي يقدمها المرصف عي  الهاتف الذكي واكتساب

ز الخدمات المرصفية الت  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ة تنافسية ز  ؟ مي 
ي واالنحراف المعياري للمتغي  المستقل  )  1-5جدول رقم ) ( الخدمات المرصفية عي  F3( الوسط الحسان 

 الهاتف الذكي : 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

ونية الخدمات ارسال . 9  الحركات (ONLINE) مثل االلكي 
ي  ساعد الذكية الهواتف خالل من العمالء لحساب

ز
 ف

 .جدد لعمالء المرصف إكساب

30 4,30 ,651 

 الرسائل خالل من العمالت أسعار المرصف إرسال . 10
ة ي  سيساعد القصي 

ز
 .جدد عمالء جذب ف

30 3,60 ,968 

امج . 11 ة الرسائل خالل من للبنك التسويقية الي   القصي 
ي  سيساهم
ز
ة البنك إكساب ف ز  .تنافسية مي 

30 4,07 ,785 

 الهواتف خالل من البنكية التطبيقات البنك استخدام . 12
 سيشجع المرصفية بالخدمات للتعريف كوسيلة الذكية
 .المرصف مع والتعامل التحول عىل العمالء من العديد

 
 

30 

4,37 ,669 

F357361, 4,0833 30  مستقل 

 
 الخدمات المرصفية عي  الهاتف الذكي :   F3للمتغي  المستقل  ANOVA( تحليل  2-5جدول رقم )

ANOVA 

F4   

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

,993 7 ,142 ,633 ,724 

Within 
Groups 

4,934 22 ,224   

Total 5,927 29    
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

سون للمتغي  )  3-5رقم ) جدول  ( الخدمات المرصفية عي  الهاتف الذكي :  F3( تحليل معامل بي 
Correlations 

 F3 F4 

F3 Pearson Correlation 1 ,120 

Sig. (2-tailed)  ,527 

N 30 30 

F4 Pearson Correlation ,120 1 

Sig. (2-tailed) ,527  

N 30 30 

 
ي الجدول رقم  ) 

ز
ي اعاله ف

( البالغة ) Fنتيجة تحليل تدل عىل ان معنوية قيمة )( بان  5نتائج التحليل اإلحصائ 
ي بقبول الفرضية العدمية اي انم  0.05( حيث تعتي  اكي  من ) 0.633

( وبناء عليم سيكون القرار االحصائ 
 )اليوجد عالقة ذات داللة احصائية ( . 

سون مما يؤكد عىل قبول الف ي  1200,وضح ما نسبتم )رضية الصفرية ان معامل ارتباط بي 
ز
( من التغي  الحاصل ف

عىل كسب زبائن جدد وزيادة ربحية المرصف عىل القدرة التنافسية  الخدمات المرصفية عي  الهاتف الذكي قدرة 
 . 
ً
 للبنك وهي نسبة ضعيفة جدا

 الخاتمة والتوصيات
ي هذا البحث ال 

 
ي البنوك  استطاعت  الباحثة ف

 
دراسة العالقة بي   دور تسويق الخدمات المرصفية ف

ي حيث هدفت  ة التنافسية وذلك من خالل دراسة حالة البنك االسالمي العرن  ي فلسطي   والمي  
 
االسالمية ف

ة التنافسية مثل )الجودة، االستجابة، ايضاكفاءة العمليات الباحثة من هذه الدراسة  ز اىل معرفة توافر أبعاد المي 
ي محافظات الضفة الغربية من 

ز
ي ف ي فروع البنك االسالمي العرئ 

ز
ي البنوك، وكذلك االبتكار واالبداع ( ف

ز
الداخلية ف

ي كما هدفت اىل  وجهة راي مدراء االفرع ونوابهم ،اىل ي يقوم بها البنك االسالمي العرئ 
وصف العملية التسويقية الت 

ي البنوك االس 
ز
ة المية كذلك اىل التعرف اىل الية تسويق الخدمات المرصفيالتعريف بماهية الخدمات المرصفية ف

. استخدمت  ز ي فلسطي 
ز
ة التنافسية لدي البنوك االسالمية ف ز ي البنوك االسالمية وايضا اىل التعرف عىل المي 

ز
ف

ي الدراسة حيث تم 
ز
ي كما اعتمدت عىل اداة االستبانة ف

ي التحليىلي وكذلك المنهج االحصائ 
الباحث المنهج الوصفز

ي الضفة الغربية ونوابهم وتم توزي    ع االستبانة عىل جميع استه
ز
ي ف داف جميع مدراء افرع البنك االسالمي العرئ 

