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دنا محمد وعلى  هللا وشكره سبحانه و تعالى , والصالة والسالم على سي  دبعد حم
 آله و صحبه أجمعين.

 أتقدم بخالص  شكري و تقديري إلى

   محمود  عيسى محمدولد محمد  كل أساتذتي وأخص بالذكر الدكتور  
لتي كانت  الذي أشرف على هذا العمل و لم يبخل علي بنصائحه القيمة ا

 عونا لي في إنجاز هذه المذكرة.

 كل عمال اإلدارة و المكتبة

الت في  وإلى كل موظفي وكالة بدر لما أسدوه لي من خدمات و تسهي
تطبيق الدراسة الميدانية.   

على   2015/2016كمية مطبقةكما ال أنسى زمالئي دفعة  تقنيات  
 دعمهم لي.

 وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل



  

 

 

 

 

 

دنا محمد وعلى  هللا وشكره سبحانه و تعالى , والصالة والسالم على سي  دبعد حم
 آله و صحبه أجمعين.

 اهدي هدا العمل المتواضع إلى زوجتي وأبنائي هاجرو يوسف
 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  المقدمة العامة
 

  أ

 

 

لقد شهدت جمال اخلدمات تطورا مهما يف العقود األخرية إذ أصبحت تشكل أمهية كبرية يف اقتصاديات    

شديدة بني مقدميها ويف هذه الظروف، أصبح هناك وعي لدى الباحثني واملهتمني  املنافسةالدول، وهذا ما جعل 

 باألنشطة اخلدمية ومدى جودهتا يف تقدمي اخلدمات وأثرها يف حتقيق رضا العميل.

وملواجهة هذه املنافسة فقد تطرق معظم هذه املنظمات إىل الرتكيز على جودة السلع واخلدمات املقدمة للزبائن     

 رئيسي يف زيادة وتطوير القدرة التنافسية وتعزيز أوضاعها يف األسواق اليت تنشط فيها.كمدخل 

لقد دخل مفهوم اجلودة يف الكثري من اجملاالت والتخصصات، وأصبحت العديد من املنظمات على وعي تام   

العكس أصبحت عنوانا بضرورة تواجدها وتطبيقها، ومل تقتصر اجلودة على املنتجات االستهالكية والسلع بل على 

 اليت تقو بتقدميها اإلدارة واهليئات. أوللكثري من اخلدمات اليت تقدمها 

لقد أصبح التنافس لتقدمي أرقى اخلدمات هدفا تسعى الكثري من املنظمات لتحقيقه ومنها البنوك، بعد أن   

 صارت جودة اخلدمة معيار أساسي لنجاحها واستمرارها يف السوق.

 :أمهية املوضوع

 يستمد املوضوع  املقرتح أمهيته من 

 .معرفة توجهات عمالء البنوك حنو اخلدمات املصرفية املقدمة هلم وذلك هبدف تطويرها 

 .تأيت أمهية الدراسة من ارتباطها جبانب مهم يتعلق بالعمالء باعتبار أن رضاهم باخلدمات املقدمة إليهم 



  المقدمة العامة
 

  ب

 

 

 أهداف البحث:

 قيق األهداف التالية:نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حت

 .قياس جودة اخلدمات املصرفية يف نظر العمالء وحتديد أبعادها 

 .معرفة توجهات العمالء حنو جودة اخلدمة املصرفية 

 .اختبار العالقة بني جودة اخلدمة املصرفية ورضا العمالء 

 . التعرف على النماذج السائدة لقياس اخلدمة املصرفية يف نظر العمالء 

   كيفيات  وطرق مجع البيانات عن العمالء وكيفية توظيفها باستعمال أدوات التحليل واملعاجلة إظهار

 اإلحصائية املالئمة.

 أسباب اختيار املوضوع:

 من األسباب املوضوعية اليت كانت وراء اختيار هذا املوضوع

 .لفت انتباه إدارات البنوك ألمهية جودة اخلدمة لكسب رضا ووالء العميل 

  اهتمام إدارات البنوك واملؤسسات املالية بتحسني جودة اخلدمة املقدمة وذلك لتحقيق املنافسة تزايد

 والتوجه حنو اقتصاد السوق.



  المقدمة العامة
 

  ج

 

  البحث عن طرق كمية ونوعية لقياس جودة اخلدمات املصرفية يف نظر العمالء خاصة وأنه جيد صعوبة

 أكرب يف تقييم اخلدمة املقارنة بالسلع املادية.

 

 

 ية:اإلشكال

إن تقييم جودة اخلدمة املصرفية اليت يقدمها البنك لعمالئه وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فيها والعمل   

 على تطويرها وحتسينها وفق احتياجات العمالء ومقابلة توقعاهتم هو الضمان األساسي لكسب رضا العمالء.

 وبناءا على ذلك نقوم بطرح التساؤل التايل:

 ة اخلدمة املصرفية برضا العمالء؟ما مدى تأثري جود 

 لإلملام هبذا اإلشكال نطرح التساؤالت الفرعية

 ما املقصود باخلدمة املصرفية؟ وماهي أهم مناذج قياسها؟ 

 ماهي وسائل وطرق حتقيق رضا العمالء؟ 

 هل هناك عالقة ارتباط بني اجلودة املصرفية املقدمة ورضا العمالء؟ 

 فرضيات البحث:



  المقدمة العامة
 

  د

 

  يف تقييم مستوى اخلدمة املصرفية املقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية.اختالف العمالء 

 .اختالف أمهية النسبة للمؤشرات اليت يستخدمها العمالء يف تقييم مستوى اخلدمة املصرفية املقدمة 

 وجود عالقة ارتباطية بني جودة اخلدمة املصرفية املقدمة من بنك "بدر" ورضا العمالء.

 

 لعلمي املتبع:املنهج ا

 سنعتمد يف معاجلة إشكالية دراستنا على منهجني متمثلني يف املنهج الوصفي واملنهج التحليلي.

 :املنهج الوصفي 

سيتم االعتماد عليه يف حبثنا هذا على النحو التايل، حيث يتم استغالل البيانات اليت مت احلصول عليها من 

أجل إبراز أهم املفاهيم واخلصائص واألبعاد املتعلقة  مصادرنا يف وصف اخللفية النظرية للموضوع من

 باخلدمات، جودة اخلدمة املصرفية ودراسة رضا العمالء وإبراز العالقة بينهما.

 :املنهج التحليلي 

سنعتمد عليه من أجل حتليل العالقة بني جودة اخلدمة املصرفية املدركة ورضا العمالء، كما سيتم االعتماد 

 املتوصل إليها يف الدراسة امليدانية.على أهم النتائج 

 أما يف ما خيص مصادر مجع البيانات فقد مت االعتماد على مصدرين



  المقدمة العامة
 

  ه

 

  :الذي يتعلق باإلطار النظري حيث مت االعتماد على الكتب والرسائل اجلامعية إضافة إىل املصدر األول

 مواقع االنرتنت.

  :مجع البيانات من بنك الفالحة والتنمية الريفية وذلك يتمثل يف الدراسة امليدانية، حيث مت املصدر الثاين

 مبقابلة شخصية مع العمالء باستخدام أسلوب االستقصاء عن طريق استمارة البحث.

 

 صعوبات البحث:

 متثلت صعوبات البحث فيما يلي:

 .اتساع املوضوع وخاصة املتعلق برضا الزبائن 

  العمالء وخاصة املتحفظني، األمر الذي أوجب علينا أما اجلانب التطبيقي فتمثل يف كيفية التعامل مع

 بذل جمهود إضايف السرتجاع االستبيانات املوزعة.

 هيكل الدراسة:

مت تقسيم البحث إىل فصلني نظريني وفصل تطبيقي، باإلضافة إىل مقدمة وخامتة عامة حيث يتضمن الفصل 

وكذا جودة اخلدمات املصرفية ويف آخر الفصل مت التطرق إىل  املصرفية،األول اإلطار النظري للخدمات، اخلدمات 

 أبعاد ومستويات جودة اخلدمة املصرفية.

 العمالء وإبراز العالقة بني جودة اخلدمة املصرفية ورضا العمالء. دراسة رضاتم التطرق إىل فأما الفصل الثاين 



  المقدمة العامة
 

  و

 

انية واملطبقة على بنك الفالحة والتنمية الريفية دراسة ميد إجراءأما يف ما خيص الفصل التطبيقي فقد توجهنا إىل 

املنهجية  اإلجراءاتحيث تناولنا ظروف نشأهتا وهيكلها التنظيمي كمرحلة، ويف املرحلة الثانية مت شرح أهم  "بدر"

املتبعة واملتمثلة يف حتديد جمتمع الدراسة، وسحب العينة، وأسلوب مجع البيانات بداية مبحل الدراسة، وتقييم 

ابات مفردات العينة املتعلقة باإلجابة على أسئلة االستمارة واختبار الفرضيات املوضوعة يف البحث وختمها إج

 بالنتائج واالقرتاحات.
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 متهيد:

عالقات طويلة األجل مع عمالئها وذلك بتقدمي إن عمل املنظمات مبختلف أنواعها على بناء وتطوير        

هتم، ومقابلة لتوقعاهتم، وهو احلال بالنسبة للمصارف اليت أصبحت تعطي اهتماما  امنتجات ملبية إلحتياج

كبريا خبدماهتا من خالل معرفة املعايري املعتمدة من طرف العمالء يف احلكم على جودة اخلدمة املصرفية 

عن تلك املستعملة يف السلع املادية وذلك بسبب اخلصائص املميزة للخدمة، لذلك  املقدمة إليهم فهي ختتلف

اهتم الباحثني يف جمال اخلدمات بتحديد أهم األبعاد وإبراز أمهيتها  النسبية من وجهة نظر العمالء، كما قاموا 

ها على ما تقدمه بوضع مناذج لقياس اجلودة، وذلك لتتمكن املنظمة اخلدمية للتعرف على درجة رضا عمالئ

 إليهم من خدمات.

وعلى هذا األساس، خصصنا هذا الفصل لتناول مفهوم اخلدمة املصرفية وجودهتا والتعرف على أبعادها    

 ومقاييس اجلودة وهذا من خالل املباحث التالية:

 : ماهية اجلودة املصرفية.املبحث األول                  

 : مبادئ ومفاهيم حول اجلودة.الثاين املبحث                  

 ماهية اخلدمة  املصرفية. املبحث األول:

تعترب اخلدمة املصرفية أساس يعتمد عليه العميل إلشباع حاجات، وبالتايل أصبح ملزم على            

 املؤسسات املصرفية بالسعي جاهدة لتحقيق رضا العميل من خالل تقدمي خدمات ذات جودة عالية.
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 

 

 مفاهيم حول اخلدمة .  ول:املطلب األ

 مفهوم اخلدمة .1

"اخلدمة هي نشاط أو عمل خري ميكن جلهة معينة أن تقدمه جلهة األخرى، وهي من حيث اجلوهر         

 1غري ملموسة وال تؤدي إىل انتقال ملكية ما"

جهزة الدولة مثل عرفت النظريات االقتصادية الكالسيكية  اخلدمات على أهنا كل اخلدمات العامة اليت تؤديها أ

 القضاء، الطب، التعليم... اخل وكل اخلدمات العامة اليت تنتج نتائج ملموسة.

 ( اخلدمة على أهناKOlTER et Armstrongعرف كل من كوتلر وأرمسرتونج)

عنها  جوال ينت"نشاط أو منفعة ميكن أن يقدمها أحد األطراف لطرف آخر ال تكون ملموسة بالضرورة،  

 ملكية أي شيء"

( من أوائل من اهتموا بدراسة اقتصاد اخلدمات،  حيث اعترب هذا القطاع خمتلف عن 1968وقد كان )فوش

 2القطاعات  الصناعية وله مميزاته اخلاصة.

                                                           

 .22، ص2010، مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية، التسويق المصرفي وسلوك المستهلكصفيح صادق،  -1 

-20، ص ص2009النشر لجامعة قالمة، ، مديرية كتاب الجودة ميزة تنافسية في البنوك التجاريةحمداوي وسيلة،  -2 

21. 
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

وحبسب هذا التعريف فإن مفهوم اخلدمات ال يشمل اخلدمات اليت يقيمها املنتوج والوسطاء من السلع اليت 

والرتكيز، وتوصيل السلع إىل املنازل وال يشمل اخلدمات اليت تقدم جمانا  ئتماناالتباع  للمستهلك النهائي مثل 

 من قبل الدولة إىل املواطنني يف جماالت الصحة والتعليم.

من خالل التعاريف السابقة نالحظ بأهنا مل تتفق على تعريف واحد للخدمة إال أهنا اشرتكت يف نقطتني 

 أساسيتني مها:

  اليت تعرض للبيع مباشرة وتلك اليت تقدم مرتبطة بسلعة ما.الفصل بني اخلدمات 

  خصائص اخلدمة اليت متيزها عن السلع املادية )مع التأكيد على أهم خاصية وهي خاصية عدم

 3امللموسية(.

 أنواع اخلدمات هناك عدة تصنيفات للخدمة أمهها. .2

 ( تصنيف اخلدمات01جدول رقم )                            

 أمثلة التفرعات املعيار

 املستهلك األخري - ا لعميل-1

 منشآت األعمال -

 كالمها  -

 مداواة األسنان -

 االستشارة الطبية -

 تنظيم احلدائق والعناية هبا -

 وكاالت اإلعالم - خدمات بدافع الربح - الدوافع -2

                                                           

، جودة الخدمات المصرفية في البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربيةسمير أحمد بوزيدود، ربحي الشريف:  -1 

 .185جامعة الخليل، فلسطين، ص
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 اجلامعات واجلمعيات اخلريية - خدمات ليست لدافع الربح -

 احلكوميةاملؤسسات  -

 العنصر البشري  - أساس تقدمي اخلدمة  -3

 املعدات واآلالت -

 كالمها  -

 الطبيب النفسي  -

 غسل السيارات ميكانيكيا -

 النقل اجلوي -

 ضروري - حضور العميل  -4

 غري ضروري -

 حالقة الشعر -

 تنظيف املالبس وكيها -

 مهنية - مستوى اخلربة -5

 غري مهنية-

 التمريض -

 تنظيف املنازل -

 ضرورية  - طبيعة اخلدمة -6

 كمالية  -

 اخلدمات الصحية -

 التسلية والرتقية -

 مصدر د.مسري أمحد بوزيد، جودة اخلدمات املصرفية يف البنوك التجارية العاملة يف الضفة الغربية.

 خصائص اخلدمات: -3

 غري ملموسة: -1.3

تعترب هذه اخلاصية من اخلصائص األساسية اليت متيز اخلدمات عن السلع فاخلدمات ليس هلا       

جتسيد مادي وبالتايل ال ميكن إدراكها باحلواس اخلمسة، إن إنتاج واستهالك اخلدمة حيدث يف نفس 
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

املنافع اليت  الوقت وهذا يلقي بآثاره على الربنامج التسويقي للمؤسسات اخلدمية وذلك بالرتكيز على

 حتققها اخلدمة.

 عدم انفصال إنتاجها عن استهالكها: -2.3

تعين هذه اخلاصية أن إنتاج اخلدمة واستهالكها يتم يف نفس الوقت، أي أن البيع املباشر بني     

 املنتج واملستهلك هي قناة التوزيع الوحيدة اليت ميكن استخدامها لتوزيع اخلدمات.

 الفناء السريع: -3.3

اخلدمات تتصف بالفناء السريع أي ال ميكن ختزينها الستعماهلا يف وقت الحق، إضافة  إىل ذلك    

 فإن الطلب على من جانب العمالء يتقلب بشكل ملحوظ.

 التباين:-4.3

ال ميكن للصناعات اخلدمية القيام بتنميط اخلدمات اليت تقدمها فكل وحدة ختتلف عن نوعا ما عن 

 4نفس اخلدمة.الوحدات األخرى من 

 (: خصائص اخلدمات واملشاكل التسويقية املرتبطة هبا2جدول رقم)              

 املشاكل التسويقية   اخلصائص

 ال ميكن ختزينها  غري ملموسة -1

 ال ميكن محايتها عن طريق الرباءات 

  ال ميكن عرضها أو توصيل مفهومها

                                                           

 .24صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 بسهولة

 يصعب تسعريها 

 اشرتاك املستهلك يف اإلنتاج  االستهالكعدم انفصال اإلنتاج عن  -2

 يصعب تنميط اإلنتاج 

 ال ميكن ختزينها  الفناء السريع -3

 

 يصعب التنميط والثبات يف درجة اجلودة   التباين -4

، 1997املصدر:عمرو خري الدين، التسويق: املفاهيم واإلسرتاتيجيات، مكتبة عني الشمس،القاهرة، 

 .268ص 

 

 املصرفيةاملطلب الثاين: اخلدمة 

 مفهوم اخلدمة املصرفية:  -1

"تعترب اخلدمة املصرفية مصدرا إلشباع الذي يسعى إىل حتقيقه العميل، أما من منظور البنك    

 :5فهي مصدرا مرحيا للربح، إال أن التسويق احلديث ينظر إليها من ثالث زوايا"

   وراء طلبه للخدمة.وهو جمموع املنافع اليت يسعى العميل لتحقيقها من :  جوهر اخلدمة 

                                                           

 .42-41ص صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 تشري ألبعاد جودة اخلدمة وهذا البعد يف مضمون اخلدمة املصرفية يرتقي جبوهرها إىل : اخلدمة احلقيقة

 مستوى تفضييل العمالء.

 تشريإىل جوهر اخلدمة وحقيقتها باالضافة إىل جمموعة من اخلصائص واملزايا املقرتنة : اخلدمة املدعمة

إليها ليس من زاوية جوهر فقط وإمنا كحل  يسعى إليها العميل لتحقيق بتقدميها، وهنا جيب النظر 

 الرضا واإلشباع.

 غري هذا فإن مفهوم اخلدمة يشمل بعدين أساسيني مها:

 يسعى العميل لتحقيق املنفعة وإن كان غرض التسويق املصريف هو حتقيق أعلى  :البعد املنفعي

توجهات لتحقيق الربح وهذا الربح هو حمصلة املنافع املستويات من الرضا للعميل بكل ما يتضمنه من 

 اليت ميكن أن حيققها العميل من خالل اخلدمة.

 باخلدمة املصرفية ذاهتا، ومن ذلك فإن خصائصها تعرب عما تؤديه يف  فهو يرتبط: البعد خصائصي

 حني تعترب املنافع عما حيصل عليه العميل.

 أنواع اخلدمات املصرفية: -2

 صرفية عدة أصناف منها:تأخذ اخلدمة امل

 خدمات مسرية: -1.2

وهي اخلدمات اليت تكون يف متناول الزبون وال يتلقى أية مشاكل يف احلصول عليها لكوهنا     

سهلة املنال كخدمات السحب واإليداع أو استخدام البطاقة املصرفية، حبيث تقوم املصارف 

 بتقدميها بصورة خمتلفة أمال يف إرضاء الزبائن.
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 خدمات التسويق:  -2.2

غالبا ما يبدل  الزبون جهدا للحصول على قرض وفق مواصفات معروفة، فالقروض ال متنح   

 على حنو عشوائي ودون شروط معينة وإمنا يتطلب توفر جوانب معينة متكن من حتقيق القرض.

 اخلدمات اخلاصة:-3.2

يم  اخلدمة وفق رغبة الزبون تقدم هذه اخلدمات بشكل خاص للمستفيدين منها إذ يتم تصم  

 وحاجته هلا على النحو الذي يراه مناسبا لنشاطه أو عمله.

 خصائص اخلدمات املصرفية. -3

 :6ميكن إجياز أبرز هذه اخلصائص باآليت

 االملموسية: -1.3

إن اخلدمات املصرفية، باستثناء حاالت معينة، تليب حاجة عامة وليس حاجة حمددة بعينها،   

فاملنافع احملددة املتأتية من اخلدمات املصرفية ال تظهر بوضوح، وعليه فإن املصارف تبذل جهودا 

غري مضنية إليصال رسائلها إىل مجهور العمالء القائمني واحملتملني. وألن اخلدمات املصرفية 

ملموسة، يصعب تقييمها من خالل اللمس أو الشم أو الذوق أو قياس جودهتا من خالل 

 وسائل القياس التقليدية.

 التالزمية: -2.3

                                                           

، 2000، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، تطبيقي-تسويق الخدمات المصرفية مدخل نظريأحمد محمد أحمد،  -1

 .48-43ص ص
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

ألن اخلدمات املصرفية تنتج ونوزع يف آن واحد فإن اهتمام املصرف يصب عادة يف بوتقة خلق   

مات املصرفية يف املكان والزمان املناسبني، فإن أو تكوين املنفعة املكانية والزمانية مبعىن توفري اخلد

املصارف تبذل جهدا كبريا للتغلب على خاصية التالزمية أو التكاملية، وذلك من خالل وسائل 

 نقل اخلدمة وجتزئتها.

 ومن ابرز الوسائل املستخدمة يف هذا اجملال خدمة بطاقات االئتمان.  

 نظام تسويقي ذو توجه شخصي عايل: -3.3

تتوفر للمصرف إال قليل جدا من قنوات التوزيع التقليدية، وعليه فإنه ال يوجد خيار أمام ال  

 املصرف غري قيامه بنشر فروع للمصرف يف األماكن األكثر مالئم للعمالء.

وحتكم التعامالت املصرفية يف الغالب عالقة وطيدة بني العميل واملصرف ويف حاالت كهذه، فإنه 

ملصرف سوى انتهاج سياسة القنوات املباشرة وذلك لطبيعة اخلدمات ال يوجد خيار أمام ا

 املصرفية، حيث تتوطد العالقة بني املصرف والعميل لتأخذ أبعاد شخصية وعلى مستوى عايل.

 

 نقص التماثل اخلاص:   -4.3

خدمات العمالء إىل حد ما تتشابه كثريا لذا جيب على املصارف أن جتد طريقا إلجياد التوافق 

 وترسخ ذلك يف ذاكرة اجلمهور.

 التغاير )التمايز(:-5.3
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

املؤسسات املصرفية تعمل على تقيم مدى واسع للخدمات واملنتجات ملالقاة احلاجات املصرفية 

املتنوعة من قبل زبائن خمتلفني يف مناطق خمتلفة، حيث تقدم من جهة خاصة لزبون صناعي مثال 

 ي عادي.ويف اجلهة األخرى تقدم خدمة لزبون فرد

 االنتشار اجلغرايف:-6.3

لكي حيقق املصرف النجاح املنشود، فإنه يتعني عليه أن يكون قادرا على الوصول إىل العمالء 

القادمني و احملتملني يف األماكن اليت يتواجدون فيها، أو حيث حيتاجون إىل اخلدمات املصرفية، 

لة من الفروع اليت تنتشر جغرافيا وهذا الغرض ال يتحقق إال إذا امتلك املصرف شبكة متكام

 بشكل يتالءم مع رغبات واحتياجات العمالء إىل اخلدمات املصرفية.

