
xiii 
 

 صلختسملا
-BMTاألعضاء يف  إن حتليل جودة اخلدمة لزيادة كمية: "أطروحة، العنوان. 2012. لستيونو ،بايو

UGT Sidogiriمن ماالنج   "
يايوك سري رىايو، ادلاجستري: مستشار  

جودة اخلدمة : الكلمات الدالة  
بالنسبة . فإن قدرا كبريا من البنوك وادلؤسسات ادلالية اجلديدة جتعل من الصعب الشريعة ادلنافسة 

 من ماالنج BMT-UGT Sidogiri. لبعض العمالء، وسوف جتعلها ختتار البنوك أكثر انتقائية
يف الواقع، فقد أعضاء اليت تزيد يوما بعد يوم، . ىي واحدة من الشريعة التعاون ادلايل ادلوجود يف ماالنج

، 2012 حىت أغسطس 2008من أول مولود يف أغسطس . حبيث جيب إعطاء خدمة أفضل لألعضاء
الطلب من اجلودة واخلدمة ادلمتازة وادلهنية يف خدمة أعضاء تصبح .  شخص2700ىي أعضاء حوايل 

جودة أداء اخلدمة ألعضاء يصف . تدبريا تقييم ادلهم بالنسبة ذلم أن تقرر حيث سيوفر أمواذلم اخلاصة
من مطالب جلودة أداء اخلدمة، . حالة أداء ادلؤسسات ادلالية والشريعة جديتها يف إعطاء اخلدمة ذلم

ألن جودة اخلدمة يف مؤسسة . وستجعل قضية أعضاء سوف يكون ذلا توقعات عالية جلودة أداء اخلدمة
حتليل جودة اخلدمة لزيادة كمية "مالية الشريعة ىو ادلهم حقا، حىت أن الباحث يقرر أن يأخذ عنوان 

.  ذلذه األطروحة"  من ماالنجBMT-UGT Sidogiriاألعضاء يف 
تلك ىي معرفة كيف جيدة نوعية اخلدمة اليت يتم تطبيقها من . ىذا البحث إىل حتقيق األىداف

 من ماالنج ومعرفة كيف جيدة نوعية اخلدمة اليت يتم تطبيقها من BMT-UGT Sidogiriقبل 
جبعل مقابلة للمؤسسة ' من ماالنج تعتمد على تصورات أعضاء BMT-UGT Sidogiriقبل 

.  من ىذا التفسري، واستخدم الباحث حتليل البحوث النوعية. رئيس فرع، ضابط احلساب، وبعض األعضاء
 طبقت ادلوثوقية، واالستجابة، وضمان ونتيجة ذلذا البحث يظهر أن نوعية اخلدمة؛
.  من ماالنغ أيضاBMT-UGT Sidogiri والتعاطف،وادللموسات الذي كان مطبقا من قبل

اىل جانب ذلك، تظهر النتيجة أن أعضاء . وقد اتفق مع ىذا ادلعيار. ميكن أن ينظر إليو من تطبيق اجلودة
يعتقد أعضاء اليت طبقت نظام . ولكن، وعدد قليل من ادللموسات يصبح ضعفا. احلصول على ادلزيد

كانوا يعتقدون أيضا أن مخسة البعد؛ ادلوثوقية، .  من ماالنغ أيضاBMT-UGT Sidogiriخدمة 
ولكن، يف ادللموسات، ويعتقد أن أعضاء ينبغي . واالستجابة، وضمان والتعاطف،وادللموسات وراض هبا

 . أن يكون ىناك حتسن