داد  33مجتمع الدراسة البالغ عددهم ) استبانة صالحة للتحليل حيث تم استخدام برنانج )  30( وتم اسي 
SPSS)    ز الخدال يو لتحليل البيانات وتم التوصل اىل النتائج التالية : انم مات جد عالقة ذات داللة احصائية بي 

ز  ة التنافسية ، وكذلك انم ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بي  ز المرصفية عي  البطاقة الممغنطة و المي 
ز الخدمات  ز انم ال يوجد عالقة بي  ة التنافسية ، وايضا تبي  ز نت والمي 

الخدمات المرصفية عي  شبكة االني 
ة التنافسية . المرصفية عي  الهواتف الذ  ز  كية والمي 

ي استهدف البنوك التجارية ولكن من وجهة نظر 
ي هذه الدراسة مع بعض الدرسات السابقة الت 

ز
اختلفت النتائج ف

ي هذه الدراسة اعتمدت الباحثة عىل معرفة وجهة نظر مدراء ونواب افرع البنك االسالمي الع
ز
ي رالعمالء اما ف

ز
ي ف ئ 

ي الضفة الغربية. 
ز
ز ف  فلسطي 

 ات: التوصي
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اليوس الذي أصدر كتابا عن ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عملية 
ز
توضي الباحثة أن يهتم البنك بشكل أوسع بعناض التسويق للخدمات المرصفية لما لها من دور رئيسي ف

أن يعمل البنك عىل عقد  مؤتمرات دولية وعالمية تدعم فكرة أن البنك االسالمي ال  جذب الزبون،كما يجب
ز ،أن يقوم البنك بعمليات تواص ي عملم فقط عىل المسلمي 

ز
لمعوقات ل مع الزبائن للتعرف عىل طبيعة ايقترص ف

ي 
ز
ي تواجههم للوصول اىل الخدمات ، كما توضي الباحثة البنك ان يتبتز اساليب تكنولوجية حديثة للتسويق ف

الت 
 وكذلك تنوي    ع الخدمات البنكية واإلهتمام بجودتها.وضع 

ً
ي الذي يشهده العالم حاليا ظل التطور التكنولوج 

عي ي البنوك اإلسالمية وتوحيدها عىل مستوى البنوك وتطبيق الضوابط الرسر
ز
ة لتسويق الخدمات المرصفية ف

ي البنوك وقدراتهم اإلبداعية وتشجيعهم عىل 
ز
ية العاملة ف ورة استغالل الطاقات البرسر اإلسالمية ، ايضا اىل ضز
ي وخدمة العمالء. 

ز
ي المجال المرصف

ز
 المبادرة واالبتكار والتطوير ف

 : واالجنبية  العربيةالمصادر والمراجع 
( ، ي والقدرة التنافسية للمصارف األردنية ،إن   2007إسماعيل، شاكر تركي

وئز ي االلكي 
ز
( "التسويق المرصف

مؤتمر نحو مناخ اس     تثماري، وأعمال مرصفية  –المصارف ديناصورات تواجم االنقراض"، جامعة فالديلفيا 
ونية  عمان،األردن.  -إلكي 

؛ وأحم ة التنافسية العجرمي ،عبي  ز ي تحقيق المي 
ز
ي والتكنولوجيا ف

د، نهيل؛الغماري، وسام. : " دور اإلبداع التسويف 
ي محافظات غزة من وجهة نظر العمالء"، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 

ز
للبنوك العاملة ف

 (.  138-107،)  2، العدد 13،المجلد 
AlHamil, A. R. N. 2019)ي جلب الزبون اىل المصارف االسالمية (. تسويق الخد

ز
مات المرصفية ودورها ف

 Doctoral dissertation, UIN Sunanإندونيسيا( )-)دراسة حالة عىل مرصف مانديري اإلسالمي ماالنج
Ampel .) 
ي  2018الغزاوي)

ز
ة ف ي المشاري    ع المتوسطة والصغي 

ز
ة التنافسية ف ز ي المي 

ز
ي وأثره ف

( بعنوان "االبتكار التسويف 
 الردن" ، رسالة ماجستي  ، كلية االقتصاد والعلوم االدارية قسم اداره االعمال. ا