 التوازن بني النمو واملخاطر:-7.3

عندما يبيع املصرف قروضا، فإنه يف احلقيقة يشرتي خماطر. وعليه فإن الضرورة واملنطق يقتضيان 

 ملصريف وبني احليطة واحلذر مبعىن آخر.إجياد نوع من التوازن بني التوسع يف النشاط ا

 العوامل املؤثرة يف تسويق اخلدمات املصرفية: -4

 التغري يف سلوك الزبائن:  -1.4   

الرتكيز على األفراد الراغبني يف امتالك بيوت السكن، والبيع والشراء عن طريق التقسيط لدى     

العديد من املنظمات والزيادة  العامة يف الداخل وارتفاع مستوى املعيشة وغريها من الظواهر 

صة األخرى، كلها عوامل أثرت يف تغري سلوك الزبائن من وقت آلخر. ولعل أكثر الظواهر اخلا
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

بالتغري يف السلوك الزبائن تلك اليت تتطلب اكتساب املعرفة يف كيفية استخدام اآللة والتعامل مع 

 األجهزة احلديثة والبطاقات املصرفية.

 قلة القوانني والتدخالت احلكومية: -2.4

نظرا لوضوح صفة التعامل يف قطاع اخلدمات املصرفية، فإن ما يصدر من قوانني وتشريعات 

با حمدودة نسبيا، كما إن التشريعات احلكومية هي األخرى تكون قليلة لوضوح الصورة تكون غال

 يف التعامل وإعطاء الوحدات املصرفية احلرية يف استخدام ماتراه مناسبا ملعاجلة أية ظاهرة.

 املنافسة: -3.4

ري والتبادل وهي مسة ظاهرة يف هذا القطاع نتيجة ملرونة التعامل يف هذا اجلانب والسرعة يف التغ

واختاذ املواقف أمام أية ظواهر تصدر من املصاريف املنافسة األخرى، وما اقتناء التقنيات احلديثة 

والتشجيع على استخدامها إال ظاهرة واضحة يف جمال املنافسة، حبيث ينتج عن ذلك تنويع يف 

 اخلدمة وتطويرها مبرور الوقت.

 اإلبداع التكنولوجي: -4.4

املدفوعات اجلديدة إطار جديدا للتوزيع والتسليم وتعزيز إدارة املعلومات هذا جيعل تعد أنظمة 

الطلب هائال على التكنولوجيا، وهي من األدوات اليت تقلل من التكاليف، وستعتمد الرحبية يف 

 7املستقبل على تقليل تكاليف التجهيز.

 :عالقات الزبون واجلودة -5.4

                                                           

 .35-34 ص تسيرالعاجرمية، مرجع السابق ذكره، ص 1  
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

للتسويق تكمن يف جذب الزبون، واستمرارية تعزيز العالقات معه، وهتدف املهمة الرئيسة        

إىل بناء عالقات خدمة متعددة على املدى الطويل، وحتصيل رضا الكلي له عن اخلدمات 

املصرفية، فالزبون مل يعد ذلك الفرد التقليدي يف التعامل، وإمنا العكس إذ حياول يف تعامله أن 

مقدمة األمور املطلوبة، فاإليداع والسحب والتحويل مثال كلها أمور يضع جانب جودة اخلدمة يف 

 ترتبط بعنصر اجلودة من حيث السرعة والدقة والكفاءة يف العمل.

 املطلب الثالث: املزيج التسويقي للخدمة املصرفية:

أن ( KOTLERيعد املزيج التسويقي واحد من أبرز وأهم العناصر اليت تؤلف أي إسرتاجتية ويرى)    

املزيج التسويقي هو )التسويق( نفسه، أو بشكل أدق، فإن املزيج التسويقي ميثل ارض الواقع اإلسرتاجتية 

وهي مكوناته األربعة:  Ps4التسويقية الشاملة اليت ترمسها اإلدارة العليا للمشروع، ويعرف املزيج التسويقي ب:

8 

 السعر 

 املنتج 

  املكان 

 الرتويج 

                                                           

91أحمد محمود أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 1  
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

)التقليدي( قد تعرض إىل انتقادات شديدة من قبل الباحثني يف حمال اخلدمات، إن هذا املزيج التسويقي 

( انه ينبغي االستغناء متاما عن فكرة التقليدية للمزيج التسويقي يف اخلدمات، فقد LOVELOCKويرى)

 وهي: Ps’7اقرتح عدد من الباحثني إطار معدال اخلدمات املصرفية سبعة أو 

 اخلدمة املصرفية: -1

مت إبراز مفهوم جودة اخلدمة املصرفية كأحد جماالت التمييز النسيب، ومنها كانت صعوبة تعريف مفهوم    

ونوعية اخلدمة على اإلدارة أن تفهم أن النوعية تعرف عن طريق املستهلك وليس عن طريق اخلدمة فاملهم هنا 

مع توقعات املستهلك ميكن أن ينتج عنها هو ما يعتقده املستهلكون عن اخلدمة فنوعية اخلدمة اليت ال تتوقف 

خسارة الزبائن احلاليني، ويف نفس الوقت فشل يف جلب عمالء جدد وكنتيجة فإنه من الضروري جدا أن تقوم 

 9اإلدارة باحتفاظ بنوعية ثانية للخدمة تتناسب مع توقعات العميل.

 تسعري اخلدمات املصرفية:1-

 تعريف السعر: -1.2          

لسعر يف اخلدمات املصرفية يقصد به الفوائد والعموالت واألجور اليت يتقاضاها املصرف نظري            

 اخلدمات املصرفية اليت يقدمها للعمالء، وكذلك يتم حتديد الفائدة للودائع اليت حيتفظ هبا لزبائنه...اخل.

 :أمهية التسعري -2.2    

                                                           
2 عبد -العزيز ابو نبعة، دراسات في تسويق الخدمات المتخصصة منهج تطبيقي، دار الوراق للنشر والتوزيع، 9

.28،ص2005،األردن،1ط   
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

عناصر املزيج التسويقي للخدمة املصرفية وتأيت هذه األمهية من دور  التسعري له أمهية كبرية  ما بني      

هذا العنصر يف خلق العائد املتأيت من املزيج التسويقي ككل، يف الوقت ذاته تلعب قرارات التسعري دور  

كبري يف حتديد قيمة الزبون، ويعطي السعر أيضا إدراكا إىل حد ما ملستوى جودة اخلدمة، وميكن للتسعري 

اخلدمات املصرفية أن يأخذ أشكاال عديدة على سبيل املثال: حتديد هيكل العمولة للخدمات اليت  يف

 10يقدمها املصرف، معدل الفائدة للقروض...اخل.

 توزيع اخلدمات املصرفية:3-

 مفهوم توزيع اخلدمات املصرفية:-1.3

إن موقع املصرف وكيفية الوصول إليه تعد من العوامل املهمة يف تسويق اخلدمات املصرفية، إن    

كيفية الوصول إىل املصرف ال ختتص فقط بعملية الوصول املادي وإمنا تشمل أيضا وسائل االتصال 

 الشخصي واالتصاالت األخرى.

التوزيع تعد من القضايا املهمة املرتبطة وعليه فإن أنواع  قنوات التوزيع املستخدمة وتغطية قنوات 

 11بعملية الوصول إىل حيث مكان تقدمي اخلدمة املصرفية.

 أمهية التوزيع املصريف: -2.3          

 ميكن إجياز أمهية التوزيع املصريف يف مايلي:      

                                                           

 .281تسير العجارمة، مرجع سبق ذكره، ص -1 

 .98أحمد محمود أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -2
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

  حتقيق عملية االتصال املستمرة باملستفيدين من اخلدمة املصرفية ومجهور

 املستهلكني.

 .حتقيق اإلشباع والرضا للمستفيدين من اخلدمة املصرفية 

 .حتسني الصورة الذهنية للمصرف لدى املستفيدين 

 .إكساب شهرة للمصرف 

 .تقدمي اخلدمات باجلودة وامليزة واملكان والزمان املناسبني 

 .احملافظة على احلصة السوقية والصمود بوجه املنافسة 

 12ستفيدين وردود أفعاهلم.تزويد املصرف جبميع املعلومات عن امل 

 الرتويج للخدمات املصرفية: -1

 تعريف الرتويج:    

" استخدام البنك لكافة اجلهود واألساليب الشخصية وغري الشخصية إلخبار العميل        

الفعال باخلدمة املصرفية اليت يقدمها البنك وشرح مزاياها، وخصائصها، وكيفية االستفادة منها، 

 13وإقناعه بالتعامل مع البنك فيها".

ية أم خدمية. وميكن مالحظة أمهية يعترب النشاط الرتوجيي أساسا لكل منشاة سواء كانت صناع

 النشاط الرتوجيي من خالل:

                                                           

، عمان، 1، دار المناهج للنشر والتوزيع، طالتسويق المصرفيحمد جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، -3

 .285، ص2001

 .302، صمحمود أحمد، مرجع سبق ذكرهأحمد  -4
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

  اشتداد حالة املنافسة يف السوق بني املصارف من جهة واملؤسسات املالية املصرفية من

جهة أخرى، مما يتطلب القيام باجلهود الرتوجيية لتوسيع احلصة السوقية وكسب أكرب 

 عدد ممكن من العمالء.

 على مستوى من الوعي والتطوير يف حياة األفراد وذلك من  الرتويج يساهم يف احلفاظ

 خالل ما ميدهم به من معلومات وبيانات من كل ما يتعلق باخلدمات املصرفية.

  يؤثر النشاط الرتوجيي على قرار الشراء بالنسبة للعمالء، ففي كثريا من األحيان يشرتي

رفية وهذا ناتج عن العميل اخلدمات أخرى ضمن التشكيلة الواسعة خلدمات املص

 تأثريات اجلهود الرتوجيية.

 الناس: -2

" منوذجه التقليدي للمزيج التسويقي عنصر الناس فقط حتت تسمية البيع Bordenيضم"

 الشخصي.

 وقد فشل يف تضمني جانبني مهمني جدا من عناصر )الناس(، وهذين اجلانبني مها:

  املصارف يشكلون جزءا مهما إن الناس الذين يؤدون دورا إنتاجيا أو تشغيليا يف

من اخلدمة املصرفية، بل هم يسامهون أيضا يف إنتاج هذه اخلدمة، ومن الصفات 

أو السمات املميزة يف كثري من املصاريف أن املوظفني يقومون بأدوار مزدوجة. 

 فهم يقومون باجناز اخلدمة أو أدائها باإلضافة إىل دورهم يف بيع اخلدمة.



  
 

18  

 

  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 ة بني العمالء أنفسهم تعد يف غاية األمهية يف قطاع املصارف، وإدراكات إن العالقة التفاعلي

العميل حول جودة اخلدمة قد تتشكل وتتأثر بفعل العمالء اآلخرين. فسلوك األكثرية الساحقة 

من كبار عمالء املصرف قد يؤثر على شكل وجودة اخلدمة املصرفية املقدمة، أال أن املشكلة 

احلاالت كهذه تكمن يف صعوبة السيطرة على طبيعة العالقة التفاعلية ليت تواجه  املصارف يف 

 14القائمة بني العمالء وبالتايل صعوبة إدارة أو تسري هذه العالقات.

 الدليل املادي: -3

إن مكونات الدليل املادي املتوفر سوف تؤثر يف أحكام العمالء حول املصرف املعين              

حيث يتضمن الدليل عنصر مثل البنية املادية )األثاث، اللون، الديكور ( واملعدات اليت تسهل 

 عملية تقدمي اخلدمة ) مثال الصراف اآليل وآالت عد وتدقيق النقد(، وأشياء ملموسة أخرى

 15)مثل أرقام حسابات العمالء أوبطاقات االئتمان اليت متنحها املصارف هلم( .

 املبحث الثاين: املبادئ واملفاهيم حول اجلودة

يفهم كثريا من الناس اجلودة بأهنا هي النوعية اجليدة أو اخلدمة األصلية ويقصد هبا العدد، كما تطور هدا       

  حتقيق تطور إداري ملحوظ يف منظمات األعمال املختلفة.املفهوم عرب مدارس املختلفة تساهم يف

فاجلودة تتعلق مبنظور العميل وتوقعاته وذلك مبقارنة األداة الفعلي للمنتج أو اخلدمة مع التوقعات  املرجوة من   

 هذا املنتج أو اخلدمة وبالتايل ميكن احلكم من خالل منظور العميل جبودة أو رداءة ذلك املنتج.
                                                           

 . 98أحمد محمود أحمد، مرجع سبق ذكره، ص-1

 .99المرجع السابق الذكر، ص -2
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 املنتج أو اخلدمة حتقق توقعات العميل فإنه قد أمكن حتقيق مضمون اجلودة. فإن كان

 وسنتناول يف هذا املبحث بدراسة العناصر التالية.

 مفهوم وتاريخ نشأة اجلودة والعناصر املسؤولة عنها.املطلب األول: 

 وأبعاد  اجلودة يف البنوك.  أمهيةاملطلب الثاين:                                

 .د ومستويات جودة اخلدمة املصرفية: أبعااملطلب الثالث                               

 املطلب األول: مفاهيم حول اجلودة، تاريخ نشأهتا، والعناصر املسؤولة عنها

إن تعدد واختالف وجهات النظر حول موضوع اجلودة جعل هناك اختالفات يف تعريفها وهذا رغم     

االهتمام املتزايد هبا ولذا جيب ضبط تعريف شامل للجودة داخل أي منظمة حيث ميكن قياس اجلودة وتطبيقه 

 على العمل.

 حملة تارخيية عن اجلودة -1.1

 قبل/بعد امليالد: 18أوال: اجلودة يف العصور القدمية القرن 

إن تتبع نشأة وتطور مفهوم اجلودة تساعد على توضيح وفهم الفلسفة واملنهجية املتبعة هلذا األسلوب  

قبل امليالد، كان هناك ما يعرف بقانون "محو رايب" يف التجارة وهو ينص  18بشكل صحيح. ففي القرن 

 بإصالح العيب.على أن يقدم ماهو غري جيد أو ناقص القيمة يف السلعة اليت يتاجر هبا القيام 
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

بعد امليالد وظهور الثورة  18كما زاد التأكيد على اجلودة واإلتقان يف العمل يف عصر اإلسالم، القرن 

 الصناعية وما ينسب إليها من تطور مفاهيم اجلودة.

 ثانيا: مراحل تطور اجلودة يف العصر احلديث:  

احلداد، النجار...اخل، والذي يأيت إليه العميل  احلريف مبفهومنا حنن ميثلمرحلة احلريف والصانع املاهر:  -أ

 مباشرة فيعرب له عن متطلباته يف املنتج الذي حيقق له الرضا، فيقوم هذا احلريف بتوفري هذه املتطلبات.

يف الفرتة من احلرب العاملية األوىل وحىت هناية احلرب العاملية مرحلة التفتيش للحصول على اجلودة:  -ب

ثورة الصناعية وتطور السريع يف وسائل اإلنتاج وتعدد أجزاء املنتج الواحد، واالستهالك الثانية ونظرا لل

الضخم ودخول عدد كبري من العمال غري املهرة يف العمل، جعل من الضروري وجود التفتيش متأكد من 

 سالمة اإلنتاج وحتديد األجزاء السلمية واستبعاد غري املطابقة.

: يف فرتة من احلرب العاملية الثانية حىت اإلحصاء وأساليبه يف رقابة اجلودة مرحلة البدء يف استخدام -ج

 هناية اخلمسينيات، مت بذل جمهودات ضخمة  لتطوير األساليب اإلحصائية لرقابة اجلودة.

ويف فرتة الستينيات، ظهر  مفهوم) اعمل صح من أول مرة( كما مرحلة الرقابة الذاتية للعامل:  -د

أكيد على دور العامل ومشاركته يف عمليات رقابة اجلودة ووضعت لذلك العديد من ظهرت أمهية الت

األساليب والوسائل اليت جتعل العامل مسئول عن التأكيد من مستوى إنتاجه، من خالل تزويده بأجهزة 

 قياس توضح له مدى حتقيق املواصفة املطلوبة.
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 واخر الستينيات وحىت وقتنا هذا.يف فرتة من أظهور مفهوم توكيد أو" ضمان" اجلودة:  -و

 ومن األسباب اليت أدت إىل ظهور مايلي:

 * إن أعمال التفتيش ليست كافية لتقليل من األخطاء احملتملة.

* زيادة االستهالك جعل الزبون هو سيد املوقف، وكسب العميل أصح هدف اسرتاجتيا، ودراسة اجتاهاته 

 اجلودة. ومطالبه هي من مهام الرئيسية لنظام توكيد

 * التشريعات والقوانني اليت تشنها احلكومات، وظهور هيئات حكومية للتأكيد على جودة املنتج.

 تعريف اجلودة والعناصر املسؤولة عنه -2.1

 أوال: تعريف اجلودة          

 من أجاد "أي أتى باجليد من قول أو عمل، اجليد نقيض الرديء. *اجلودة لغة:

 صار جيدا.جاد الشيء جودة مبعىن 

البعض أشار بأهنا تعين االمتياز والبعض اآلخر أشار إليها العالمات اليت ميكن خالهلا يف معاجم اإلجنليزية: * 

 حتديد الشيء.

 : اجلودة هي مالئمة للغرض.* التعريف املتفق عليه

  تعار يف للجودة كما يراها رواد هذا املفهوم    
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 لرضي التام للعميل.اجلودة هي: ا :1956أرماند فيخبوم   -

 هي املطابقة مع املتطلبات. :1989كروسي  -

 هي دقة االستخدام حسب ما يراه املستفيد. :1989جوزيف جوران -

 هي درجة املتوقعة من التناسق واالعتماد تناسب السوق بتكلفة منخفضة. :1986دمينع  -

  عمل األشياء.هي زيادة واالمتياز يف "حامد عبد هللا السقاف":وحسب رأي الكاتب 

 * االمتياز: يعين االتفاق يف العمل.  

 * فالزيادة: تعين السبق يف االستجابة ملتطلبات العميل.

 16ثانيا: العناصر املسؤولة عن اجلودة   

ترتبط اجلودة بصورة مباشرة بكيفية األداء اخلدمة وترتبط اجلودة األداء بقدرة املنتج على تلبية احتياجات 

 رضي.العميل بشكل م

وتكون جودة األداء عادة مرتبط جبودة التصميم، وجودة اإلنتاج والتصنيع وجودة أداء العمل، وجودة املواد أو 

 املدخالت وكذالك مبدى اقتناع اإلدارة وتطبيقها إلسرتاجتية اجلودة.

 جودة تصميم املنتج:   -1

                                                           

 .14، مرجع سبق ذكره،صالجودة ميزة تنافسية في البنوك التجاريةحمداوي وسيلة، -1
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

"سلعة أو خدمة" يف الغالب ميكن املؤسسة يعين بتصميم املنتج وضع اخلصائص واألشكال اخلاصة مبنتج معني 

 17من الوفاء باحتياجات املستهلكني يف السوق.

 وملعرفة احتياجات املستهلكني جيب أن نركز على نتائج دراسة السوق اليت حتدد مايلي:

 العمالء املستهدفني، احتياجاهتم، ورغباهتم، دوافعهم وقدرهتم الشرائية. -    

 خصائص ومواصفات املنتج كما يطلبها املستهلك.   -    

 خصائص املنتج املنافس وحجم الطلب عليه.  -   

 كما ترتبط عملية تصميم املنتج بالقدرات املادية، والبشرية والتكنولوجية املتوفر لدى املنظمة.

 جودة عملية اإلنتاج: -2

املواد اخلام، واآلالت واملهارات املطلوبة وتصميم كل عامل متر عملية اإلنتاج بعدة مراحل بداية من جتميع   

ترتبط عملية اإلنتاج باختبار التصميم املالئم وبظروف اإلنتاج، كل هذه العمليات أو املراحل حتدد مستوى 

 اجلودة للمنتج.

 جودة عملية التعبئة والتعليق: -3

تعبئة والتغليف سوف متكن من احملافظة على إن مراعاة مبادئ السالمة واألساليب والقواعد الصحيحة لل  

 جودة املنتج املطلوبة، فقد يفقد املنتج يف بعض احلاالت جودته بسبب سوء التعبئة والتعليق.

                                                           

  .175، ص2011االسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية إدارة اإلنتاج والعمليات،مدخل النظملبكري، سونيا محمد  -2
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 جودة عمليات التخزين والنقل: - 4 

املطلوب إن نقل ومداولة وختزين املنتج تعترب من أهم املراحل اليت تتطلب الرقابة لضمان احملافظة على املستوى  

للجودة، لذلك جيب حتقيق التكامل بني عمليات التصنيع وبني عمليات النقل واملداولة والتخزين وذلك خلفض 

 التكاليف وتقليل معدالت التلف واحلفاظ على املواصفات املتعلقة باجلودة مبا يضمن رضا املستهلك النهائي.

مستوى أداء العمالة: -5    

 بكل العمليات والوظائف املؤذاة يف إطار تسيري املوارد البشرية مبعىن: يرتبط مستوى أداء العمالة   

 * اختيار العمال وتعيينهم يف وظائف املناسبة.

 * تعريف العمال بالوظائف املطلوبة منهم وكيفية القيام هبا.

 * تدريب وهتيئة العمال وتزويدهم بالكفاءات واملهارات الالزمة.

 األعمال باجلدية واالحرتافية وتوجيههم إىل السلوك االجيايب.* تشجيع العمال على القيام ب

 * تقييم أداء العمال وتوجيه مساراهتم الوظيفية.

 توفري املواد املالية: -6
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

تعترب املواد املالية عنصرا مهما آخر لتوفري املوارد املختلفة للعملية اإلنتاجية، من جهة ومن جهة أخرى على  

املقومات األساسية لتوفري اجلودة، كتمويل برامج البحث والتطوير يف امليدان التصميم هتيئة الظروف املواتية و 

 18واإلنتاج واجلودة.

 املطلب الثاين: أمهية وأبعاد اجلودة يف البنوك 

يعترب العامل األساسي لتقييم البنوك هو اجلودة خدماهتا ) جودة إرضاء الزبون أو العميل(، ولتحقيق     

مستوى اجلودة املنافس ال بد من استعمال العديد من األساليب والطرق واملهارات اخلاصة بعلم اجلودة، كما 

بالعديد من العوامل والظروف اخلاصة باملنشأة  وأن اختيار األسلوب املناسب  أو اإلدارة الفعالة واملفيدة مرتبط

) داخلي وخارجيا(، فاألسلوب املفيد لبنك ما قد ال يكون مفيدا لبنك آخر، واألسلوب املفيد لبنك ما اليوم 

 قد حيتاج إىل تغري أو استعمال أساليب أخرى بعد سنة.