ي  ز  www.AIB.PS الموقع الرسىمي للبنك االسالمي العرئ   .فلسطي 

ف المرصفية (. أثر تسويق الخدمات 2012عبدالرحمن محمد محمد سعيد. )-ابراهيم, طلحة عىلي محمد, & مرسر
ي المصارف السودانية )

ز
 ة السودان للعلوم والتكنولوجيا(. , جامعDoctoral dissertationعىلي جذب العمالء ف

، تيجيات التسويق ،)عمان:دار وهران للنرسر   (. 1999بشي  العالق،اسي 

وت:اتحاد المصارف العربي ي صالح، معجم المصطلحات المرصفية بالتعاون)بي   (. 1985ةرمزي يدي باز، جورج أئ 
(سياسة خدمات البنوك التجارية، دراسة تطبيقية عىل مرصف الرافدين، رسالة 2013سليمان عبد هللا،) 

 . 1989ماجستي  منشورة، الجامعة المستنرصية،بغداد،
ي )عمان: جامعة البويرة  كلية العلوم االقتصادية، 

ز
ي التسويق المرصف

ز
 (. 2008عبد الرزاق حميدي،ف
: المبادىء والممارسات،)السعودية:جامعة االمام محمد بن عبد العزيز الرشيد، ال نظام الماىلي اإلسالمي

  (2011سعود،
ز الخدمة المرصفية دراسة حالة بنك الفالحة 2015عبد المالك،عليوش) ي تحسي 

ز
ي ف
(."أهمية االتصال التسويف 

،الجزائر.    -BADRوالتنمية الريفية   رسالة ماجستي  غي  منشورة،جامعة محمد خضي 
ي 
ز
ز الدول اإلسالمية، البنوك اإلسالمية ودورها ف ي تطوير التبادل التجاري بي 

ز
عىلي شحادة، دور البنوك اإلسالمية ف

، تحرير: لقمان محمد م ي  . 2002رزوق، الطبعة الثانية، جدة: تنمية اقتصاديات المغرب العرئ 

http://www.aib.ps/
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بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

, & أسماء سليمان محمد. ) اتيجية تسويق الخدمة المرصفية وا2019عىلي ي (. إسي 
ز
ي االداء الماىلي ف

ز
ثرها ف
, Doctoral dissertationالمصارف اإلسالمية السودانية دراسة ميدانية عىلي عينة من المصارف االسالمية )

 .)  عثمان الطيب الفكي
ي معامالت المصارف اإلسالمية. 

ز
 عيد عادل عبد الفضيل. الرب  ح و الخسارة ف
ي 
ز
ي، التسويق المرصف ل لحل المشكالت البنكية، مكتبة األنجلو المرصفية، المدخل المتكام-محسن احمد الخرصز

 القاهرة، بدون تاري    خ. 
ي مدينة نابلس (2016 )وزين الدين، لحلوح-

ز
ي البنوك التجارية ف

ز
، أثر الخدمات المرصفية عىل رضا العمالء ف

 .،)رسالة ماجستي  غي  منشورة(،جامعة النجاح
ي ، رائف توفيق ، أصول التسويق )عمان: -  (. 2005دار وائل للنرسر معال ناج 

AlHamil,A.R.N.2019) ي جلب الزبون اىل المصارف االسالمية )دراسة
ز
(. تسويق الخدمات المرصفية ودورها ف

 (. Doctoral dissertation، UIN Sunan Ampelإندونيسيا( )-حالة عىل مرصف مانديري اإلسالمي ماالنج
ي مدينة عمان")محمد زيدات،"اثر التسويق الداخىلي عىل اداء المصا

ز
 1، ع  43(،م العلوم االداريةرف االسالمية ف

 ،2016  . 
اتيجية التسويق ،دار وكتبة الحامد للنرسر والتوزي    ع،عمان،  .  2007محمود الصميدغي وردينة يوسف،اسي 

، ، عمان: دار وائل للطباعة والنرسر ي اإلسالمي
ز
 ،. 2001محمود الصوان، اساسيات العمل المرصف

ز ومعوقات ")2008 (للطيف،وادي، رشدي عبد ا ي قطاع غزة بفلسطي 
ز
ونية ف أهمية ومزايا البنوك االلكي 

 (962-391( ،)2( ،العدد 16سانية، مجلد )إلنغزة، سلسلة الدراسات ا -ميةال س إل ، مجلة الجامعة ا"انتشارها
ات المرصفية ،نقال عن سلطة النقد الفلسطينية "الخدم 15.6وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ، 

ونية  http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=155882 "اإللكي 
04/12/2015 18:52 . 
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