 19أمهية تطبيق اجلودة يف البنوك -1.2

تدل نتائج الدراسات على أن أساليب اجلودة تعترب أحد املداخل األساسية لتحسني املؤسسات اخلدمية   

 ومنها البنوك لتحقيق ميزة تنافسية يف السوق.

ويظهر من خالل العديد من الدراسات خبصوص أهم الفوائد اليت ميكن أن حتققها املؤسسات اخلدمية يف 

 برنامج فعال لتحسني اجلودة حيث أكدت النتائج على الفوائد التالية: الواليات املتحدة من وراء تبين

                                                           

 1-  حمداوي وسيلة، الجودة ميزة تنافسية في البنوك التجارية، مرجع سبق ذكره، ص16.

  /23h50-09/12/2013 :leWWW.giem.info/artiell/details/D/79مجلة االقتصادية اإلسالمية العالمية  -1
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 زيادة اإلنتاجية. -     

 التقليل من البريوقراطية. -    

 ختفيض املشاكل واألخطاء. -   

 زيادة الكفاءات. -  

 أبعاد اجلودة يف البنوك -2.2

ض...اخل( ال بد من تصميمات العر  -الطول -أنه كما يوجد مواصفات حمددة للمنتجات ) كاللون  

وجتهيزات يف املنتجات من قبل الشركات املنتجة بطريقة تليب متطلبات الزبائن، فإن اخلدمة يف البنوك هلا 

 مواصفات تسمى أتعاب اجلودة خلدمة البنوك.

 

 

 أوال: االعتمادية

ال بد يف خدمة  واليت تعين درجة االتساق يف أداء اخلدمة وتقدميها بشكل صحيح من أول مرة، حيث

البنوك من أداء األعمال بشكل صحيح ومن أول مرة ألن أداء عملية ما بشكل خاطئ قد يكون من 

الصعب تصحيحه أحيانا،مثل حصول أخطاء يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل مما جيعل عملية اإلصالح 

 :عملية صعبة وخاصة يف حال عدم اعرتاف العميل باخلطأ إن كان لصاحله، مثال
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

وحىت عند اكتشاف اخلطأ يف تقدمي اخلدمة يف الوقت املناسب فإنه جمرد معرفة العميل بوجود اخلطأ مثال: 

حيتاج لتصحيح قد تؤدي إىل إضعاف ثقة العميل بالبنك، وقد يتم نقل هذا األمر لعمالء آخرين من 

 العميل صاحب العالقة، وهنا تكون املشكلة ذات أتعاب وأضرار غري حمدودة.

 نيا: درجة االستجابة ثا

واليت تشري إىل سرعة االستجابة مقدمي اخلدمة ملطالب واحتياجات العمالء، فمن الضروري يف خدمة 

البنوك سرعة االستجابة العاملني يف البنك ملطالب العمالء،  حيث ا ناي تأخري يتسبب يف تذمر وضياع 

وهذا سوف يؤدي إىل تقليل من إنتاجية  وقت العميل مع انشغال العاملني لفرتات أطول من املطلوب،

 العميلني وينعكس على تأخر يف خدمة عمالء آخرين.

 ثالثا: كفاءة وقدرة مقدمي اخلدمة

 واليت تعين امتالك األفراد مقدمي اخلدمة للقرارات اليت متكنهم من تقدمي خدمة مميزة للعمالء.

 

 رابعا: إمكانية الوصول

مقدمي اخلدمة واالتصال هبم عند اللزوم عن طريق تواجد العدد املناسب واليت تشري إىل سهولة الوصول 

من العاملني املناسبني دون حصول تضارب مع عمالء آخرين، ودون وجود احتمال لوصول العمالء 

 بشكل خاطئ ملكان ال يليب طلباته.
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 خامسا: اجملاملة

ة االبتسام واالستقبال اجليد مع حتية وتشري إىل حسن معاملة العمالء، وتقدير ظروفهم اخلاصة مثل ضرور 

 مناسبة، وتقبل أي سؤال أو استفسار دون تذمر.

 سادسا: االتصال

واليت تعين تبادل املعلومة املتعلقة باخلدمة بني مقدمي اخلدمة والعمالء بشكل سهل ومبسط، بتوفري 

كتيبات التعريف، مع شروح   النماذج املطلوبة تعبئتها واليت تكون سهلة الفهم من قبل العمالء مع توفري

 بسيطة.

 سابعا: املصداقية

 وتعين توافر درجة عالية من الثقة يف مقدمي اخلدمة من خالل مراعاة مصاحل واحتياجات العمالء.

 ثامنا: األمان

مثل: وتعين إملام العاملني مبهام ووظائفهم وبشكل ميكنهم تقدمي خدمة خالية من أي نوع من املخاطر 

 ئ قد يضر بالعميل.تقدمي شرح خاط

 تاسعا: االهتمام والرعاية والعناية

 يبذل كافة اجلهود إلشعار العميل.
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 عاشرا: اجلوانب املادية والبشرية

 وتشمل املظهر اخلارجي للمعدات واألفراد ومواد  ووسائل االتصال.

 املطلب الثالث: أبعاد ومستويات جودة اخلدمة املصرفية

 أبعاد جودة اخلدمة: -1    

 لقد حدد بعض الكتاب عشرة معايري يستخدمها العمالء يف تقييم جودة اخلدمة املعروضة يف اجلدول التايل: 

  أبعاد قياس جودة اخلدمة املصرفية

 البعد التعريف

املعتمدية )كون الشئ جدير بالثقة واالعتماد(إمكانية 

 التصديق، أمانة واستفادة املزود.

       Gredibilityاملصداقية        -1

                                 

 اخللو من اخلطر )خماطرة أو الشك(

 

Secu rity 2- األمن 

 إمكانية الوصول إليه، وسهولة االتصال

 

access 3- سهولة الوصول إىل الشيء 

االستماع إىل الزبائن واحملافظة على أخبارهم باللغة اليت 

 يستطعون فهمها.

Communication under 4- االتصال 
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

وضع اجلهود ملعرفة الزبائن والتعرف الدقيق على 

 احتياجاهتم.

Standing customer 5- فهم ومعرفة الزبائن 

 

إظهار التسهيالت املادية، املعدات، األشخاص 

 ووسائل االتصاالت...اخل

Tangibility 6- امللموسية 

باعتمادية وعلى حنو القدرة على اجناز الوعود للخدمة 

 دقيق وصحيح.

Reliability 7- اإلعتمادية 

استجابة  

 اإلدارة ملساعدة الزبائن وتزويدهم فورا باخلدمة

Responsiveness 8- اإلستجابة 

 الكفاية -Competence 9 امتالك املهارات واملعرفة املطلوبة

لطف )الكياسة(، احرتام، مراعاة املشاعر لألشخاص 

 والودية.واالتصال 

Courtesy 10-الدماثة 

  

 املصدر:   

Denisl’APERT ,le marketing des services , dunod, paris,2005pp86-

87-adapter- 
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 ميكن حصر أبعاد اجلودة يف العوامل اخلمسة التالية:

 واملكائن...اخل(وهي تشتمل على العناصر املادية للخدمة ) املقاعد، املعدات األشياء امللموسة: 

 مبعىن درجة االعتماد على مورد اخلدمة ودقة إجنازه للخدمة املطلوبةاالعتمادية: 

 سرعة اجناز مستوى املساعدة املقدمة للعميل من قبل مورد اخلدمةاالستجابة: 

 القائمني على تقدمي اخلدمة، وقدرهتم على استلهام الثقة واالئتمان وكياسة معلوماتالعهد: 

درجة العناية بالعميل ورعايته بشكل خاص، مبشاكله والعمل على إجياد احللول هلا بطرق إنسانية  العاطفة:

 وبكل ممنونية.

 إن أبعاد ) األشياء امللموسة، واالعتمادية، االستجابة( تبقى دون تغيري.

مل على عناصر أما معيار العهد فهو يتضمن عنصر اجلدارة والكياسة واملصداقية واألمان، العاطفة فإنه يشت

 20مثل مدى توفري اخلدمة من حيث الزمان واملكان، واالتصاالت، ودرجة  فهم مورد اخلدمة العميل.

 االعتمادية

 االستجابة 

 جودة اخلدمةالثقة والتوكيد                          

                                                           

 .110أحمد محمود أحمد، مرجع سبق ذكره، ص-1
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

 التعاطف والتوكيد 

 .امللموسية

 مستويات جودة اخلدمة املصرفية: -2

سالفة الذكر اليت تستخدم يف قياس جودة اخلدمات املصرفية تشكل اإلطار العام حملاولة إن األبعاد اخلمسة 

قياس وحتديد مستواها لذا سنلقي الضوء على مستوى جودة اخلدمات ويف هذا اجملال يشري إىل أن هنالك 

 21مخسة مستويات جلودة اخلدمة املصرفية ميكن حتديدها باآليت:

مالء واليت متثل مستوى اجلودة من اخلدمات املصرفية اليت يتوقعون أن حيصلوا : من قبل العجلودة املتوقعةا

    عليها من املصرف الذي يتعاملون معه.

وهي ما تدركه إدارة  املصرف يف نوعية اخلدمة اليت تقدمها لعمالئها واليت تعتقد أهنا تشبع  *اجلودة املدركة:

 حاجاهتم ورغباهتم مبستوى عال.

وهي الطريقة اليت تؤدي هبا اخلدمة املصرفية من قبل موظفي املصرف واليت ختضع للمواصفات  ة:اجلودة الفني* 

 النوعية للخدمة املصرفية املقدمة.

                                                           

1-Payne, Adrian, The E ssence of Services Marketing New york :prentice-hall ,1996,p18. 
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  اوجودته الخدمة المصرفية                   الفصل األول:              

اليت تؤدي هبا اخلدمة واليت تعرب عن مدى التوافق والقدرة يف استخدام أساليب تقدمي اخلدمة  اجلودة الفعلية:* 

خرى كيف يرفع موظفي البنك من مستوى توقع العمالء للحصول على بشكل جيد يرضي العمالء أي بعبارة أ

 اخلدمة املصرفية.

للعمالء أي مدى الرضا والقبول اليت ميكن أن حيصل علية املصرف من عمالئه عن تلقيهم اجلودة املرجوة:* 

 لتلك اخلدمات.

 

 خالصة:

يتضح لنا مما سبق أمهية تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يف مجيع املؤسسات مبا فيها البنوك يف تقدمي    

 اخلدمة وذلك لتحقيق رضا زبائنها وحتسني مركزها التنافسي بني البنوك املنافسة األخرى.

ى حكم العميل الذي كما اتضح أن املدخل األكثر شيوعا يف تقييم جودة اخلدمات هو ذلك الذي يعتمد عل

يعتمد على معايري خمتلفة للحكم على جودة اخلدمة، لدى فإنه يتوجب على البنوك العمل على معرفة هذه 

املعايري، وعلى تقدمي خدمات تليب حاجات زبائنها وتليب توقعاهتم، حىت تتمكن من حتقيق رضاهم وكسب 

 والئهم. 
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 املبحث األول: دراسة سلوك املستهلك

بدأت أوىل دراسات سلوك العميل املصريف ) املستهلك( مع بداية اهتمام املصارف باخلدمات اليت كانت      

تقدمها، باجتاهات العمالء ومعتقداهتم وإدراكهم للخدمات املقدمة إليهم، وتعترب دراسة سلوك العميل املصريف 

ل إدارة املصارف فهم هذا السلوك والوقوف من املهام الصعبة واملعقدة واحليوية يف نفس الوقت، لذلك حتاو 

على العوامل اليت تؤثر عليه ألن هذه العوامل عديدة ومتداخلة التأثري مما جيعل من الصعب الفصل فيما بينها،  

 كما ال ميكن الوصول بدقة إىل ما يدور بذهن هذا العميل.

 املطلب األول: مفهوم وأمهية دراسة سلوك املستهلك

 ملستهلك:مفهوم سلوك ا -1

" ميكن تعريف سلوك املستهلك بأنه األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد للحصول على سلعة أو خدمة واليت  

تتضمن اختاذ قرارات الشراء، وبذلك فالسلوك االستهالكي ميثل يف كافة األنشطة اليت يبذهلا  األفراد يف سبيل 

 22احلصول على السلع واخلدمات"

ك املستهلك بأنه " ذلك التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن الشراء أو "كما ميكن تعريف سلو 

استخدام السلع أو اخلدمات أو األفكار أو اخلريات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو رغباهتا أو حاجاهتا 

 23وحسب اإلمكانات الشرائية املتاحة"

                                                           

 .91صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .13، ص2004،عمان، 4دار وائل، ط -مدخل استرانيجي -سلوك المستهلك، محمد إبراهيم عبيدات  -2
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أو حركية للمؤثرات الداخلية واخلارجية اليت ويعرف سلوك املستهلك كذلك على أنه "  كل استجابة لفظية 

  24يواجهها الفرد واليت يسعى من خالهلا إىل حتقيق توازنه مع البيئة ".

 أمهية دراسة سلوك املستهلك: -2

إن دراسة سلوك املستهلك استحوذت على اهتمام العديد من األفراد وخاصة املستهلكني والطلبة والباحثني  

 25تبيان الفوائد اليت حيققها دراسة سلوك املستهلك لكل طرف كما يلي:ورجال التسويق، وميكن 

 أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة للمستهلكني: -1.2  

تساعد املستهلك على التبصر يف فهم عملية شرائية واستهالكه للسلع واخلدمات، وباخلصوص يف معرفة      

عده على إدراك العوامل أو املؤثرات اليت تؤثر على سلوكه ماذا يشرتي؟ وملاذا وكيف حيصل عليها؟، كما تسا

 الشرائي واالستهالكي واليت جتعله يشرتي أو يستهلك سلعة أو عالمة أو خدمة معينة.

 أمهية دراسة املستهلك بالنسبة للطلبة: -2.2

النفسية اليت تؤدي إىل تفيد دراسة سلوك املستهلك الطلبة يف فهم العالقة بني العوامل البيئية والشخصية أو 

التأثري يف سلوك الفرد وتدفعه إىل اختاذ تصرف معني، كما تسمح بتفهم سلوك اإلنسان كعلم حيث أن سلوك 

 املستهلك هو جزء من السلوك العام.

 أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة لرجال التسويق: -3.2
                                                           

 .176، ص2000عمان، ، دار الزهران، مدخل التسويق المقدممحمود جاسم الصميدي،  -3

الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -سلوك المستهلك، عوامل التأثيرات النفسيةعناني بن عيسى،  -4

 .22-21ص ، ص2003
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سرتاجتيات التسويقية اليت ال تتم بدون الوصول تساعد دراسة سلوك املستهلك رجال التسويق يف تصميم اال 

إىل التفهم الكامل لسلوك املستهلك، كما تفيد يف فهم ملاذا ومىت يتم القرار من قبل املستهلك والتعرف على 

أنوع السلوك االستهالكي والشرائي للمستهلكني، وأخريا تساعدهم يف فهم ودراسة املؤثرات على هذا السلوك، 

 لذي يفهم سلوك مستهلكيه سيحقق أو يدعم مركز املؤسسة التنافسي يف السوق.فرجل التسويق ا

 أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة ملسئويل املؤسسة: -4.2

 دراسة سلوك املستهلك تساعد مسئويل املؤسسات يف امليادين التالية:  

 اكتشاف الفرص التسويقية املناسبة: -أ

تشهدا األسواق ميكن للمؤسسة  أن تستفيد من الفرص التسويقية املتاحة أمامها ففي ظل املنافسة القوية اليت 

يف السوق هبدف حتقيق التكيف بينها وبني احمليط، وهذا يتم بواسطة حبوث التسويق ومن الفرص املمكنة: 

 تقدمي منتجات أو إجياد استعماالت أو استخدامات جديدة يف أسواقها احلالية.

 تقسيم السوق: -ب

ف تقسيم السوق إىل جتزئته إىل جمموعات أو قطاعات متميزة من املستهلكني الذي يتشاهبون فيما بينهم يهد

داخل كل قطاع ولكنهم خيتلفون من قطاع إىل آخر، وميكن للمؤسسة أن ختتار واحد أكثر من هذه 

نفسية والسلوكية، ومما القطاعات، وميكن أن تعتمد املؤسسة يف تقسيم السوق على عدة معايري مثل املعايري ال
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ال شك فيه فإن املؤسسات مطالبة بتحليل أسواقها واإلملام خبصائص املستهلكني، والتعرف على حاجاهتم 

 ورغباهتم وسلوكهم الشرائي واالستهالكي بصفة منظمة حىت تضمن بقائها ومنوها يف السوق. 

 

 

 تصميم املوقع التنافسي لسلع املؤسسة:  -ج

 قطاعات ال يضمن بقاء املؤسسة يف السوق فحسب، بل ميكنها أن ختتار موقعا تنافسيا إن تقسيم السوق إىل

لسلعتها، ولن يأيت ذلك بالفهم الكامل والدقيق لسلوك قطاعها املستهلك، وقد تلجأ املؤسسة إىل رسائل 

إشباع إعالمية أو أي وسيلة أخرى إلخبار املستهلكني عن مدى متييز سلعها بصفات معينة قادرة على 

 حاجاهتم ورغباهتم.

 االستجابة السريعة للتغريات اليت حتدث يف حاجات ورغبات املستهلكني: -د

من الضروري أن تقوم املؤسسة بدراسة سلوك املستهلك الشرائي واالستهالكي بصفة منتظمة هبدف مسايرة 

 التغريات اليت تطرأ على حاجات املستهلكني.

 تقدمها املؤسسة لزبائنها:تطوير وحتسني اخلدمات اليت  -ه

من الطبيعي أن يتأثر املستهلك بالسياسات التسويقية اليت تصممها املؤسسات، إذ حتاول كل  مؤسسة على  

جذب أكرب عدد من املستهلكني إليها دون غريها من املؤسسات املتنافسة، ولتحقيق ذلك فإن كل مؤسسة 
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ت املستهلكني مع تطوير وحتسني اخلدمات املصاحبة هلا. تسعى إىل تقدمي املنتجات اليت تشبع حاجات ورغبا

 مثل:

 وتتمثل يف الرتكيب ، التدريب، وتوفري قطع الغيار والصيانة.اخلدمات الفنية:* 

 ومنها:اخلدمات غري الفنية: * 

 تقدمي تسهيالت ائتمانية وشروط سداد ميسرة. -  

 ا.توفري خدمة نقل وتوصيل املشرتيات إىل املنازل جمان -  

 قبول املرجعيات واستبداهلا بوحدات أخرى أو رد الثمن للمشرتي. -  

متابعة املستهلك بعد الشراء، كشكره، على قيامه بالشراء، والتأكيد من رضائه عن املنتجات واخلدمات  -  

 املقدمة له.

 تفهم أدوار أعضاء العائلة يف عملية اختاذ القرار: -و

م األدوار املختلفة اليت يلعبها كل فرد من أفراد العائلة الواحدة عند اختاذ تفيد دراسة سلوك املستهلك يف فه

قرار شراء السلع واخلدمات، ولقد تغريت األدوار التقليدية ألعضاء العائلة بصورة مدهشة خالل عشرية األخرية 

يف العائلة وإجراء يف جمتمعاتنا، لذا حيتاج رجال التسويق إىل معرفة التغريات اليت تطرأ يف هيكل األدوار 

التعديالت املناسبة لرباجمهم التسويقية مما يكفل هلم مسايرة هذه التغريات بصفة عامة وتصميم الرسائل 

 اإلعالمية املناسبة، هبدف املخاطبة كل عضو من أعضاء العائلة حسب دوره وأمهيته يف اختاذ القرار.
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 ة:التعرف على أثر تفاعل واحتكاك الفرد جبماعات عديد -ز

يتأثر الفرد جبماعات كثرية مثل العائلة والطبقات االجتماعية واجلماعات املرجعية، ويظهر هذا التأثري يف 

القرارات الشرائية اليومية اليت يتخذها املستهلك، وميكن للمؤسسة أن تقوم بتصميم سياستها التسويقية وفقا 

 هلذه التأثريات.

سلوك املستهلك، وفهم تصرفاته أصبحت تعترب نقطة البداية إذن ومن خالل ما تقدم نستخلص بأن دراسة 

ألية خطة تسويقية تنفذها املنظمة، بل من املستلزمات امللحة واحلامسة يف رسم برنامج  وختطيط االسرتاجتيات 

 الفعالة.

 املطلب الثاين: العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف سلوك املستهلك املصريف

 ء املنتج أو اخلدمة املصرفية مبجموعتني من العوامل داخلية وأخرى خارجية.يتأثر سلوك شرا    

 

 

 نننن

 

 

 العوامل الخارجية

الثقافة -  

األسرة -  

الجماعات  -

 المرجعية

الطبقة -  

 االجتماعية

سلوك المستهلك 

 المصرفي     

 العوامل الداخلية

النفسية -  

الحاجات والدوافع -  

اإلدراك -  

التعليم -  

المعتقدات -  

اإلتجاهات -  
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 .98املصدر: ناجي املعال، مرجع سابق، ص

 العوامل الداخلية: -1

إن العوامل املشار إليها سابقا تتفاعل مع بعضها البعض بصورة مستمرة، ويظهر تأثريها على مراحل اختاذ   

القرار الشرائي فعوامل الثقافة والعوامل االجتماعية تؤثر على أفراد اجملتمع ومن مت تتفاعل مع العوامل الداخلية 

 للفرد من حيث دوافعه واجتاهاته وشخصيته.

 

 

 

 لنفسية:العوامل ا 1.1

 الدوافع واحلاجات: -أ 

تعترب دراسة الدوافع واحلاجات من اجملاالت األساسية يف دراسة سلوك املستهلك هبدف التعرف على أسباب 

اختالف األفراد فيما بينهم يف سلوكهم وتصرفاهتم والدوافع هي عوامل داخلية لدى الفرد، ولذلك على رجال  

 الدوافع اليت توصل املستهلك إىل اختاذ قرار معني للشراء،التسويق أن يقوموا بدراسة وتفهم 
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وهناك عدة تقسيمات  للدوافع فقد تكون شعورية أو ال شعورية، رشيدة أو عاطفية أولية أو مكتسبة، وقد 

يرى بعض الكتاب أن احتياجات الفرد  وأهدافه هي املصدر الرئيسي للدوافع، هلذا  نالحظ وجود تداخل 

 26افع واحلاجات، وبالتايل فاحلاجات هي أساس الدوافع وأسباهبا.وترابط بني الدو 

 اإلدراك: -ب

يعرف اإلدراك بأنه تلك العملية اليت يقوم الفرد بفضلها باختبار، وتنظيم وتفسري ما حيصل عليه من املعلومات 

 لتكوين صورة واضحة عن األشياء احمليطة به.

من املصادر املختلفة إىل نسقه الفكري، ويقوم باالنتقاء منها كما يقصد به" املعلومات اليت يتلقاها الفرد 

 27وتفسريها واستيعاهبا وفهمها بطريقته اخلاصة، متأثرا مبا لديه من خريات ومعلومات وانطباعات وتصورات".

 

 

 التعليم: -ج

متشاهبة، فالتعليم يتعلق يعرف أحد العلماء النفسانيني التعلم بأنه" مجيع التغريات اليت تطرأ على سلوك ملواقف 

بعملية احلصول على املعلومات واخلريات املختلفة نتيجة للتعرض ملواقف متشاهبة ومن ذلك فهو التغري الدائم 

    28يف السلوك الذي حيدث نتيجة التجربة واخلربة".

                                                           

 .94صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص -1

 .85عناني بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 االجتاهات: -د

التعلم، وتتمثل هذه احلالة يف يعرف االجتاهات بأنه حالة ذهنية تتشكل لدى الفرد من خالل اخلربة وعمليات 

القوى مؤثرة يف صياغة االستجابة السلوكية للفرد إزاء أي مؤثر ميكن أن يتعرض له، وقد أجريت عدة دراسات 

تستهدف قياس اجتاهات العمالء حنو بعض القضايا اليت هتتم يف تعاملهم مع البنوك اليت يتعاملون معها فقد 

 29سياسيات اإلقراضية يف بنوكهم وكذا ساعات املداومة.أبدو اجتاها أكثرا تفضيال حنو ال

 الديانة واملعتقدات: -د

خيتلف منط االستهالك داخل اجملتمع وبني األفراد تبعا للديانة واملعتقدات اليت يعتقدها هؤالء األفراد، ويظهر 

اإلسالمية مثال ذلك يف توعية املنتج املعروض من جهة ونوعية االستهالك من جهة أخرى، ففي اجملتمعات 

هناك من يعتقد من الناحية الدينية أن القروض اليت متنحها البنوك هي قروض ربوية حيرم الدين اإلسالمي 

 التعامل هبا وهذا ما يؤثر على سلوك أفراد اجملتمعات اإلسالمية يف التعامل مع املصرف.

 

 العوامل الشخصية: -2.1

ها املرحلة اليت مير هبا الفرد دورة حياته،العمر، الوضع الوظيفي، تتضمن هذه العوامل جمموعة من املتغريات من

الوضع االقتصادي ) الدخل( ومنط املعيشة، باإلضافة إىل منط الشخصية حيث أننا جند أن عمالء املصارف 

                                                                                                                                                                                

 .97صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص -2

 .98العجارمة، مرجع سبق ذكره، صتسير  -3
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يستجيبون بدرجات متفاوتة للمنتجات واخلدمات املصرفية املقدمة من قبل البنوك وذلك ناتج لالختالف يف 

 30رهم، جنسهم ومستويات دخوهلم وغري ذلك.أعما

 العوامل اخلارجية: -2

إن العوامل واملؤثرات الداخلية هي نابعة من داخل الفرد نفسه، ولذلك فإن تأثريها يكون مميزا لكل فرد من 

حيث تكوين وتوجيه السلوك،أما العوامل اخلارجية فهي تصدر عن العامل اخلارجي الذي حييط بالفرد واليت 

 سم بني عوامل ثقافية وأخرى اجتماعية.تنق

 العوامل الثقافية: -1.2

وميكن تعريف الثقافة " بأهنا كل من القيم والعادات والفنون واملهارات املشرتكة بني األفراد يف جمتمع معني واليت 

وعادة ما ترتبط يتمىن انتقاهلا من جيل إىل آخر، فهي ميكن اعتبارها منطا للسلوك يتبعه أعضاء اجملتمع الواحد 

 31الثقافة باملناطق اليت نشأت فيها".

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القيم والتقاليد تشكل مرجع لسلوك أفراد اجملتمع، فهي حتدد أمناط 

سلوكهم الشرائي واجتاهاهتم وتفصيالهتم كما حتدد يف الكثري من األحيان القبول أو الرفض لبعض السلع 

 املصرفية إحداها( من جانب املستهلكني.واخلدمات) واخلدمة 

                                                           

 .99صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص -1

 .99صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص -2
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باإلضافة إىل ذلك فإن الثقافة تلعب دورا هاما يف اختيار البنك الذي يتعامل معه الفرد بالنسبة لبعض 

اخلدمات واملنتجات املصرفية، فنجد مثال الكثري من األفراد يفضلون التعامل مع البنك اليت تنتمي إىل جنسية 

 ا.الدولة اليت ينتمون إليه

 العوامل االجتماعية: -2.2

 وتشمل العوامل االجتماعية على هذه املكونات املهمة:

 اجلماعات املرجعية:  -أ

اجلماعات املرجعية هي: " الفئة  اليت يتخذها الفرد منوذجا تتمثل فيه القيم واالجتاهات والسلوك الذي يالئم 

ت املرجعية يف وقت واحد فالفرد ينتمي لألسرة، هذا الفرد، وكل فرد يف اجملتمع ينتمي للعديد من اجلماعا

مجعيات معينة، أو أندية رياضية وأحزاب سياسية ويكون هلذه اجلماعات تأثري مباشر وغري مباشر يف سلوك 

  32الفرد الذي ينتمي إليه".

 األسرة:  -ب

تصال املباشر بني الفرد تعترب مصدرا أساسيا للتأثري االجتماعي على السلوك الشرائي لألفراد فهي أول إطار لال

والتضامن احلضاري الذي يعيش فيه هذا الفرد، وخيتلف الدور التأثري لألسرة باختالف هيكل األدوار املسندة 

 33لكل من األفراد.

                                                           

 .54تسيير العجارمة، مرجع سبق ذكره، ص -1

 .103صفيح صادق، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 املطلب الثالث: دراسات توقعات وإدراكات العمالء:

 توقعات العمالء: -1

وأفكار معينة حيملها الزبون لتكون مبثابة معايري أو إن توقعات الزبون عن اخلدمة هي حبد ذاهتا معتقدات 

 مقاييس ثابتة يعود إليها ليقرر جودة أداة منتج معني.

 34ومن خالل هذا املفهوم يتضح لنا أنه:

إذا كان األداء أقل من التوقعات فإن حالة الرضا لن تتحقق وإذا كان العكس يكون الرضا، فاملصارف تكون 

أداء مناسب يفوق كل التوقعات احملتملة لدى الزبون وهذا ما يبدو جليا يف قطاع اخلدمة هي املبادرة يف تقدمي 

 املصرفية.

 مستويات توقعات الزبون: -1.1

 حددت ثالثة مستويات خمتلفة لتوقعات الزبون:

 وتعكس ما يريده الزبائن.اخلدمة املطلوبة: * 

داد لتقبله ) املعيار الذي عنده تتحقق حالة قبول املستوى الذي يكون الزبائن على استعاخلدمة الكافية: * 

 عند الزبائن(.
                                                           

 .354تيسير العجارمة، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 مستوى اخلدمة الذي يعتقد الزبائن بأنه ميكن أن حيدث.اخلدمة اليت يتم التنبؤ هبا: * 

 وينظر إىل التوقعات يف مفهوم جودة اخلدمة بكوهنا تنبؤات الزبائن حلصيلة أو تبادهلم للخدمة.

 وقعات العميل:العوامل املؤثرة على ت -2.1

 35اجتمع الباحثني على وجود أربعة عوامل رئيسية تؤثر على توقعات العميل وهذه العوامل كاآليت:

 اتصاالت الكلمة املنطوقة: -أ

ومن األمثلة على ذلك ، رأي أصدقاء العميل املرتقب خبصوص املصرف الذي يرغب العميل املرتقب بفتح 

 حساب لديه.

 :الشخصيةاحلاجات والتفضيالت  -ب

يرى العميل ضرورة يف أن يرتدي العاملون يف املصرف مالبس أنيقة، وهل أن هذه املالبس األنيقة مهمة 

 وحيوية يف رأيه؟.

 التجارب السابقة: -ج

إذا كان العميل من املتعاملني الدائمني / املنتظمني ملصرف معني وأنه  يف كل مرة يدخل املصرف يلقى ترحيبا 

املصرف ، وهبذا يصبح العميل متعود على هذه املعاملة اللطيفة، ويتوقع حصوهلا يف كل  خاصا من قبل مدير

 زيارة له للمصرف.
                                                           

 .111أحمد محمود أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 االتصال اخلارجي: -د

منها اإلعالن، فاإلعالن املنشور يف إحدى الصحف اليومية الذي يقول أن اخلدمات املصرفية متوفرة على 

ل اإلعالن يأخذ العميل انطباعا جيدا حول خدمات مصرف مدار الساعة ، وبدون انقطاع إطالقا، ومن خال

 معني.

 العوامل املؤثرة يف إدراك العمالء  جلودة اخلدمة: -2

 36هناك عوامل أساسية تؤثر على وإدراكات الزبون للخدمة وهي تتمثل فيما يلي:

 خدمة املواجهة )اللحظات احلقيقية(: -1.2

للخدمة حيصل يف مواجهة اخلدمة، عندما يتفاعل الزبون مع من وجهة نظر الزبون فإن االنطباع املشرف 

 املصرف، حيث يبدأ الزبون باستخدام خربته السابقة من حيث االستقبال وسرعة تقدمي اخلدمة والدقة...اخل.

حيث يالحظ أن بعض األنشطة فيها خدمات مواجهة قليلة وأخرى كثرية، واألخطاء اليت تقع يف املستويات 

الفشل يف نقطة واحدة يظهر ضغوطا كبرية يف عدم الرضا عن كل   اخلدمة خطرية وحرجة ألن األوىل لسلسلة
                                                           

 .367-362العجارمة، مرجع سبق ذكره، ص ص تيسير  -1
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مستوى يلي هذا املستوى، وهي خطرة بشكل خاص على الزبون الذي يتعامل للمرة األوىل ألنه يفتقر ألية 

 قاعدة للحكم على املؤسسة.وميكن تقسيم خدمة املواجهة إىل ثالث  أنواع:

: مثل تفاعل الزبون مع املصرف من خالل نظام مصريف اآليل، أو بطاقات اإلئتمان مثل عداملواجهة عن ب* 

 الشيكات...اخل.

التقدمي اخلدمة من خالل اهلاتف أو االنرتنت واحلكم على اجلودة يف هذا  :معناه* املواجهة باهلاتف واالنرتنت

ى اهلاتف وحجم املعرفة يؤثر يف حكم الزبون النوع أكثر تعقيدا منه يف املواجهة عن بعد، ألن نربة الصوت عل

 على اجلودة.

: وهنا يكون التفاعل مباشرا مثل التفاعل مع املوظف القروض أو احلساب اجلاري يف املواجه وجها لوجه* 

 املصرف.

 دليل أو مالمح اخلدمة: -2.2

 ملموسة، والزبون يبحث عن ويعد من العوامل الرئيسية املؤثرة يف ادراكات الزبون للخدمة، وذلك اخلدمة غري

 الدليل أو مظهر للخدمة يف أي عملية تفاعل مع املصرف .

 الصور الذهنية: -3.2
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يعد االنطباع املباشر خلدمة وتقييمات دليل اخلدمة، فإن ادراكات الزبون ميكن أن تتأثر بالتصور الذهين أو 

 37السمعة للمصرف.

 السعر: -4.2

قد  يكون لسعر اخلدمة  أثر كبري يف  ادراكات اجلودة  والرضا والقيمة،وذلك  ألن  اخلدمة غري ملموسة و  

غالبا يصعب احلكم عليها قبل االستفادة منها   وكثريا ما يعترب السعر كمؤشر بديل سيؤثر يف التوقعات 

رسالة تطمئن الزبائن عن مستوى عال وإدراكات اجلودة، فإن كان السعر عاليا جدا يكون مبثابة مالحظة أو 

 للجودة، ومن جهة أخرى إذ كان السعر متدنيا قد تشك يف قدرة املصرف على تسليم جودة عالية.

حيث يكون للسعر دور يف إدراك الزبون للقيمة، وبالتايل السعر يعد مهما يف حتديد توقعات وإدراكات الزبون 

 للخدمة.

 رضا العمالء املبحث الثاين: طرق ووسائل حتقيق

إن حتقيق رضا العمالء وحماولة كسب والئهم بصفة دائمة عرب معرفة حاجاهتم ورغباهتم، يعترب من أهم مفاتيح 

رسم جناح أي منطقة، كما أن حتقيق هذا الرضا يعد خطوة حنو مواجهة التطورات املختلفة حلاجيات السوق 

 وهذا الرضا مرتبط جبودة اخلدمات املصرفية.

 ول: دراسة رضا العمالءاملطلب األ
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 مفهوم الرضا: -1

احلكم بالرضا وعدم الرضا ناتج عن املقارنة بني توقعات الزبون خبصوص جودة اخلدمة املشرتاة وأداة جودة 

اخلدمة الفعلية اليت يقدرها الزبون بواسطة األبعاد التالية: ) االعتمادية، الثقة، التقمص، االستجابة، امللموسة، 

 ن من أكثر املعايري أمهية وخباصة عندما يكون توجه املؤسسة حنو اجلودة.( ورضا الزبو 

 38حتديدا ما إذا كان الزبائن راضون عن اخلدمة اليت يلقوهنا أم ال، وهناك مفهومني لرضا الزبون:

 

 

 

 مفهوم الرضا املستند على التبادل التجاري: -أ

مستوى توقعات العمالء السابقة مع الناتج النهائي هو يقوم بتحقيق عمليات التبادل اليت ستحدد يف ضوء 

واملتحقق فعال للخدمة احلالية، حيث ما إذا فاقت اخلدمة الفعلية املتوقع منها، سيكون العميل راض عن 

 اخلدمة والعكس غري راض.

 ومن هنا ميكن القول أن هناك ثالثة مستويات للرضا وعدمه هي:

 ضياألداء > التوقعات: املستهلك غري را
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 .األداء = التوقعات: املستهلك يكون راض

 .األداء < التوقعات: املستهلك يكون راض وسعيد للغاية

 

 39منوذج التوقعات/ عدم التطابق: 03الشكل 

 

 

 

 

 

 

املصدر: جبلي هدى، "قياس جودة اخلدمات املصرفية"، رسالة ماجستري، ختصص تسويق، جامعة منتوري، 

 .80، ص2009/2010قسنطينة، 

 

                                                           

1- Zolinger (M) et Lomarque (E) : MarKetimg et stratégie de la banque , Dunod, 

paris,2004,p220. 
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األداء عن حسب هذا النموذج فإن رضا العميل هنا هو دليل على األداء املدرك واملتوقع، ففي حالة عجز 

التوقعات فإن العميل يكون يف حالة االستياء وخيبة األمل ويرتك التعامل مع املنظمة يف املستقبل، ويف حالة 

يكون األداء مطابقا للتوقعات فإن الزبون سيشعر بالراحة والرضا، أما يف حالة جتاوز األداء ما هو متوقع أو 

 ى مرتبطا ارتباطا وثيقا هبذه املنظمة.يتخطى التوقعات فإن العميل يف هذه احلالة سيبق

 

 مفهوم الرضا املستند على التبادالت تراكمية: -ب

 هناك العديد من املفاهيم اخلاصة برضا الزبون حسب ما أوردها العديد من الكتاب والباحثني:

سسة يف ( بأنه درجة إدراك الزبون ملدى فاعلية املؤ John et holl,1997* مت تعريف رضا الزبون من قبل)

 تقدمي املنتجات اليت تليب حاجاته ورغباته.

( : هي حالة البهجة والسعادة اليت يكون عليها الشخص من جراء استخدام Kotler ,1997* وعرفه )

 املنتج أو اخلدمة.

( وهو أعلى درجة من القناعة يدركها الزبون خبصوص منتوج معني يشبع حاجاته 2005* وعرفه ) العبيدي، 

 40لضمنية مما ينعكس على تقبل هذه املنظمة ومنتجاهتا وفاعليتها وحتسني صورهتا لديه.املعلنة وا

                                                           

، 2009، دار الوراق، عمان، إدارة عالقات الزبونبادي، يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس الع -1

 .222-221ص
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ومنه ميكن القول أن رضا الزبون هو احملور األساسي لتوثيق العالقة الرتابطية الدائمة بني الزبون والبنك وذلك 

هدف البنك إىل بناء عالقات لتحقيق القناعة لديه بأن اخلدمة املقدمة إليه هي مطابقة لتوقعاته وحاجاته وي

مستقبلية طويلة املدى مبنية على أساس تبادل املنفعة بني الطرفني األول العميل يتحقق لديه الرضا التام البنك 

 حتقق من ذلك أرباح معقولة.

 

 

 

 :أمهية رضا الزبون -2

فاعلية للحكم على أدائها حيتوي رضا الزبون على أمهية كبرية يف سياسة أي مؤسسة ويعد من أكثر املعايري 

السيما عندما تكون هذه املؤسسة متوجه حنو اجلودة ألهنا الوسيلة املعربة عن رضا الزبون بالنسبة ألداء املؤسسة 

 41على األمور اآلتية: 1997( Hoffman et Bastonإذا أكد كل من )

 بالعودة إليها سيكون سريعا. إذا كان الزبون راضيا عن اخلدمة املقدمة إليه من قبل املؤسسة فإن قراره 

 .إذا كان الزبون راضيا عن أداء املؤسسة فإنه سيتحدث لآلخرين مما يولد زبائن جدد 

                                                           

،  2009، دار الوراق، عمان، إدارة عالقات الزبون يوسف حجيم سلطان الطارئي،هاشم فوزي، دباس العبادي، -3

 .224-223ص ص 
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  إن رضا الزبون عن اخلدمة املقدمة إليه من قبل املؤسسة سيقلل من احتمال توجه الزبون إىل

 مؤسسات أخرى منافسة.

 قدرة على محاية نفسها من املنافسني وال سيما فيما إن املؤسسة اليت هتتم برضا الزبون ستكون لديها ال

 خيص املنافسة السعرية.

 .أن رضا الزبون عن اخلدمة املقدمة إليه سيقوده إىل التعامل مع املؤسسة يف املستقبل مرة أخرى 

  ميثل رضا الزبون تغذية عكسية للمؤسسة فيما يتعلق باخلدمة املقدمة إليه مما يقود املؤسسة إىل تطوير

 ماهتا املقدمة إىل املستهلك.خد

 .إن املؤسسة تسعى إىل قياس رضا الزبون تتمكن من حتديد حصتها السوقية 

 .يعد رضا الزبون مقياس جلودة اخلدمة املقدمة 

هذا فضال على أن رضا الزبون يساعد املؤسسة على تقدمي مؤشرات لتقييم كفاءهتا وحتسينها حنو األفضل من 

 خالل اآليت:

 سيات املعمول هبا وإلغاء تلك اليت تؤثر يف رضاه.تقدمي السيا 

  يعد دالة لتخطيط املوارد التنظيمية وتسخريها خلدمة رغبات الزبون وطموحاته يف ضوء آرائه اليت تعد

 تغذية عكسية.

 .الكشف عن مستوى أداء العاملني يف املؤسسة ومدى حاجاهتم إىل الربامج التدريبية مستقبال 
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 متطلبات الرضا: -3

ن البنك الذي يسعى إىل ضمان رضا العميل، جيب أن ميتلك موارد مالية وبشرية كافية بوسعها توفري خدمة إ

ذات جودة عالية لكسب أكرب عدد من العمالء وتوسيع حصتها السوقية، حيث من الواضح أن العميل 

 دة عن املنتج وعن البنك.الراضي يعود إىل الشراء مرات أخرى باإلضافة إىل أنه يعمل على نقل الصورة اجلدي

وينقسم منوذج "كانوا" لرضا العمالء، متطلبات املنتج من حيث مدى تأثريها يف رضا العمالء إىل ثالثة 

 42أنواع:

يتوقع أن تكون هذه املتطلبات موجودة يف اخلدمة وبالتايل ال حاجة إىل التعبري املتطلبات األساسية: -1.3

املتطلبات فإن العميل لن يكون راضيا باملقابل إذا كانت هذه املتطلبات موجودة عنها، أما إذا مل يتم تلبية هذه 

 فإن ذلك لن يزيد من مستوى رضا العميل.

تكون باجتاه واحد أي مستوى رضا العميل يتناسب طرديا مع درجة تلبية هذه متطلبات األداء: -2.3

لرضا عايل والعكس بالعكس وهذه املتطلبات املتطلبات، فكلما كانت درجة تلبيتها عالية كلما كان مستوى ا

 يطلبها العميل صراحة.

إن هذه املتطلبات حتتل أكرب درجة من التأثري على رضا العمالء وحسب طبيعة متطلبات اجلاذبية: -3.3

 هذه املتطلبات فإهنا غري معرب عنها من قبل العميل وكذلك فهي غري متوقعة منه.

                                                           

، 2004، 1األردن، ط، دار وائل للنشر والتوزيع، إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقاتمحمود أحمد جودة،  -1

 .88-80ص
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 قياس رضا العمالء: -4

ان جناح البنك يف تقدمي خدمة متميزة للعمالء واليت حتقق رضاهم، وعليه متابعة، دراسة، حتليل من أجل ضم

 43وقياس رضاهم عن اخلدمة املقدمة وتسمح عملية القياس ب:

 .احلصول على تغذية مرتدة حول مدى رضا العمالء عن البنك وخدماهتا وأساليب التعامل معهم 

  والبناء حول جماالت القوة والضعف يف اخلدمة.توفري أساليب احلوار املفتوح 

 .التعرف والتشخيص اجليد الحتياجات العمالء وتوقعاهتم ملستويات أداء اخلدمة 

 .توفري مقياس الستقرار جماالت وفرص التطور املستقبلي 

 .وضع أساس موضعي ألنظمة التحفيز، وتقييم األداء والتدريب 

أبعاد التالية: االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطفوامللموسية، وهي يدرس البنك رضا العمالء باعتماد على 

 نفسها أبعاد جودة اخلدمة.وتعتمد على عدة أساليب من أجل قياس رضا العمالء نذكر أمهها:

 االستقصاءات ) االستبيان(: -1.4

ستويات رضا العمالء وهو أحد املصادر األكثر استخداما من أجل احلصول على آراء وتفضيالت اجتاهات وم

عن اخلدمة املقدمة. وميكن أن تطبقه إما عن طريق الربيد، اهلاتف أو املقابلة الشخصية على عدد العمالء 

 ميثلون اجملتمع املدروس وجيب أن تتم باالجياز البساطة والوضوح.

                                                           

2- Monin(j) : La certification qualitédans services ,AFNOR, 2001,p108. 
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ة موافقته " الذي يطلب فيه من املستجيب أن حيدد درجLIKERTواالستبيان يعتمد تعتمد على مقياس "

 يوفق املستجيب باختيار إحداها على النحو التايل:  5إىل  1على خيارات مندرجة من 

 أوافق جدا        موافق        غري متأكد             ال أوافق              ال أوافق بشدة

 أو راض        جد راض      حمايد                غري راض            غري راض إطالقا

 أودائما          غالبا           أحيانا                   نادرا                أبدا

 شكاوي العمالء وانتقاداهتم: -2.4

إذ تشكل إحدى املصادر اهلامة واليت تعتمد يف حتليل رضا العمالء فكلما زادت عدد االنتقادات املقدمة عن 

يل على البنك حتليل هذه الشكاوي من أجل حتديد نقاط أخلدمة فهذا مؤشر لعدم رضا العمالء . وبالتا

 الضعف يف اخلدمات والعمل على عالجها تبعا لتوقعات العمالء.

 خطابات الشكر والتقدير: -3.4

واليت بدورها تعكس مستوى الرضا للعمالء والتقدير يف اخلدمة من مصادر امليزة التنافسية ونقاط الرتكيز يف 

 احلمالت اإلعالنية.

 مراقبة تصرفات العمالء: -4.4
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من خالل مالحظة تصرفات وسلوكات العمالء أثناء أو بعد احلصول على اخلدمة ميكن التوصل إىل معلومات 

 قيمة حول تفضيالهتم.

 املطلب الثاين: أسس التعامل مع العمالء وحتقيق الرضا

نافسة بني املؤسسات، فقد أدى التنافس تزايد االهتمام بالعميل يف اآلونة األخرية وذلك بعد ازدياد حدة امل    

احلاد بينها إىل ضرورة الرتكيز على إشباع حاجات ورغبات العميل وذلك من أجل حماولة إرضاء وهتتم 

 44املنظمات الناجحة دائما باالرتفاع مبستوى خدماهتا باإلضافة إىل حماولة جذب عمالء حدد إليها.

بالعميل واالحتفاظ بالعمالء احلاليني باإلضافة إىل حماولة جذب  وتسعى اإلدارة يف املنظمات إىل االهتمام

واستقطاب عمالء جدد وبطبيعة احلال ميكن القول بأنه مهمة االحتفاظ بالعمالء احلاليني تعترب أصعب من 

 جذب واستقطاب عمالء جدد، وذلك ما توصلت إليه الدراسات يف هذا اجملال.

 45د:ومن أهم أسس التعامل مع العمالء جن

 بناء االنطباع األويل: -1

تقول الدراسات أن عشر ثواين األوىل كافية خللق االنطباع عن الشخص ويف معظم احلاالت تكون هذه 

االنطباعات صحيحة، وبينت أن اإلنسان عادة مييل للتعامل مع األشخاص الذين مييل هلم عاطفيا وهذا من 

 خالل:

                                                           

 .75-74محمود أحمد جودة، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1

 .130-129 ص صباح محمد أبو تايه، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 املظهر: -1.1

حكم اآلخرين عليك، فهو رسالة قوية لآلخرين فأنت ال تستطيع تغيري من وجهك، املظهر يلعب دور مهم يف 

 ولكن تستطيع أن تغري مظهرك ، وإن مل يكن مظهرك، وإن مل يكن أفضل من العمالء فعلى األقل يساويه.

 بناء اجتاهات سليمة جتاه العناية بالعمالء: -2.1

حتدد موقفك بوضوح جتاه قضايا اإلشباع والتعامل، بدون اجتاه حيدد حركتك من خالل التعامل، وفلسفة 

 فإنك تفقد حركة االجتاه الصحيح وتتضمن االجتاهات السليمة مخسة عوامل:

 .استمتع خبدمة العمالء، فخدمتهم تشبع حاجاهتم وحتل مشاكلهم وحتقق أهدافك 

 ناس.تعلم التعامل مع الناس، فاملهم ال يقتصر على ماذا تقدم بقدر كيفية تقدميه لل 

 .أعط خدمة يف إطار معاملة متساوية للجميع 

 .ال تستخدم سلطاتك أو مواقفك وتأديب أو معاقبة العميل 

 التحرك يف حدود مهارات قوية للتعامل مع العمالء: -3.1

 46وتكمن يف النقاط التالية:

 يف  ال تكن جاهال بأي جزئية من أمور عملك، فمعرفتك الفنية ألعمالك تعطيك الثقة واملهارات

 التعامل.
                                                           

 .131-130صباح محمد أبو تايه، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
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 .قدم خدماتك بشكل متكامل 

 .التأكد من إشباع خدماتك للعمالء 

 .أطلب مساعدة اآلخرين لتستكمل عمليةاإلشباع 

 . التعامل بلباقة، وتقدمي عبارات تعطي جوانب األلفة والصداقة مع العمالء 

 .استخدام اهلاتف بكفاءة وتغلب على أية مصاعب للتعامل مع العمالء 

 ب عدم الرضا من جانب العمالء:منع أسبا -4.1

 وهي كاآليت:

  توقع حاجات عمالئك من خالل خربة واعية ، واعلم عميلك قد ال يدرك حاجاته احلقيقة لقصور

 معلوماته.

  بادر مبواجهة وحل مشاكل العمالء دون انتظار لشكاويهم ، وساعدهم يف اجياد احللول إذا مل يكن

 ذه ليست مشكليت".احلل لديك وال تقل هلم أبدا " آسف ه

  كن دقيقا يف أداء عملك صحيحا من أول مرة وبكفاءة عاليه فليس املهم أن تصحح أخطاءك بقدر

 ما يعلم أنك خمطئ.
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  ال تعد مبا ال تستطيع تنفيذه فكثري منا يعطي وعودا للعمالء بغرض حتسني الصورة الذهبية أو

 قدمته وسيطالب بتنفيذه آجال أو عاجال.للتخلص من إحلاح العميل ولكن العميل ال ينسى وعدا 

  اجعل عميلك يعرف دائما مبا جيري من أحداث وعرف دائما باملزايا اجلديد وكل ما يتعلق مبنتجاته

 اليت تقدمها، وما ميكن أن يتوقعه يف املستقبل ألنه ال يود أن يكون آخر من يعلم.

 التكيف مع مشاكل  العمالء: -5.1

كاوي العمالء فهذه األخرية هي فرص لتحسني مستوى خدامتك واخلدمة تعين كن اجيابيا يف مواجهة ش

مواجهة املشاكل باحلل السريع والفعال وليس بتجنبها إذ أن قضاء على الشكاوي هو مبثابة حتقيق لفعالية 

 اإلشباع والعمل على إكماله.

 املهارات االتصالية: -2

 

 

 : أدوات التعبري04الشكل 

 

 

 



ا العمالءالفصل الثاني:      أثر جودة الخدمة المصرفية في تحقيق رض   
 

63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .132املصدر: صباح حممد أبو تايه، مرجع سبق ذكره، ص

 التعبري: -1.2

تستخدم التعبريات واإلرشادات يف شرح وإعادة وتأكيد وتنظيم االتصاالت الشفوية والكتابية وبشكل مباشر 

مع عواطف واجتاهات مشرتكة ، واستخدامها خيتلف وفقا لثقافة وتكوين بيئة من تتحدث إليه، إذ أن الكثري 

رأدوات التعبي  

 الوقت

 الوجه   

 الصوت 

 الحركة  

 الصمت  

 المظهر  

 اللمس   
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ميلك، حيث أن هناك قدر كبري من من اإلرشادات قد حتمل شيئا ذا معىن مل تتعرف عليها جيدا فقد تفقد ع

 47املعلومات تنتقل إىل من حتدثه من خالل مظهرك، وطريقتك وسلوكك احلركي.

وبالتايل ال تنسى أن جسمك يتحدث أيضا من اآلخرين، فمن خالل تعبرياتك أنت تؤكد وتوضح كلماته 

 وتؤكد على قدر إخالصك وصدقك ومحاسك اجتاه متحدثيك فأنت يف اتصالك.

 املعلومة * تعطي

 * تقتنع

 * حتقق منافع

 * حتفز

 

 

 

 

 

                                                           

 .133محمد أبو تايه، مرجع سبق ذكره، صصباح  -1
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 مهارات االنصات: -2.2

إن االنصات اجليد ليس جمرد أن تعطي إذنك لآلخرين، بل أيضا عليك أن تعطيهم عينك وفكرك وحركات 

جسمك، وبالتايل فإن االنصات يتضمن رغبة صادقة منك يف ترتيب وحتليل املعلومات اليت تقدم إليك للتعرف 

 48تفسري منطقي ملا يقوله اآلخرين.علة 

 االتصال اهلاتفي:  -3

 ومن أهم أسس الرد على اهلاتف نذكر:

  قم برد على اهلاتف حبد أقصى ثالثة رنات ألن عدم الرد يعين أن مصرفك ليس يف حاجة إىل العمالء

 أو أن عدد املوظفني ال يتناسب مع حجم األعمار.

  ،ويفضل أن تذكر معه اسم مصرفك واسم القسم أو اإلدارة من أصول التعامل أن يعرف يتحدث

 اليت تعمل هبا.

 .اسأل العميل عن كيفية مساعدته، وحدد استعداد مصرفك خلدمته 

  ال ترتك عميلك ينتظر إال بعد االستئذان وانتظر إجابته موضحا السبب وحدد وقت االنتظار املمكن

 واشكر العميل سلفا على قبوله ذلك.

                                                           

، رسالة ماستر، تخصص التسيير جودة الخدمات المصرفية كأساس لتحقيق الميزة التنافسيةقنونة ليندة،  -2

 .39، ص2013-2012االستراتيجي، بمستغانم، 
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  العميل يف حالة عدم تواجد الشخص املعىن واشرح أسباب غياب املختص وحدد خذ رسالة من

 موعد وصوله املتوقع واعرض مساعدتك وخذ رسالة وتأكد منها بعد كتابتها.

 املطلب الثالث: عالقة جودة اخلدمة املصرفية برضا العمالء

اخلدمة املدركة ورضا املستفيد،   يوجد نوع من الغموض واإلرباك يف أدبيات التسويق حول العالقة بني جودة 

فعل الرغم من وجود عالقة واضحة وأكيدة بني الرضا وجودة اخلدمة، كما أن هؤالء الباحثني ال ميلكون رؤية 

واضحة ودقيقة حول طبيعة وماهية وكيفية الرتابط أو العالقة الرتابطية والتداخلية بني جودة اخلدمة ورضا 

 العميل.

ن جودة اخلدمة هي تقييم العميل ومقارنة توقعاته للخدمة املقدمة له، وأن رضا العميل هو وكما رأينا سالفا بأ 

( فإن التوقعات PZB ,1988دالة على األداء املدرك إال أن التوقعات خمتلفة يف كال املفهومني، فحسب )

مة تقدميه بينما يف يف جودة اخلدمة املدركة هي عبارة عن رغبات أو أمنيات أي ما الذي جيب على مورد اخلد

 49رضا العميل فإن التوقعات هي عبارة عن تنبؤات أي ما سوف يقدمه مورد اخلدمة.

إن العالقة " الرضا يؤدي إىل اجلودة" خاطئة والصحيح أن" اجلودة تؤدي إىل الرضا"، أي أن الرضا ميثل دالة 

مكونة من جمموعة من التوقعات، فليس يف كل احلاالت اجلودة مدركة تعترب مربر حلالة الرضا، إذ جند هناك 

غم من مستوى اجلودة العالية يكون الكثري من حاالت الرضا رغم اخنفاض مستوى اجلودة، يف حني وبالر 

العميل غري راض، ورغم ان هذه العالقة تقع ما بني مؤيد ومعارض إال أن ما يتفق عليه هو أن اجلودة العالية 

                                                           

1- Parasuraman.A , Zeithaml, Valarie A. and Berry, Leonard L.Op.Cit,p17. 
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تعترب من مقدمات الرضا يف أغلب الوضعيات تقود بالضرورة إىل الرضا، وهذا ما يدفع املؤسسات إىل الرتكيز 

 50قيق الرضا.على جودة خدماهتا من أجل حت

 

 خالصة:

لقد زاد االهتمام بدراسة سلوك املستهلك نتيجة ارتباطه باملفهوم التسويقي، الذي ينص على أن 

املهمة األساسية البنوك مهما كان نوعها هي حتديد حاجات ورغبات املستهلكني والعمل بعد ذلك 

ة عالية من اقرتاحات على تأقلم حاالهتا لتقدمي مستوى مطلوب من إشباع هلذه الرغبات بدرج

املنافسون، وعليه فإن الربامج التسويقية لن تربز النجاح إال إذا فهم رجال التسويق أن معرفة دراسة 

املستهلكني من حيث طلباهتم ورغباهتم وخصائصهم وحتديد العوامل اليت تؤثر على سلوكهم وتدفعهم 

جبودة اخلدمات املصرفية املقدمة كل هذه  إىل اختاذ اتصرف وكذا دراسة الرضا وكيفية حتقيقه وعالقته

احملاور أصبحت أساسية حبيث ميكن من خالهلا احلكم على جناح الربامج التسويقية وبالتايل جناح 

 نشاط البنوك.

 

 

                                                           

 .195، ص2002، اإلسكندرية، 2، دار الجامعة الجديدة، طالسلوك اإلنساني في المنظماتمحمد سعيد سلطان،  -2
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 متهيد:

التطرق من خالل هذا  أردنابعد تناولنا يف القسم النظري مفهوم جودة اخلدمات املصرفية، رضا الزبون والعالقة بينهما ،      

والدور الفعال الذي ( وكالة مستغامنالفصل إىل تقييم جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية )

يلعبه التسويق املصريف يف اكتساب وزيادة القدرة التنافسية للبنك باعتبار التسويق آلية من اآلليات اجلديدة اليت تعمل على 

 تدعيم املركز التنافسي للبنوك.

الدراسة قمنا بعملية  اليت خصت هبا املنظومة املصرفية واستجابة ملتطلبات العصرنة، وتدعيما هلذه اإلصالحاتوتزامنا مع 

مفهوم جديد لتعامل مع الزبائن، ومتثل هذا املفهوم يف بلورة وظيفة أساسية أال وهي وظيفة خدمة الزبون واليت جتسدت  إدراج

 يف مفهوم بنك اجللوس كخيار اسرتاتيجي.

 ولتحليل هذا املوضوع قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:

 ميات حول بنك الفالحة والتنمية الريفية )وكالة مستغامن(.عمو  املبحث األول:    

 جودة اخلدمات املصرفية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية )وكالة مستغامن(.املبحث الثاين:     

 الريفية.املزيج التسويقي املوسع يف بنك الفالحة والتنمية املبحث الثالث:     

 يف الوكالة. تقيم جودة اخلدماتاملبحث الرابع:     

 املبحث األول: عموميات حول البنك الفالحة والتنمية الريفية )وكالة مستغامن (

، وتغطي احتياجات الوالية  1982مارس  13يهتم هذا املبحث بتقدمي حملة موجزة عن الوكالة مستغامن اليت أنشأت يف      

وتعترب هذه الوكالة حمل الدراسة   866سايب حساب بنكي رمزها احل 18000موظف، يوجد هبا أكثر من  20اليت تضم 

املستهدفة، وقبل ذلك نقوم بتقدمي حملة تارخيية حول  اإلسرتاجتيةحبيث نتطرق إىل أهدافها ومهامها التسويقية ونوع القطاعات 

 ( .وكالة مستغامنبنك الفالحة والتنمية الريفية )
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 الريفية:املطلب األول: نشأة وتطور بنك الفالحة والتنمية 

 أوال: تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية:    

تعود ملكيته للقطاع العمومي، أسس هذا  أسهميعترب من بني البنوك التجارية اجلزائرية، حيث يتخذ شكل شركة ذات        

 106-82مبوجب مرسوم رقم سياسة إعادة اهليكلة اليت تبنتها الدولة بعد إعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري  إطارالبنك يف 

وذلك هبدف املسامهة يف تنمية القطاع الفالحي وترقيته، ودعم نشاطات الصناعية التقليدية واحلرفية واحملافظة التوازن 51

 اجلهوي. 

" خاص بوالية مستغامن نشأ هذا اجملمع كغريه من اجملمعات التابعة لبنك 027اما يف ما خيص اجملمع اجلهوي لالستغالل "

 .1982مارس  13حة والتنمية الريفية سنة الفال

 يف البداية كان يشرف على أربع وكاالت حملية لالستغالل هي:

 " 866الوكالة احمللية لالستغالل مستغامن" 

 " 872الوكالة احمللية لالستغالل عني تادلس" 

 " 867الوكالة احمللية لالستغالل سيدي خلضر" 

  874"ريات قالوكالة احمللية لالستغالل بو" 

 ".878مت فتح وكالة حملية لالستغالل ماسرى " 2012ويف سنة 

 ثانيا: مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية) وكالة مستغامن(:

 مر بنك الفالحة والتنمية الريفية ) وكالة مستغامن( يف مسرية نشاطه بثالثة مراحل ميكن تقسيمها كاآليت:  

 1990-1982املرحلة ما بني  -1

                                                           

المتعلق بإنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية، الجريدة الرسمية،  1982مارس  13المؤرخ في  106-82مرسوم رقم  -1

 .16/03/1982، 11العدد 



           ةالريفي التنمية و الفالحة بنك حالة دراسة:    الثالث الفصل

( مستغانم وكالة)  
 

 

71  

 

خالل الثماين سنوات األوىل كان هدف بنك الفالحة والتنمية الريفية هو فرض وجوده ضمن العامل الريفي بفتح وكاالته      

اخلمس يف املناطق ذات الصبغة الريفية، حيث اكتسب خالل هذه الفرتة مسعة وكفاءة عالية يف ميدان متويل القطاع الزراعي، 

 الفالحية. امليكانيكيةوالصناعة  الغذائيةقطاع الصناعة 

الذي ينص على هناية فرتة ختصص البنوك وسعت الوكالة ا أفقه إىل جماالت أخرى من النشاط  90/10مبوجب صدور قانون 

االستغناء عن القطاع الفالحي الذي  بدون  P ME /PMI  االقتصادي خاصة املؤسسات االقتصادية الصغرية املتوسطة

اآليل متطورة هتدف إىل تسهيل  اإلعالمتكنولوجية  إدخالجملال التقين هذه املرحلة كانت بداية تربطه معه عالقات مميزة يف ا

 52تداول العمليات البنكية وتعميمها عرب خمتلف وكاالت البنك.

 1999-1991املرحلة مابني  -2

 هذه املرحلة شهدت مايلي:   

 لتجارية اخلارجية )الدولية(.لتسهيل معاجلة وتطبيق عمليات ا 53( SWIFT:  تطبيق نظام )1991

مع فروعه املختلفة للقيام بالعمليات البنكية )تسري القروض، تسيري  Logiciel sybu))54:  وضعت برجميات 1992

عمليات الصندوق، تسيري املودعات ، الفحص عن بعد حلسابات الزبائن( إىل جانب تعميم استخدام االعالم اآليل يف كل 

اخلارجية، خاصة يف جمال فتح اإلعتمادات املستندة واليت أصبحت معاجلتها يف يومنا هذا ال تتجاوز أكثر من عمليات التجارة 

 ساعة، كما مت إدخال خمطط احلسابات اجلديدة على مستوى كل الوكاالت. 24

 اآليل يف مجيع العمليات البنكية على مستوى شبكات البنك. اإلعالم: إهناء عملية إدخال 1993

 : بدء العمل مبنتج جديد يتمثل يف بطاقات التسديد والسحب بدر.1994

                                                           
1- BADR info n°02, mars 2002,pp : 2-4. 

مقرها في بلجيكا، تديرها الجمعية الدولية لالتصاالت  1973نظام سويفت عبارة عن شبكة لالتصال أنشئت في عام  -2

المالية الهاتفية بين البنوك والتي تستخدم وسائل لالتصاالت الحديثة لتبادل الرسائل بين البنوك بدال من الرسائل التقليدية 

 مثل التلكس، التلغراف.....

 SYSTéme bamcaireتربط الوكاالت البنكية بالمديرية العامة.) BADRشبكة معلوماتية خاصة ببنك بدر  -3

universel.) 
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(، فحص واجناز العمليات املصرفية عن بعد ويف الوقت télétraitement: إدخال عملية الفحص السلكي )1996

 احلقيقي.

 .CIB (Carte Inter Bancaire): بدء العمل ببطاقة السحب ما بني البنوك 1998

 2006-2000املرحلة ما بني  -3

متيزت هذه املرحلة بوجوب تدخل فعلي والفعال للبنوك العمومية لبعث نشاط جديد فيما يتعلق مبجاالت االستثمارات    

املرحبة وجعل نشاطاهتا ومستوى مرد وديتها يساير قواعد اقتصاد السوق، ويف هذا الصدد رفع البنك الفالحة والتنمية الريفية 

(، وكذا املؤسسات املصغرة PME/PMI)املؤسسات االقتصادية الصغرية واملتوسطة   إىل حد كبري من القروض لفائدة

(MIRO ENTREPRISE ويف شىت جماالت النشاط االقتصادي إضافة إىل رفعه ملستوى مساعداته للقطاع )

 الفالحي وفروعه املختلفة.

بصدد املسايرة لتحوالت االقتصادية واالجتماعية العميقة ومن أجل االستجابة لتطلعات زبائنه، وضع بنك بدر برنامج مخاسي 

البنك وحتسني اخلدمات وكذلك إحداث تطهري يف ميدان احملاسبة ويف ميدان املايل ومن أهم  عصرنهفعلي يرتكز على خاصية 

 النتائج اليت حققتها مايلي:

 قيام بفحص دقيق لنقاط القوة والضعف وإجناز خمطط تسوية للبنك ملطابقة القيم الدولية.: ال2000

: التطهري احلسايب واملايل والعمل على ختفيف اإلجراءات اإلدارية والتقنية املتعلقة مبلفات القروض، مع حتقيق مشروع 2001

 ( مع اخلدمات الشخصية la banque assiseالبنك اجلالس )

 (les service personnalisés ببعض الوكاالت الرائدة، وكذا )خمطط يف احلسابات على مستوى احملاسبة  إدخال

 املركزية.

 : تعميم مفهوم بنك اجللوس واخلدمات املشخصة على مستوى مجيع وكاالت البنك.2002
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إىل النقل املادي ( وهو نظام تغطية األرصدة عن طريق الفحص السلكي دون اللجوء SYRAT ): إدخال نظام 2003

 55التجارية.للقيم مما يسمح بتقليص فرتات تغطية الصكوك واألوراق 

تأسيس نادي الصحافة مببادرة مديرية االتصال تشجيعا ملبدأ التداول احلر للمعلومات وكذا تعريف الزبائن مبختلف خدمات  -

 56البنك.

املرتبطة ( les guichets automatiques des billetsتعميم استخدام الشبابيك اآللية لألوراق النقدية ): 2004

خاصة يف املناطق اليت تتميز  SATIMببطاقات الدفع اليت تشرف عليه شركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بني البنوك 

 بكثافة سكانية كبرية.

، télé des chèques et télé compensationكل من املقاصة اإللكرتونية   إدخاليف مي مت : 2006

وذلك من أجل حتقيق األمان والثقة والشفافية  télé des virementsنظام جديد يعرف ب:  إدخالويف سبتمرب مت 

 يف التعامالت من جهة، وحماربة الغش واالختالسات من جهة أخرى.

 ثالثا: مكانة بنك الفالحة والتنمية الريفية يف احمليط املصريف اجلزائري

الحة والتنمية الريفية ، موقعا متميزا ضمن اهليكل املصريف اجلزائري، فهو يعترب أكرب بنك جتاري يف البلد نظرا حيتل بنك الف   

 ملا يشهده من حتوالت هيكلية وعملية هامة منذ نشأته واليت ميكن اجنازها فيما يلي:

  والوظائف املتعارف عليها.بكافة الصالحيات  1982يتمتع بنك الفالحة والتنمية الريفية،  منذ نشأته يف 

 ( ميتاز بكثافة شبكته وأمهية تشكيلته البشرية، حيث صنف من طرف جملة قاموس البنوكBankers 

almanach يف الرتتيب  668يف املركز األول يف ترتيب البنوك اجلزائرية وهو بنك حيتل املركز  2001( يف سنة

 57يف املراتب العشرة األوائل للبنوك اإلفريقية. 2200بنك مصنف كما صنف يف سنة  4100العاملي من بني 

                                                           

1- A.sahi ; conseil économique et social ;Badr info n°36-37, décembre 2003Alger,p :15. 

2- Badr info n°33, mars- avril 2003,Alger  ;p :17 

 .32، ص200بدر،  تقرير نشاط بنك -1
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 .يعمل يف كافة القطاعات االقتصادية، كما ميول كافة املؤسسات على اختالف نشاطها وطبيعتها القانونية 

  1991استعمال السويفت منذ. 

 .استعمال اإلعالم اآليل يف مجيع عمليات التجارة اخلارجية 

 اجلالس مع خدمات مشخصة. أول بنك جزائري يستعمل مفهوم البنك 

 ( القيام بالعمليات البنكية يف الوقت احلقيقي وعن بعدtélétransmission.) 

  تعميم استعمال اإلعالم اآليل على كل الشبكة بفضل برجميات خاصة ملك للبنك مصمم من طرف مهندسي

 املؤسسة.

 املطلب الثاين: أهداف ومهام بنك الفالحة والتنمية الريفية

جل التأقلم مع املناخ االقتصادي الذي يتميز حاليا بالتغريات اجلذرية، جلأ بنك الفالحة والتنمية الريفية  من أ    

تتمثل يف جعله  إسرتاجتيةكغريه من البنوك العمومية األخرى إىل القيام بأعمال ونشاطات متنوعة للوصول إىل 

يني واألفراد العمالء على حد سواء هبدف تدعيم مؤسسة مصرفية كبرية حتظى باحرتام وثقة املتعاملني االقتصاد

 مكانته ضمن الوسط املصريف.

 أوال: أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية  

 من أهم األهداف الرئيسية املسطرة من طرف إدارة البنك مايلي:

 تنويع وتوسيع جماالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة. -1

 حتسني العالقات مع العمالء. -2

 نوعية اخلدمات.حتسني  -3

 احلصول على أكرب حصة يف السوق. -4

 تطوير العمل املصريف قصد حتقيق مردو دية أكرب. -5

ومن أجل حتقيق هذه األهداف استعان البنك بتنظيمات وهياكل داخلية ووسائل تقنية حديثة بلجوئه إىل صيانة وترميم 

جمهودات ضخمة لتأهيل موارد البشرية وترقية االتصال  اآليل كما بذل القائمون  على بنك اإلعالمممتلكاته وتطوير أجهزة 
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داخل وخارج البنك، كما سعى البنك إىل تقرب أكثر من العمالء وذلك بتوفري مصاحل تتكفل مبطالبهم، والتعرف على 

 حاجاهتم ورغبتاهم وكان البنك يسعى لتحقيق هذه األهداف بفضل قيامه ب:

 وأعلى عائد عن طريق القروض املنتجة واملتنوعة واحرتام القوانني.رفع حجم املوارد بأقل تكلفة ممكنة  -أ

 توسيع نشاطات البنك فيما خيص حجم التعامالت. -ب

 التسيري الصارم خلزينة البنك سواء بالدينار أو بالعملة الصعبة. -ت

 ثانيا: مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية

جمال النشاط املصريف، فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية مكلف بالقيام باملهام  متاشيا مع القوانني والقواعد اجلارية املفعول يف   

 التالية:

تنفيذ مجيع العمليات املصرفية واالعتمادات املالية على اختالف أشكاهلا طبقا للقوانني والتنظيمات اجلارية املعمول  -1

 هبا.

 جديدة مع تطوير اخلدمات القائمة. خدمات مصرفيةإنشاء  -2

 شبكته ومعامالته النقدية باستحداث بطاقة القرض.تطوير  -3

 تنمية موارد واستخدامات البنك عن طريق ترقية عملييت االدخار واالستثمار. -4

 تقسيم السوق املصرفية والتقرب أكثر من ذوي املهن احلرة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة. -5

 النشاط املصريف.االستفادة من التطورات العاملية فيما خيص التقنية املرتبطة ب -6

ومن أجل إعطاء منتجات وخدمات مصرفية جديدة للمدخرين يف إطار سياسة القروض ذات مردودية، قام البنك بتطوير 

قدرات حتليل املخاطر وإعادة تنظيم القرض، كما حدد ضمانات متصلة حبجم القروض وهو يطبق معدالت فائدة تتماشى 

 امتيازات ضريبية.وتكلفة املوارد، مع حماولة احلصول على 
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 املطلب الثالث: اهليكل التنظيمي لبنك بدر ومكانة الوظيفة التسويقية ضمنه

 أوال: اهليكل التنظيمي لبنك بدر 

 إن بنك بدر قد أخذ مببدأ الالمركزية حيث أعطى لفروعه صالحيات واسعة يف منح القروض، ويضم:     

 (:les succursalesلفروع )ا -1

فرعا، كل  33بدر  تنسيق، مراقبة ومتابعة مجيع الوكاالت البنكية التابعة له، ويبلغ عدد فروع بنكتقوم مبهمة توجيه ، 

 فرع يشرف على جمموعة من الوكاالت.

، حتولت هذه الفروع إىل ما يسمى باجملموعات 2004لإلشارة فإنه مبوجب التنظيم اجلديد الذي تبناه بنك بدر يف مطلع عام 

منها  41(، حيث يبلغ عددها حاليا Groupes régionaux d’exploitations G.R.Eاجلهوية لالستغالل )

(، بومرداس 058(، تيزي وزو )050(، عني الدفلى )052(، غليزان )034يف طور اإلجناز وهي: برج بوعريريج ) 6

  58(.054(، الطارف )053)

 .2003ئيسية له يف هناية السداسي األول من عام اجلدول التايل يبني ترتيب اجملموعات اجلهوية لالستغالل والوكاالت الر 

 30/06/2003: ترتيب فروع والوكاالت الرئيسية التابعة له وفقا حلجم املوارد يف 5جدول رقم 

 األمهية على مستوى البنك)%( حجم املوارد فروع البنك&الوكاالت الرئيسية الرتتيب

 31.45 95.493.455 060عمريوش 01

 5.52 16.754.447 011اجلزائر الوسطى  02

 5.20 15.794.447 015تيزي وزو  03

 4.93 14.976.560 634الشراقة  04

                                                           

1- Badr info ;n° ; mars2006 ; p :28. 
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 4.56 13.843.216 019سطيف  05

 3.73 11.330.621  006جباية 06

 3.17 9.619.089 638بئر خادم  07

 2.99 9.084.873 025فسنطينة  08

 2.71 8.238.531 635احلراش  09

 2.53 7.688.704 031وهران  10

 2.51 7.612.319 002الشلف  11

 2.35 7.129.993 028املسيلة  12

 2.23 6.781.296 005باتنة  13

 1.98 6.017.100 004أم بواقي  14

 1.97 5.982.485 009البليدة الشرق  15

 1.92 5.838.533 027مستغامن  16

 1.92 5.825.214 013تلمسان  17

 1.74 5.269.659 022سيدي بلعباس  18

 1.71 5.183.893 023عنابة  19

 1.59 4.836.637 042البليدة غرب  20

 1.52 4.602.753 007بسكرة  21

 1.48 4.492.377 021سكيكدة  22

 1.43 4.350.930 014تيارت  23

 1.25 3.800.099 024قاملة  24
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 1.06 3.217.696 010البويرة  25

 1.00 3.025.285 029معسكر  26

 0.90 2.626.894 012تبسة  27

 0.86 2.625.646 030ورقلة  28

 0.85 2.571.731 018جيجل  29

 0.79 2.411.175 026املدية  30

 0.65 1.967.529 017اجللفة  31

 0.55 1.682.146 003األغواط  32

 0.50 1.590.419 020سعيدة  33

 0.23 707.507 008بشار  34

 0.19 578.375 001أدرار  35

 100 303.591.475 35 اجملموع

 املصدر: املديرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفية.

 (:les agences bancairesالوكاالت البنكية ) -2

وهي فروع تابعة للبنك تشرف عليها اجملموعات اجلهوية لالستغالل وتقوم جبميع الوظائف اليت يؤديها البنك التجاري، يبلغ    

وكالة، وتعترب خلية الرقابة القاعدة الستغالل البنك وينحصر عملها يف تلبية حاجات عمالئها،  300حاليا حوايل عددها 

 وحتقيق العمليات البنكية للعمالء احملليني يف أحسن الظروف.

 ويظهر اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية على النحو التايل:
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 التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية: اهليكل 11شكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.badr.bank.net،10/03/2005نرتنت،االاملصدر :شبكة 

 

عاماألمانة العامة للرئيس المدير ال  

 المفتشية العامة

 الرئيس المدير العام

 مدير عام مساعد

 اإلدارة والوسائل

 م م

و عم   

 م ت إ

 م ت م ب

مدير عام مساعد 

الموارد 

 وااللتزامات

 م ت م ك

 م د س م

 م ت م ص  م

 م ت ن ق

 

 مت

مدير عام مساعد 

الدوليةالعمليات   

 م ع د

 م ع و

 م ح م خ

 م م إ

 د ع ز

 مدير االتصال والتسويق

 لجان ومجالس االستشارة

 مدير عام مساعد 

 االعالم اآللي

 المحاسبة والخزينة

 م إ ت إ آ

 م ن ش إ

 م ص

 م م ع

 م خ

مدير عام مساعد 

رالمراقبة والتطوي  

 م ت د

 م م ت

 م م م ت

 م د ت م ت

 م إ ت

المجموعة الجهوية 

 لالستغالل

ة الوكالة المحلي  

 لالستغالل
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: مديرية م ت إ: مديرية الدراسات القضائية واملنازعات. م د ق ممديرية الوسائل العامة.  م و ع:: مديرية املستخدمني. م م

مديرية متويل  م ت ك:مديرية االتصال والتسويق.  م إ ت:مديرية تقومي املوارد البشرية.  م ت م بالتهيئة واالجناز.  

غرية : مديرية متويل املؤسسات الصم ت م ص م: مديرية دراسات السوق واملنتجات. م د س ماملؤسسات الكبرية. 

مديرية العمليات  م ع و:مديرية العالقات الدولية.  م ع د:مديرية متويل النشاطات الفالحية.  م ت ن ف:واملتوسطة. 

 الوثاقية.

 د س إ:: دائرة العالقة مع الزبائن. د ع رمديرية املراقبة واإلحصاء.  م م إ:مديرية احلركات املالية مع اخلارج.   م ح م خ:

 مديرية االستغالل وتطوير االعالم اآليل.  م إ ت إ آ:دائرة سويفت واإلدارة. 

 مديرية احملاسبة العامة. م م ع:: مديرية الصيانة. م صمديرية النقدية وشبكة االتصال.  إ: م ن ش

 : مديرية اخلزينة.م خ 

م د ت م مديرية امليزانية ومراقبة التسيري.  ت: م م م: مديرية التدقيق الداخلي. م م ت: مديرية املتابعة والتحصيل. م ت د

 : مديرية الدراسات التقنية املالية والتطوير.ت

 ثانيا: مكانة الوظيفية التسويقية ضمن اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية

يمي للبنك، تضم ثالثة مصاحل ،  مث انشاء مديرية خاصة بالتسويق والتنمية على مستوى اهليكل التنظ1993يف أواخر سنه   

أصبحت مديرية التسويق تضم مصلحتني مها  1994هي: مصلحة املوارد، مصلحة امليزانية ومصلحة االتصال ويف أواخر سنة 

خضعت مديرية التسويق والتنمية إىل تغيري آخر وأصبحت تشرف  1996مصلحة املوارد ومصلحة امليزانية، أما يف أواخر 

 الثالثة سابقة الذكر على مصلحة النقدية ولقد أوكل هلذه املديرية القيام باملهام اآلتية: باإلضافة إىل مصاحل

 وضع نظام للمعلومات التسويقية عن طريق القيام ببحوث التسويق. -1

 تطوير املنتجات واخلدمات املصرفية. -2

 التعريف مبنتجات وخدمات البنك عن طريق الرتويج هلا. -3
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حيث يشرف عليها مدير املركزي وتضم ثالثة مديريات هي: نيابة  1998واالتصال يف سنة وأصبحت تسمى مديرية التسويق 

 مديرية االتصال نيابة مديرية تطوير املوارد ونيابة مديرية امليزانية، ولقد أوكل هلل القيام باملهام التالية:

 حتقيق األهداف العامة للبنك. -أ

 العامة والعمل على تنسيق بني خمتلف مديريات البنك ووكاالته.اعالم خمتلف الوكاالت البنك بتعليمات املديرية  -ب

 دراسة السوق من حيث حتليل العمالء واملنافسني. -ج 

 إصدار وتوزيع نشرية البنك. -د

 متابعة مجع املوارد. -ه

ومن أجل مواجهة التحديات اليت فرضتها العوملة، فقد أدجمت مديرية التسويق واالتصال ضمن  2001أما يف سنة 

 املديرية العامة املساعدة للمراقبة والتطوير واليت أصبحت تضم مخسة مديريات وهي:

مديرية الدراسات التقنية املالية والتطوير مديرية التسويق واالتصال، مديرية التدقيق الداخلي، مديرية املتابعة والتحصيل، 

 مديرية امليزانية ومراقبة التسيري.

 يف بنك الفالحة والتنمية الريفية ) وكالة مستغامن (املبحث الثاين:  جودة اخلدمات 

من أجل االستجابة الحتياجات ورغبات العمالء فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية يسعى إىل استحداث منتجات        

ية وخدمات مصرفية ويعمل جاهدا على توزيعها من قروض لالستثمار وقروض السكن والبطاقات البنكية واملوزعات اآلل

 لألوراق النقدية ...اخل.

وبالتايل فإن بنك بدر يكون بذلك قد تبىن فلسفة التسويق املصريف الذي يعترب أمرا ملحا تفرضه املنافسة بني البنوك.       

وعليه فإننا سوف نتطرق من خالل هذا املبحث إىل تشخيص واقع التسويق يف اجملمع اجلهوي لالستغالل بدر من خالل 

 املزيج التسويقي. دراسة عناصر
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 املطلب األول: املزيج اخلدمي يف بنك الفالحة والتنمية الريفية

 املزيج اخلدمي هو جمموعة اخلدمات املصرفية اليت يقدمها البنك للعمالئه، حيث يعترب من أهم عناصر املزيج التسويقي.    

 (BADRأوال: املنتجات واخلدمات املصرفية املقدمة من طرف بنك بدر )

إىل جانب قيام بنك بدر بالوظائف التقليدية اليت تقوم هبا البنوك التجارية، سعى إىل تقدمي جمموعة من املنتجات      

واخلدمات املصرفية املتميزة، ونتيجة لذلك اكتسب البنك ميزة تنافسية جتعله قادر على مواجهة املنافسة من جهة، واحملافظة 

 جهة أخرى ومن أهم هذه املنتجات واخلدمات املصرفية مايلي: على حصة مهمة من السوق املصرفية من

 Livret d’epargnebadr( BADRدفرت التوفري بدر ) -1

وهو منتج من منتجات بنك الفالحة والتنمية الريفية، ميكن الراغبني يف إدخار أمواهلم الفائضة عن حاجاهتم على        

أساس فوائد حمددة من طرف البنك أو بدون فوائد وذلك حسب رغبات املدخرين، حيث باستطاعتهم القيام بعمليات دفع 

 .وسحب األموال يف مجيع الوكاالت التابعة للبنك

 livret d’epargne junior( L.E.Jدفرت التوفري أشبال) -2

دفرت توفري الشباب هو دفرت خصصه البنك ملساعدة أبناء املدخرين للتدريب على االدخار يف بداية حياهتم اإلدخارية،           

 500الدفع األويل ب سنة بواسطة ممثليهم الشرعيني، وقد حدد  19حيث يفتح هذا الدفرت للشباب الذي تقل أعمارهم عن 

    دينار، وميكن أن يكون الدفع نقدا أو عن طريق حتويالت تلقائية أو أوتوماتكية منتظمة. 

 Carte Badrبطاقة بدر  -3

تعترب بطاقة بدر منتج بنكي طرح يف منتصف التسعينات تسهيال للحياة االقتصادية واالجتماعية للمتعاملني معه،     

راء عملية سحب أمواهلم على مستوى املوزع اآليل لألوراق النقدية املتواجد يف وكاالت حيث يسمح لعمالء البنك بإج

بدر أو باستخدام الشبابيك اآللية لألوراق النقدية اليت تشرف عليها شركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بني البنوك 
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satim ولقد  59ذين ميلكون جهاز حامل الدفع اإللكرتوينوكذلك القيام بعملية الدفع املباشر ملشرتياهتم عند التجار ال ،

 مت استبدال هذه البطاقة ما بني البنوك.

 La Carte Inter Bancaire   (C.I.Bبطاقة ما بني البنوك) -4

، وهي بطاقة تسمح لعمالء البنك بسحب مقدار حمدد من املال من 2001هي منتج بنكي بدأ العمل يف سنة       

عة للبنك أو من املوزعات اآللية التابعة للبنوك اليت وقعت على إصدار هذه البطاقة واملثمثلة يف البنك املوزعات اآللية التاب

الفالحة والتنمية الريفية، البنك الوطين اجلزائري الصندوق الوطين لتوفري واالحتياط بنك اجلزائري اخلارجي، القرض الشعيب 

             يفة سابقا. اجلزائري وكاالت الربيد باإلضافة إىل بنك اخلل

 Badr consulteبدر لالستشارة  -5

هي خدمة وضعت يف متناول عمالء البنك، تسمح هلم مبعرفة أرصدهتم بواسطة أرقام شخصية مينحها البنك عن بعد       

 فهي توفر على العمالء الذهاب إىل مقرات البنك للحصول على حركة  أرصدته.

   télétraitementاخلدمات عن بعد  -6

خدمة تسمح بفحص واجناز خمتلف العمليات املصرفية عن بعد ويف وقت سريع وحقيقي، خاصة   بعد ادخال تقنية      

 جديدة واليت هتدف إىل ارسال الشيكات بالصورة يف أقل وقت ممكن.

 les dépots à termeاإليداعات ألجل  -7

تسهيل على األشخاص إيداع أمواهلم الفائضة عن حاجاهتم إىل أجال حمدد بنسبة فوائد متغرية من طرف البنك، وقد       

دج ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر، أما بالنسبة لعملية اإليداع بالعملة الصعبة فقد 10.000حدد املبلغ األدىن لإليداع ب 

 يعادهلا  من العمالت األخرى ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر.أورو أو ما  762.24حدد املبلغ األدىن ب 

                                                           

1- Badr info, n° 38, p :03 
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 les bons de caisseأذونات الصندوق  -8

عبارة عن تفويض ألجل وبعائد موجه لألشخاص الطبيعيني واملعنونني وميكن أن يكون إمسيا ) باسم املكتب( أو حلامله،       

 .TVAورسم القيمة املضافة  IRGويتأثر مبعدل الفائدة وكذلك بالضريبة على الدخل اإلمجايل 

 les comptes devisesحساب بالعملة الصعبة  -9

البنك.   منتج يسمح جبعل نقود املدخرين بالعملة الصعبة متاحة يف كل وقت مقابل عائد حمدد حسب شروط      

 ثانيا: أبعاد املزيج اخلدمي يف بنك بدر

 يتكون املزيج اخلدمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية من ثالثة أبعاد كغريه من البنوك هي االتساع، العمق والتوافق.      

كما أن اتساع املزيج اخلدمي لبنك بدر يتكون بدوره من أربعة جمموعات هي الودائع، القروض، التحويالت واالعتمادات    

وي على جمموعة اخلدمات احملدد، يتم التعامل هبا يف خمتلف وكاالت البنك، يرتاوح وكل جمموعة من هذه  اجملموعات حتت

خدمات فرعية تكون عمق املزيج اخلدمي يف البنك، كما أن املزيج اخلدمي يف بنك بدر يتميز بالتوافق  4إىل  2عددها مابني 

ات انتاجية تسويقية مشرتكة، وهذا التوافق اإلنتاجي والتوافق التسويقي، حيث أن مجيع خدمات البنك تعتمد على امكاني

 مفيدا حيث ميكن البنك من زيادة رحبه.
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 (: أبعاد املزيج اخلدمي يف بنك الفالحة والتنمية الريفية6جدول رقم)

 اتساع املزيج

 

عمق 
 املزيج

 

 

 

 ثالثا: تطور اخلدمات املصرفية يف بنك بدر

تصميم هياكلة  متاشيا مع تطورات اليت تشهدها الساحة املصرفية يف اجلزائر قام اجملمع اجلهوي لالستغالل ) بدر( بإعادة 

وأنشطته آخذا يف اعتباره عالقة البنك بالعمالء إىل جانب املنتجات واخلدمات املصرفية اليت قدمها يف السوق، هبدف مواجهة 

 املنافسة واحلفاظ على مكانته يف السوق املصرفية اجلزائرية كبنك رائد يف جمال العمل املصريف.

 la banque assiseبنك اجللوس  -1

ة العميل، وهو عبارة عن هو تنظيم جديد هلياكل وأنشطة البنك هبدف حتقيق الفعالية يف األداء والعمل على راحبنك اجللوس 
 مساحة واسعة جمهزة مبكاتب الستقبال العمالء.

 

 la banque deboutبنك الوقوف  -2

به بنك اجللوس. قومهو بنك يتم فيه االستقبال العمالء عن طريق شبابيك منتظمة، وهو يقوم بنفس النشاط الذي ي  

 

 

 االعتمادات التحويالت القروض الودائع
جارية حتت  -

 الطلب
 قصرية األجل -
 توفري -
 آجلة -

 األجلقصرية  -
 متوسطة األجل -
 طويلة األجل -
 تسهيالت إئتمانية -
 

 داخلية -
 خارجية -

 القطاع احلكومي -
 للقطاع اخلاص -
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 les services personnalisésاخلدمات املشخصة  -3

وهي متثل جممل اخلدمات اليت يقدمها البنك للعمالء بواسطة موظفيه الذي قام البنك بتدريبهم وفق منظوم جديد ومتطور 

 يهدف إىل االحتفاظ بالعمالء احلالني وحماولة جذب عمالء آخرين.

 scanner des chéquesإرسال الشيك عرب الصورة  -4

، وهي تسمح للعمالء بتحصيل شيكاهتم املوطنة يف أي وكالة من 2004بدأ العمل هبذه التقنية اجلديدة يف بداية سنة 

ساعة، عكس السابق حيث كان ينتظر العمالء أكثر من مخسة عشر يوما لتحصيل قيمة  48وكاالت البنك نقدا خالل  

 الشيك.

يك إىل العميل لدى الوكالة اليت قامت بالعملية، وبذلك تكون هذه اخلدمة اجلديدة قد وبعد ذلك يتم صرف قيمة الش

 60ساعدت العمالء يف احلصول على السيولة يف الوقت احلقيقي، واختصرت عليهم متاعب كثرية.

 وتشري إىل أن تطبيق هذه العملية إىل أربعة مراحل يتم توضيحها من خالل اجلدول التايل:

 مراحل تطبيق عملية إرسال الشيك عرب الصورة( 7جدول رقم)

 الوكاالت املستفيد من العملية مراحل تطبيق العملية

 949وهران  – 697سطيف  – 513تلمسان  – 357جباية  – 261الشلف  املرحلة األوىل
 950وهران  – 921معسكر  – 448تيبازة  -624بئر مرا رايس  – 541تيارت  املرحلة الثانية

 324أم بواقي  – 336باتنة  – 834املسيلة  – 649القبة  – 625الصنوبر البحري  الثالثةاملرحلة 

 تعميم العملية عرب كافة وكاالت البنك املرحلة الرابعة

 

 املديرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفية املصدر:

 

                                                           

1- Badr info, n° 36/37, decembre 2003, p :37. 
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 tété compensationاملقاصة  اإللكرتونية  -5

يف كل الوكاالت  tété compensationنظام جديد يعرف بنظام دفع عن طريق  إدخالمت  2006ماي  15يف 

 61البنكية، مكاتب الربيد وهياكل اخلزينة العامة. هذا النظام يعاجل املعلومات أوتوماتكيا نسخ املعطيات رقميا وصور الشيك.

 ريفيةاملطلب الثاين: تسعري املنتجات واخلدمات املصرفية يف بنك الفالحة والتنمية ال

يعترب السعر من أهم العناصر املكونة للمزيج التسويقي ألنه يؤثر على مدى حتقيق البنك ألهدافه املرجوة واملتمثلة يف حتقيق    

 الرحبية من جهة واحملافظة على العمالء من جهة أخرى.

يفية خاصة عند القيام تسعري خدماهتا ألول كما أنه يعترب من املشاكل اليت تواجه إدارة البنوك ومنها بنك الفالحة والتنمية الر    

 مرة أو عندما تتطلب الظروف تغيري األسعار القائمة.

 أوال: طرق حتديد األسعار يف بنك الفالحة والتنمية الريفية

يرتكز اجملمع اجلهوي يف حتديد أسعاره على ثالثة عوامل رئيسية وهي: التكاليف، الطلب و املنافسة،كما يستعمل بعض 

 اليت نوجزها فيما يلي: الطرق

وفقا هلذه الطريقة يتم تقدير قيمة املنافع اليت حيصل عليها العمالء من خالل اخلدمة  التسعري وفقا ملنافع العمالء: -1

 املصرفية وأخذها يف االعتبار عند   حتديد سعر اخلدمات املصرفية.

حمددة لبعض العمالء مقابل أسعار حيددها وفقا هلذه الطريقة يتم تقدمي خدمات التسعري وفقا لتميز اخلدمات:  -2

 البنك.

 ثانيا: تسعري املنتجات واخلدمات املصرفية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية 

يتم حتديد خمتلف األسعار من طرف اإلدارة البنك تبعا للتغريات اليت متس معدالت الفائدة  تسعري إيداعات ألجل: -1

 الدائمة بسبب أوضاع السوق املصرفية.
                                                           

2- info, comprendre la tété compensation,n° 42, mai/ juin2006,p : 13. 
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 اجلدول التايل يبني تسعري اإليداعات حسب املدة الزمنية لعملية اإليداع.

 (: معدالت الفوائد املطبقة على إيداعات ألجل8جدول رقم )

 املعدل املطبق )%( اهلامش )%( املعدل املرجعي)%( فرتة اإليداع

 1.25 0.5 -1.75 1.75 اشهر 3

 1.50 0.25 -1.75 1.75 اشهر 6

 1.75 1.75 1.75 شهرا 12

 2.00 0.25+1.75 1.75 شهرا 18

 2.25 0.50+1.75 1.75 شهرا 24

 2.50 0.75+1.75 1.75 شهرا 36

 2.75 1.00+1.75 1.75 شهرا 42

 3.00 1.25+1.75 1.75 شهرا 48

 3.25 1.50+1.75 1.75 شهرا 54

 3.50 1.75+1.75 1.75 شهرا 60

 

 والتنمية الريفيةاملديرية العامة لبنك الفالحة املصدر:

كما   13/01/2005ويتم تسعري اإليداعات اليت تأخذ صورة دفاتر التوفري حسب تعليمة إدارة  البنك الصادرة يف 

 يلي:

 .%2.50دفرت التوفري بدر يطبق علية فائدة مقدر ب  -أ

 .%2.75دفرت التوفري أشبال يطبق عليه معدل فائدة مقدرة ب  -ب

بنك اجلزائر الصادرة سنة  بالعمالت األجنبية فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية يطبق تسعريةأما فيما يتعلق باإليداعات 
كما يلي: ) املعدالت بالنسب املئوية (  2006  
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(: معدالت الفوائد املطبقة على اإليداعات بالعمالت األجنبية9جدول رقم)  

 24أكثر من 
 شهرا

 24من سنة إىل 
 شهرا

أشهر 6 سنة واحدة أشهر 3   مدة الودائع شهر واحد 
 

 دوالر أمريكي 4.26 4.67 5.04 5.42 6.17 6.67
 يورو 2.14 2.47 2.87 3.35 4.1 4.6

 جنيه اسرتليين 4.04 4.31 4.53 4.94 5.69 6.19

 فرنك سويسري 0.57 0.93 1.35 1.88 2.63 3.13
 ين يابان 0 0 0.13 0.55 1.3 1.8

 دوالركندي 3.31 3.64 4 4.4 5.15 5.65

 كرن دمناركي 2.26 2.57 3.01 3.49 4.24 4.74

 كرن نرجيي 2.13 2.44 2.80 3.31 4.06 4.56
 لاير سويدي 1.62 1.91 2.28 2.76 3.51 4.01
 لاير سعودي 4.51 4.99 5.42 5.85 6.6 7.1

 

املديرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفيةاملصدر:  

 تسعري القروض املصرفية -2

وذلك   %5.25معدالت فوائد خمتلف القروض املصرفية بناءا على معدل مرجعي احملدد من طرف البنك املقدر ب يتم حتديد 

 ، حيث يتم تسعري هذه القروض بإضافة هامش حيدده البنك كما يلي:2005جانفي 1يف 

 .%6.50=  %1.25معدل الفائدة على القروض االستثمارية = املعدل املرجعي + -أ

 .%8.00=  %2.75+  %5.25القروض االستغاللية =  معدل الفائدة على -ب

 % 5.25معدل الفائدة على القروض األخرى ) التسبيقات، تسهيالت الصندوق، السحب على املكشوف( =  -ت

 +3.75 %  =9.00 %. 

  -ث
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 تسعري بعض اخلدمات -3

 اخلدمات اآللية -أ

  دينار. 300عمولة تسليم بطاقات السحب ما بني البنوك 

 دينار. 250لسحب ما بني البنوك عمولة جتديد بطاقة ا 

  دينار 100عمولة إعادة حتديد الرقم السري لبطاقة اإلئتمانية 

 تبديل العمالت -ب
  دينار. 100على األقل لكل  % 2تبديل العمالت ب 

 يف حالة شراء: تبديل العمالت يتم جمانا 

  ) دينار. 500عمولة سحب تسليم الشيكات السياحية ) احلج والعمرة 

 الصناديق احلديديةكراء  -ج

  دينار حسب املدة. 2000عمولة تأجري الصناديق احلديدية صغرية احلجم 

  دينار حسب املدة. 3000عمولة تأجري الصناديق احلديدية متوسطة احلجم 

 دينار حسب املدة 5000برية احلجم عمولة تأجري الصناديق احلديدية ك 

 املصرفيةاملطلب الثالث: توزيع املنتجات واخلدمات 

املصرفية على التوزيع املباشر الذي يتمثل يف فروع  إن بنك الفالحة والتنمية الريفية  يعتمد يف  توزيع منتجاته وخدماته     

البنك املختلفة املنتشرة عرب كامل الرتاب الوطين، والتوزيع الغري مباشر الذي يتمثل يف املوزعات اآللية لألوراق النقدية اليت تقع 

    مبىن البنك والشبابيك اآللية لألوراق النقدية اليت تقع داخل مبىن البنك.خارج 

 أوال: التوزيع املباشر للمنتجات واخلدمات املصرفية
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يقدم البنك منتجاته وخدماته مصرفية من خالل شبكة واسعة من الوكاالت املنتشرة عرب كافة الرتاب الوطين واليت تتجاوز     

 42ة من الوكاالت احمللية لالستغالل تشرف عليها اجملموعة اجلهوية لالستغالل واليت يبلغ عددها وكالة، وكل جمموع 300

 جمموعة وذلك حسب املناطق اجلغرافية للبالد.

( توزيع الوكاالت احمللية 10جدول رقم )واجلدول التايل يوضح توزيع الوكاالت احمللية لالستغالل حسب الوالياتكما يلي:

 الوالياتلالستغالل حسب 

عدد الوكاالت احمللية لالستغالل يف  اجملموعة اجلهوية لالستغالل رمز الفرع

 طول العمل

 عدد الوكاالت يف طول االجناز

 03 04 أدرار 001

 01 08 الشلف 002

 01 08 األغواط/ غرداية 003

 - 09 أم البواقي/ خنشلة 004

 - 09 باتنة 005

 - 10 جباية 006

 01 09 الواديبسكرة /  007

 - 05 بشار / تندوف 008

 - 08 البليدة 009

 - 07 البويرة 010

 05 05 شرق -اجلزائر 011

 - 07 تبسة 012

 02 09 تلمسان 013
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 01 11 تيارت/ تسيمسيلت 014

 01 07 شرق -تيزي وزو 015

 - 05 اجللفة 016

 01 05 جيجل 017

 - 11 سطيف 018

 01 08 سعيد/النعامة/البيض 019

 - 08 سكيكدة 020

 - 09 سيدي بلعباس 021

 02 04 عنابة 022

 - 09 قاملة /سوق أهراس 023

 - 06 قسنطينة 024

 01 07 املدية 025

 01 05 مستغامن 026

 - 05 املسيلة 027

 - 06 معسكر 028

 - 09 ورقلة/ إليزي/ متنراست 029

 01 08 وهران 030

 02 03 برج بوعريرج 031

 04 06 تيبازة 034

 01 09 عني الدفلة 042

 01 05 عيت متوشنت 050
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 - 06 غليزان 051

 - 07 بومرداس 052

 08 07 وسط -اجلزائر 053

 - 08 ميلة 054

 05 04 غرب –اجلزائر  055

 - 06 الطارف 057

 03 04 غرب-تيزوزو 058

 - 01 الوكالة النموذجية عمريوش 060

 49 286 اجملموع

Source : BADR- info , n°35,juillet-aout2003, pp :32-34 

وكالة مت فتحها لتلبية  48من أجل الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الوكاالء والتكفل هبم قامت إدارة البنك بوضع برنامج 

 احتياجات العمالء، وبذلك انفرد البنك بتحقيق املنفعة الزمنية للعمالء من خالل فتح ابوابه أيام السبت.

 ثانيا: التوزيع غري املباشر للمنتجات واخلدمات املصرفية

إن البنك يعتمد على اآللية يف توزيع بعض خدماته املصرفية كسحب األموال ويتم ذلك عن طريق املوزعات اآللية لألوراق 

ة أو عن طريق الشبابيك اآللية لألوراق النقدي( les distributeurs automatique des billetsالنقدية )

(les guichets automatiqudes billet  ،) حيث يشرتط أن يكون هؤالء العمالء الذين حيصلون على

 اخلدمات املصرفية بطريقة غري مباشرة من بني احلائزين على بطاقة البنكية التابعة لبنك بدر أو بطاقة ما بني البنوك. 

 واليات الوطن.اجلدول التايل يبني انتشار اآللية يف وكاالت البنك عرب كل 
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 ( توزيع اآللية عرب فروع بنك بدر11جدول رقم )

عدد املوزعات اآللية لألوراق  اجملموعة اجلهوية لالستغالل رمز الفرع
 النقدية

عدد الشبابيك اآللية لألوراق 
 النقدية

 01 01 أدرار 001

 02 01 الشلف 002

 01 01 األغواط/ غرداية 003

 02 02 أم البواقي/ خنشلة 004

 02 01 باتنة 005

 02 02 جباية 006

 02 02 بسكرة/ الوادي 007
 02 01 بشار / تندوف 008

 02 01 البليدة 009

 01 01 البويرة 010

 02 02 شرق -اجلزائر 011

 02 01 تبسة 012

 02 01 تلمسان 013

 02 02 تيارت/ تسيمسيلت 014

 01 01 شرق -تيزي وزو 015

 01 01 اجللفة 016

 01 01 جيجل 017

 02 02 سطيف 018
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 01 01 سعيد/النعامة/البيض 019

 02 01 سكيكدة 020

 01 01 سيدي بلعباس 021

 02 02 عنابة 022

 02 02 قاملة /سوق أهراس 023

 02 02 قسنطينة 024

 01 01 املدية 025

 01 01 مستغامن 026

 01 01 املسيلة 027

 02 01 معسكر 028

 03 01 متنراستورقلة/ إليزي/  029

 02 02 وهران 030

 02 01 برج بوعريرج 031

 02 02 تيبازة 034

 02 01 عني الدفلة 042

 01 01 عيت متوشنت 050

 01 01 غليزان 051

 01 02 بومرداس 052

 02 02 وسط -اجلزائر 053

 01 01 ميلة 054

 02 01 غرب –اجلزائر  055
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 01 01 الطارف 057

 02 01 غرب-تيزوزو 058

 02 01 الوكالة النموذجية عمريوش 060

 72 54 اجملموع
 

 املديرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفيةاملصدر: 

 

 املطلب الرابع: ترويج يف بنك الفالحة والتنمية الريفية

الرتويج هو عملية االتصال بني البنك والعمالء، فاإلدارة التسويق بالبنك تعمل يف ظل جمموعى من األهداف الرتوجيية      

وتتعامل مع أكثر من نوع من اخلدمات املصرفية ومع جمموعات خمتلف من األفراد، املؤسسات تفرض عليها االعتماد علة 

 يع الشخصي والعالقات العامة اليت تكون يف جمموعة ما يعرف باملزيج الرتوجيي.جمموعة من العناصر تتمثل يف اإلعالن، الب

والرتويج يعترب أحد العناصر املهمة يف املزيج التسويقي للمجمع اجلهوي لالستغالل ويرجع ذلك إىل الدور احليوي الذي يلعبه 

الحتياجات اليت ميكن توفريها، خاصة أن بنك بدر الرتويج من تعريف العمالء خبدمات البنك وإقناعهم مبزايا التعامل معه وا

 قد وضع اسرتاجتية لتحديد هياكله وتطوير أنظمة الدفع بغية مواجهة التحديات الناجتة عن انفتاح السوق املصرفية اجلزائرية.

 أوال: وسائل املستعملة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية

 على عنصرين من عناصر املزيج الرتوجيي ومها: اإلعالن والعالقات العامة.يعتمد البنك يف تروجيه خلدماته املصرفية    
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 اإلعالن -1

يعتربه مسؤويل البنك على أنه وسيلة من الوسائل اليت تساعد البنك يف حتقيق أهدافه التسويقية من خالل إعالم العمالء        

تعامل معهم على التعامل معه بصورة مستمرة وإقامة عالقة دائمة باملنتجات واخلدمات املصرفية اليت يقدمها، وإقناعهم  مبزايا ال

 مع العمالء واحملافظة عليها حىت يتضمن إقباهلم على اخلدمات اجلديدة اليت يقدمها.

يستعمل البنك اإلعالن بغرض التعريف مبنتجاته وخدماته املصرفية وخاصة اجلديدة وسائل اإلعالن يف بنك بدر:  -أ

 الوسائل املتمثلة يف:منها عددا من 

  "هي جملة يصدرها البنك كل شهرين تتناول خمتلف النشاطات اليت يقوم هبا البنك يف تلك جملة البنك "أخبار بدر

 الفرتة، ويتم من خالهلا التعريف باملنتجات وخدمات البنك يف الصفحات البارزة.

  :نك بغية تعريفهم مبختلف اخلدمات املصرفية يتم تقدميها إىل خمتلف الوافدين إىل وكاالت البمنشورات خاصة

 املقدمة.

  :يستخدم البنك هذه الوسائل خاصة للتعريف ببعض اخلدمات اجلديدة ومن بينها الوسائل السمعية البصرية

 التلفزيون، الراديو.

 :ب املصرفية عن طريق إلصاق لوحات إشهارية يف مداخل املدن أو جبان تستخدم للتعريف باخلدمات امللصقات

 فروع البنك أو األماكن اإلشهارية احملددة.

  :يستخدم البنك موقع موقع البنك على شبكة االنرتنتbank.net-www.badr  وسائل  كوسيلة من

 اإلشهارية للتعريف بالبنك، وعرض أهم املنتجات وخدماته املصرفيةوغريها.

 االت البنك تقدم لعمالئها األوفياء يوميات ومذكرات وغريها وكلها حتمل شعار بنك بدر.وباإلضافة لذلك فإن وك

 العالقات العامة -2

http://www.badr-bank.net/
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يعترب عنصر العالقات العامة من بني عناصر املزيج الرتوجيي اليت يعتمد عليها واليت هتدف إىل تنمية العالقات مع خمتلف 

 البنك.اهليئات اليت يتعامل معها إلعطاء صورة جيدة عن 

 ويتضمن نشاط العالقات العامة اجلوانب اآلتية:

حيث يقوم موظفي البنك ببناء عالقة قوية مع العمالء، و من أجل حتقيق ذلك مت جتسيد العالقات مع العمالء: -أ

 فكرة بنك اجللوس، وإلغاء العمل بفكرة الشبابيك.

يسعى بنك بدر إىل بناء عالقة قوية مع البيئة اليت ينشط فيها من أجل حتقيق ذلك  العالقات مع اجملتمع اخلارجي: -ب

قام بتنظيم أبواب مفتوحة على البنك للتعريف به ومبختلف املنتجات واخلدمات اليت يقدمها والوسائل التكنولوجية 

 اليت يستعملها يف ايصال خدماته إىل العمالء.

أجل تقدمي خدمات مصرفية ذات جودة عالية يعمل البنك على جعل موظفيه العالقة مع العاملني يف البنك: من  -ت

عبارة عن أسرة واحدة تعمل على حتقيق هدف واحد وهو إجناح البنك، ومن أجل حتقيق ذلك قام بنك بدر 

 بتكوين أغلب عمالئه لكي يكونوا مؤهلني لشغل مناصب ضمن اسرتاجتيته اجلديدة.

ي املوسع يف بنك الفالحة والتنمية الريفيةاملبحث الثالث: املزيج التسويق  

لقد حرص بنك الفالحة والتنمية الريفية على اقتحام فضاءات تكنولوجية جديدة، وذلك ألنه واعي كل الوعي حبكم       

املنافسة احلادة بأن الدراية هي ضمان نوعية اخلدمات، ومن أجل ذلك سعى مسؤولوا بنك بدر إىل حتديد وتطوير أنظمة 

 دفع عن طريق إدخال أحدث التكنولوجيا يف التعامالت املصرفية مع العمالء .ال

كما عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية على تنظيم هياكله وأنشطته وفق أمناط  حتقق الراحة التامة للعمالء، وذلك من       

 افة الرتاب الوطين.خالل جتسيد مفهوم بنك اجللوس على مستوى كل وكاالت املختلفة واملنتشرة عرب ك
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 املطلب األول: املكونات املادية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية

إن بنك الفالحة والتنمية الريفية قام بتطوير أمناط وأساليب تقدمي املنتجات واخلدمات املصرفية، ويف هذا اإلطار مت الرتكيز   

 على هتيئة مباين البنك مع توفري كل ما يستلزمه تقدمي تلك اخلدمات ومن أهم هذه التسهيالت املادية نذكر:

 (la banque assiseأوال: بنك اجللوس )

عبارة عن تنظيم جديد هلياكل وأنشطة بنك الفالحة والتنمية الريفية بغية حتقيق أداء فعال والعمل على راحة العميل.  هو

 وبنك اجللوس عبارة عن مساحة واسعة جمهزة مبكاتب يتم فيها إستقبال العمالء يف وسط مريح ويف أجواء مكيفة.

لعمالء ومن مكلف بالعمالء وهو موظف مؤهل ومستعد دائما للقيام ويتكون بنك اجللوس من املضيفات اللوايت يستقبلن ا

جبميع العمليات يف كل األوقات، كما يوجد مشرف مراقب لكل املكلفني بالعمالء يف كل جهة من الوكالة، إىل جانب وجود 

 راحتهم.مشرف عام يقوم مبراقبة وتوجيه املكلفني بالعمالء قصد تسهيل أداء اخلدمات للعمالء والعمل على 

إن بنك اجللوس يعكس التطور احلاصل يف العمل املصريف والذي تبناه بنك الفالحة والتنمية الريفية بغية حتقيق األهداف 

 التالية:

 حتقيق ميزة تنافسية وإعطاء صورة جيدة عن البنك. -1

 جذب أكرب عدد ممكن من العمالء للتعامل مع البنك. -2

 لعمالء البنك.حتقيق املنفعة املكانية والزمنية  -3

 حتسني أداء موظفي البنك. -4

 زيادة موارد وأرباح البنك عن طريق كثافة العمليات املصرفية. -5
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 ثانيا: التسهيالت املادية األخرى

يف بداية التسعينات بغية تسهيل العمليات املصرفية مت إدخال اإلعالم اآليل على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية، وقد   

مت استخدام أجهزة الكمبيوتر األكثر تطورا، حيث أصبح كل موظف على مستوى البنك  يتعامل مع العمالء باستخدام جهاز 

 بنك باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة. الكمبيوتر وباإلضافة  إىل ذلك قام

 ثالثا: برامج التشغيل

 تتمثل يف نظم التشغيل اليت يتم إعدادها وتشغيلها عن طريق أجهزة الكمبيوتر.

 رابعا: وسائل االتصال

والتحوالت  لتسهيل تبادل البيانات swiftمن بني وسائل االتصال املتطورة اليت يستعملها بنك الفالحة والتنمية الريفية نظام 

 جمال حتويل األموال. union westernاملالية من وإىل اخلارج . كما يسعى البنك إىل عقد إتفاق مع مؤسسة 

 املطلب الثاين: دور العنصر البشري يف تسويق منتجات وخدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية

وسائل حتقيق املردودية يف املؤسسات االقتصادية  أصبح العنصر البشري، يف إطار طرق التسيري اجلديدة، ومن بني أهم   

بشكل عام ويف املؤسسات املصرفية بشكل خاص، فأصبح من الضروري االهتمام هبا عن طريق نظم التحفيز واملكافآت ...، 

ريب إضافة إىل ذلك فإن إدخال أساليب العمل اجلديدة والتقنيات التكنولوجية احلديثة البد من أن ترتافق مع برامج تد

وتكوين العمال لغرض التعرف على هذه التقنيات واستعماهلا بطريقة اليت تسمح بتحقيق املردودية وجتنب املخاطر، وألجل 

ذلك عمد بنك الفالحة والتنمية الريفية خالل السنوات األخرية إىل ادخال نظام معلومايت جديد معد من طرف مؤسسة 

axys عن بعد وحىت ما خيص اجلانب  القانوين والتشريعي مما يسهل تسيري املستقبل  للخدمات يسهل عملية الرتكيب الصيانة
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إضافة إىل وضع برامج تكوين واسعة املدى متس كل مستوياته اإلدارية، وكذا نظم تشجيع  62موظف.7000املهين حلوايل 

 العمال عن طريق احلوافز والكفاءات.

 البنوك اجلزائرية حيث متثلت تلك املتعلقة ببنك الفالحة والتنمية وألجل ذلك سطرت العديد من الربامج التكوينية لصاحل

الريفية يف: تكوينات ذات املدى القصري واملتوسط، وأخرى خاصة ، واليت تكتسي معظمها شكل ملتقيات أو أيام إعالمية أو 

صرفيني بكل العمليات البنكية من عمليات تأطرييه وحىت يف بعض األحيان تربصات تدريبية تتناول يف جمملها تعريف وإملام امل

جمرد مهام اإلستقبال واالتصال إىل غاية وظائف التمويل ومتابعة التسديد وحتصيل القروض، حيث متس هذه املكونات كل 

 مستويات البنك.

رفيني إضافة إىل أهنا تتم يف بعض األحيان بالتعاون مع خرباء أجنبني متخصصني يف جماالت خمتلفة، حيث بلغ  عدد املص

، كما يوفر البنك إضافة إىل ما سبق 63مصريف يف كل جماالت النشاط 2547ما يعادل  2003املكونني خالل سنة 

 1996تكوينات لنيل شهادات بنكية، وذلك مبساعدة الشركة ما بني البنوك واليت دعمت باملدرسة العليا للبنوك يف 

ة، حيث أصبح من املمكن لدى املصرفني اليوم على نيل الشهادات املتخصصة يف تكوين اإلطارات البنكية وغريها من الطلب

 التالية واليت تسمح هلم برفع مستوياهتم العلمية والعملية من جهة واحلصول على الرتقية إىل مناصب أعلى من جهة أخرى:

 (CCBأوال: شهادة الثقافة البنكية)

 غاية الثالثة ثانوي. وهي دراسة خاصة بكل العمال ذوي املستوى الرابعة متوسط إىل

 (BBثانيا: إجازة بنكية )

ويتعلق بكل العمال ذوي شهادات البكالوريا، شهادة الثقافة البنكية، شهادة جناح يف احملاسبة أو اإلعالم اآليل، حيث تقدر 

 مدة الدراسة بثالثة سنوات.

 
                                                           

BADR info , gestion des ressources humaines , n° 33, marc/ avril2003,p :20.-1     

2- : 42 , n° 36/37, pbilan 2003 des ressousces humainesbadr info,  
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 (CPESثالثا: شهادة حتضريية للدراسات العليا البنكية )

سنوات جامعية، أو ليسانس يف شعب أخرى غري االقتصاد والتسيري  3ذوي شهادات البكالوريا +وهي ختص كل العمال 

 واحملاسبة واملالية، حيث تدوم الدراسة مدة سنة واحدة.

 (DESSرابعا: شهادة يف الدراسات العليا للبنوك )

شهادة حتضريية   BBاملالية، إجازة بنكيةوختص كل العمال ذوي الشهادات الليسانس يف االقتصاد أو التسيري أو احملاسبة أو 

 .12/20واليت جيب أن يكون معدل متحصل عليه مساويا أو يفوق CPESللدراسات العليا البنكية 

 ويتم احلصول على هذه الشهادات من أماكن متخصصة نذكر ما يلي.  

ملدة سنتني ونصف يتحصل  مقرها باجلزائر العاصمة، حيث يتم التكوين فيها(: ESBاملدرسة العليا للبنوك )  -

(، أو أربعة سنوات يتحصل فيها املتكونني على الشهادة  BSBفيها املتكونني على شهادة اإلجازة البنكية العليا )

 (.DSEBالعليا للدراسات البنكية )

 25ر حيث جتري مسابقة يف القليعة للعمال الراغبني يف الذهاب للتكوين يف تونس، ويتم اختيا التكوين يف تونس: -

 (.IFEDاألوائل، مدة التكوين سنتني، يتم التكوين يف معهد الدراسات املالية املتطورة )

مقرها يف اجلزائر العاصمة، مدة التكوين فيها تقدر ب سنة ونصف، يتحصل فيها املتكونني  املدرسة العليا لتجارة: -

 عللى شهادة املاجسرت.

مصريف،  369يف هذا النوع من التكوينات ما يعادل  2003ولقد قدر عدد املصرفيني املسجلني خالل سنة 

 واجلدول التايل يوضح التكوين على مستوى بنك بدر.
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إن البنوك اجلزائرية يف السنوات املاضية عرفت ظاهرة البريوقراطية، حيث كان من الصعب على العميل أن حيصل على       

املنتج أو اخلدمة املصرفية يف وقت قصري، إذ يتطلب حصوله على اخلدمة املرور بالعديد من املكاتب مما يرتك أثرا سلبيا يف تردد 

ن بعد انفتاح السوق أمام القطاع املصريف بأكمله بدأت البنوك العمومية ومنها بنك الفالحة العمالء على هذه البنوك، ولك

والتنمية الريفية يف تقدمي التسهيالت الالزمة حلصول العمالء على املنتجات أو اخلدمات املصرفية يف الوقت واملكان املناسبني، 

تقوم على تقدمي املنتج أو اخلدمة  من مكتب واحد ) من شباك حيث تبىن يف منتصف التسعينات فكرة الشباك املوحد اليت 

واحد(، كما سعى بنك بدر إىل إزالة احلواجز املادية بني املوظف الذي يقدم اخلدمة والعميل، مما يؤثر اجيابيا يف تردد العمالء 

 على البنك.

واليت تعمل   ،64 2001ك اجللوس يف سبتمرب إضافة إىل ذلك ويف إطار تسهيل تقدمي اخلدمات املصرفية تبىن البنك فكرة بن

 على تقريب العميل من البنك مع إلغاء كل احلواجز اليت كانت حتول دون تقدمي اخلدمة بصورة مبسطة تريح العميل. 

 املبحث الرابع: تقييم جودة اخلدمات املصرفية يف وكالة مستغامن

املصرفية املقدمة للزبائن من خالل عملية االستبيان اليت سنحاول يف هذا املبحث الوقوف على مدى جودة اخلدمات     

مست كل اجلوانب املتعلقة بعمليات تقدمي اخلدمات على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية. وعليه سيتضمن هذا اجلزء 

ا هو مبني يف املطلبني خمتلف مراحل اجناز دراستنا امليدانية بدءا باستعراض أدوات الدراسة املعتمدة وصوال إىل النتائج كم

 اآلتيني:

 املطلب األول: أدوات الدراسة امليدانية

اعتمدنا يف اعداد دراستنا على عدة أدوات منها: املقابالت الشخصية، املالحظة، الوثائق الداخلية، االستبيان وهذا راجع   

سات الفعلية لوظيفة التسويق يف الوكالة ومدى رضاهم إىل نوعية البيانات املطلوبة واملتعلقة بآراء واجتاهات الزبائن اجتاه املمار 

 عن اخلدمات املعروضة.

                                                           

1- : 07. , n° 39, pbanque badr vers l’avenirBadr infos,  
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 املقابالت الشخصية: -1

هبدف احلصول على معلومات دقيقة وذات مصداقية قمنا مبقابلة بعض املوظفني من خالل طرح بعض األسئلة الشفوية        

 املتعلقة مبوضوع الدراسة وتسجيل األجوبة على الألوراق استعملناها يف خمتلف أجزاء الدراسة امليدانية.

 املالحظة: -2

ط البنك مثل عالقة املوظفني مع بعضهم البعض، كثافة النشاط،  خالل فرتة الرتبص سجلنا عدة مالحظات عن نشا

 كيفية معاملة املوظفني للزبائن، وسلوك هؤالء جتاه خدمات البنك.

 الوثائق الداخلية للبنك: -3

حيث قمنا باستخدام خمتلف وثائق الداخلية املعمولة هبا يف البنك واليت هلا عالقة بالنشاط التسويقي يف الدراسة 

ومن بني هذه الوثائق: التقارير السنوية، الطويات، املنشورات ...اخل، ونشري إىل أن هذه الوثائق وضعت  والتحليل 

 كمالحق للبحث.

 االستبيان: -4

يعترب االستبيان األداة األكثر استخداما من طرف الباحثني، جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق 

 تجيب.استمارة جيري تعبئتها من قبل املس

 اجراءات حتضري واجناز االستبيان: -5

هبدف مجع البيانات واملعلومات امليدانية بشكل علمي اعتمدنا على اسلوب استبيان املكون من جمموعة األسئلة 

وفيما يلي نقوم بعرض خمتلف مراحل تصميم .  حمل الدراسةبدر" املصممة بشكل يبني نقاط القوة والضعف يف بنك "

 قائمة االستبيان:
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 أهداف االستبيان: -أ

 يهدف االستبيان املوجه لفئة الزبائن إىل:

 قياس آراء الزبائن اجتاه املمارسة التسويقية يف البنك. -

معرفة مدى رصا الزبائن عن خدمات بنك " بدر" من خالل التعبري عن الصعوبات حصوهلم على اخلدمات البنكية  -

 وكذا معايري تفضيلهم ألحدى اخلدمات دون غريها.

 معرفة أمال وتطلعات الزبائن من خالل تقدمي اقرتاحاهتم. -

 تكوين عينة الدراسة: -ب

" التابعة لبنك بدر والية مستغامن حيث مت اختيار هذه العينة بصفة 866يتكون جمتمع الدراسة من زبائن الوكالة "

 فردا من خمتلف الفئات.90 عشوائية ومشلت

صغريا نوعا ما ولكنه مربر بصعوبات الكثرية اليت واجهتنا أثناء توزيع قوائم  قد يكون عدد األفراد املكونة لعينة الدراسة

االستمارة حيث كان هناك إعرتاضات حول اإلجابة إما  بسبب ضيق الوقت أو انشغاهلم بأمور أخرى وعدم اهتمامهم 

 مبثل هذه الدراسات وغريها من احلجج.

 تصميم قائمة األسئلة وطريقة صياغة االستبيان: -ح

تصميم االستبيان  عن طريق تقسيم األسئلة غلى جزئني حبيث يشمل اجلزأ األول على أسئلة عامة متعلقة بالعوامل مت 

 الدميوغرافية والشخصية للزبون، كالسن، اجلنس، املستوى التعليمي...اخل.

أما اجلزء الثاين حيتوي على أسئلة خاصة متعلقة باملمارسة التسويقية يف الوكالة وطبيعة االتصال املوجود بني الوكالة 

وزبائنها، ومدى فعالية تطبيق متطلبات اجلودة من طرف املوظفني عند تقدميهم للخدمات املصرفية، وعن طبيعة األسئلة 

ألسئلة املغلقة أي أن املستبني علية أن خيتار أحد اإلجابات املقرتحة علية، اليت تضمنتها القائمة فقد اعتمدنا على ا
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وتتنوع تلك األسئلة ما بني أسئلة اإلختيار املتعددة وهي تلك األسئلة اليت تتطلب من املستبني اختيار اجابة واحدة من 

 ستبني اختيارين متضادين ) نعم / ال (.بني االجابات البديلة احملددة له، واألسئلة ذات االجابتني حيث يكون أمام امل

 وفيما خيص طريقة صياغة االستبيان، فقد راعينا عند إعداد األسئلة جمموعة من النقاط وهي:

 استخدام كلمات سهلة وبسيطة تتماشى مع مستوى فهم املستبني منه. -

 جتنب الكلمات أو اجلمل اليت حتمل أكثر من معىن. -

 جتنب األسئلة اإلحيائية. -

 النسبة بدقة والوصول مباشرة إىل اهلدف املراد الوصول إليه. صياغة -

 أما بنسبة لألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة فهي نسب والتكرارات والدوائر النسبية.

 املطلب الثاين: عرض وحتليل االستبيان

 كما يلي:بعد مجع استمارات األسئلة على زبائن الوكالة جاءت نتائج هذا االستبيان موزع  

 اإلجابة على أسئلة اجلزء األول  املتعلقة بالبيانات الشخصية ؟ -1

 اجلنس: -1

 جنس العميل (:7الشكل رقم ) : توزيع أفراد العينة حسب اجلنس              (06اجلدول رقم ) 

 

 

 املئوية النسبة التكرارت اجلنس

 % 63.33 57 ذكر

 % 36.66 33 أنثى

 %100 90 اجملموع
 

63.33

36.67

جنس العميل

ذكر

أنثى
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 أعد اجلدول والشكل باالعتماد على نتائج االستبيان: املصدر

  63.33فردا وبنسبة مقدارها  57يالحظ من اجلدول أعاله، أن نسبة العالية من أفراد العينة هم الذكور، حيث بلغ عددهم 

 .% 36.66فتاة وبنسبة مقدارها  33يف حني بلغ عدد اإلناث  %

 السن: -2

 السن إىل ثالثة فئات يلخصها اجلدول التايل: مت توزيع أفراد العينة حسب

 

 

 (: فئات األعمار08الشكل رقم )توزيع أفراد العينة حسب فئات أعمارهم               (:07اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات الفئة العمرية

20- 30 33 36.67 % 
31- 40 31 34.44 % 
41- 50 15 16.67 % 

 % 12.22 11 فأكثر 50

 % 100 90 اجملموع

 

 أعد اجلدول والشكل باالعتماد على نتائج االستبيان: املصدر

فردا وبنسبة مقدارها  33[ سنة، حيث بلغ عددهم 30-20يالحظ من اجلدول، أعاله أن معظم أفراد العينة هم من الفئة ]

يف حني مل  % 38.75فردا وبنسبة مقدارها  31[ سنة، والبالغ عددهم 40 -31، مث تليها الفئة العمرية ] 41.25%

 .% 13.75شخصا وبنسبة مقدارها  12سنة فأكثر، سوى  50يشكل األشخاص الذين هم من فئة العمرية 

 املستوى التعليمي: -3

 

36.67

34.44
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12.22
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 يوضح  اجلدول أدناه، توزيع أفراد العينة حسب املستويات التعليمية املختلفة 

 املستوى التعليمي(: 09الشكل رقم )توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي     ( :08اجلدول رقم )

 

 

 نتائج االستبيانأعد اجلدول والشكل باالعتماد على : املصدر

 33(، أن نسبة عالية من أفراد العينة ذات مستوى تعليمي جامعي حيث بلغ عددهم 08يتضح من خالل اجلدول رقم ) 

شخصا  26األفراد ذو مستوى التعليمي الثانوي إذ بلغ عددهم  بعد ذلك مث تليها،  % 36.67شخصا وبنسبة مقدارها 

منهم لديهم مستوى  % 26.67العينة فيتوزعون بنسب خمتلفة، حيث أن نسبة  أفراد أما باقي % 28.89وبنسبة مقدارها 

 منهم لديهم مستوى تعليمي إبتدائي. % 7.78تعليمي متوسط، ونسبة 

 الوظيفة: -4

 يبني اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة:

 

 الوظيفة(:10الشكل رقم )توزيع أفراد العيتة حسب الوظيفة                 (: 09اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات   املستوى التعليمي 

 % 7.78 07 إبتدائي

 % 26.67 24 متوسط

 % 28.89 26 ثانوي

 % 36.67 33 جامعي

 % 100 90 اجملموع
 

7.78

26.67
28.89

36.67
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 النسبة املئوية التكرارات الوظيفة

 % 44.44 40 موظف

 % 24.44 22 أعمال حرة

 %20 18 متقاعد

 %2.22 02 طالب

 %8.88 08 بطال

 % 100 90 اجملموع

 

 أعد اجلدول والشكل باالعتماد على نتائج االستبيان: املصدر

شخصا  40أفراد عينة الدراسة من حيث املهنة هم من املوظفني حيث بلغ عددهم يالحظ من  اجلدول أعاله، ان غالبية 

أما باقي أفراد عينىة  % 24.44، مث تليها بعد ذلك أصحاب املهن احلرة بنسبة مقدارها  % 44.44وبنسبة مقدارها 

 طالب. % 2.22بطالني و  % 8.88متقاعدين،  % 20الدراسة، فيتوزعون حسب مهنتهم  كالتايل: 

 حتليل البيانات املتعلقة بتقييم العمالء جلودة اخلدمات املصرفية والرضا  -2

سنركز يف هذا العنصر، على حتليل البيانات املتعلقة بتقييم العمالء ملؤشرات جودة اخلدمات املصرفية املقدمة إليهم، 

 وحتديد رضاهم عن اجلودة الكلية للخدمات املصرفية.

 بتقييم العمالء ملؤشرات جودة اخلدمات املصرفيةحتليل البيانات املتعلقة  -1

سنستعرض فيما يلي، اجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارة النموذج املستخدم ) منوذج األداء الفعلي(، حسب كل 

 مؤشر من املؤشرات اخلمسة اليت يعتمد عليها العمالء يف تقييمهم جلودة اخلدمة املقدمة إليهم.

 امللموسة: -1.1
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، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب مدى موافقة أفراد عينة 10رقم  يوضح اجلدول

 الدراسة، على توفري اجلودة يف اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم من ناحية مؤشر امللموسة.

 : تقييم جودة اخلدمات املصرفية من ناحية مؤشر امللموسية(10اجلدول رقم )

املتوسط  لعباراتا الرقم

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 عالية 1.2067 3.267 يتوفر لدى البنك معدات  وتكنولوجيا حديثة الالزمة للعمل 1

 1.2299 3.244 املظهر اخلارجي للبنك يتالءم مع نوع اخلدمة املقدمة 2

 عالية 1.4549 3.133 التصميم الداخلي للبنك يسهل االتصال مع مقدمي اخلدمات 3

 1.4178 2.633 موظفو البنك يتميزون حبسن املظهر 4

3.069 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

2 

 عالية 1.3273

 

 spssمن اعداد الطالب باالعتماد على بيانات االستبيان وتشغيل برنامج املصدر: 

( الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ودرجة املوافقة وذلك بالنسبة لكل عبارة من العبارات 10يوضح اجلدول رقم )

، 2، 1األربعة اليت تعكس مؤشر امللموسية، حيث نالحظ يف اجلدول أعاله، أن اجتاهات أفراد العينة حنو الفقرات ) 

سب املقياس املستخدم يف الدراسة، وهذا ما يدل على أن [ ح5 -3.5( كانت ضمن املوافقة العالية ]  5، 4، 3

أغالبية أفراد عينة الدراسة يقيمون جودة اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم فعليا يف توفري لدى البنك معدات وتكنولوجيا 

ي هلا االتصال حديثة الالزمة للعمل، مالئمة املظهر اخلارجي لبنك بدر لنوع اخلدمة املقدمة، وتسهيل التصميم الداخل

مع مقدمي اخلدمات، إضافة إىل اعتناء مقدمي اخلدمات مبظهرهم اخلارجي، وفيها يتعلق باملعدل العام للمتوسطات 

احلسابية واالحنرافات املعيارية لكافة الفقرات اليت حتدد تقييم العمالء جلودة اخلدمات املصرفية املقدمة إليهم حسب 

وهذا ما يدل على أن  3.0692ول أعاله أن املعدل العام للمتوسط احلسايب قد بلغ مؤشر امللموسية، فيتبني من اجلد
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غالبية أفراد عينة الدراسة توافق بدرجة عالية على جودة اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم حسب مؤشر امللموسية، كما 

 .1.3273يدل عليه تدين االحنراف املعياري الذي قدر ب: 

 االعتمادية: -2.1

، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب مدى موافقة أفراد عينة 11اجلدول رقم يوضح 

 الدراسة، على توفري اجلودة يف اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم من ناحية مؤشر االعتمادية.

 ية: تقييم جودة اخلدمات املصرفية من ناحية مؤشر االعتماد(11اجلدول رقم ) 

املتوسط  العبارات الرقم

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 عالية 1.1480 2.911 ميكن االعتماد على إدارة البنك الذي تتعامل معه بشكل جيد 5

 متوسطة 1.3496 2.900 هناك التزام مبواعيد العمل يف البنك 6

 متوسطة 1.2329 2.689 البنك يؤدي اخلدمة الصحيحة للعميل من أول مرة 7

 متوسطة 1.2169 2.811 عدم حدوث أخطاء يف تقييم اخلدمة 8

 متوسطة 1.2368 2.827 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

 

 spssمن اعداد الطالب باالعتماد على بيانات االستبيان وتشغيل برنامج املصدر: 

( الوسط احلسايب املرجح، االحنراف املعياري ودرجة املوافقة وذلك بالنسبة لكل عبارة من 11يوضح اجلدول رقم )

كان لعبارة أنه 2.900العبارات األربعة اليت تعكس مؤشر االعتمادية،  حيث أن أعلى متوسط حسايب قدر ب: 

ميكن االعتماد على البنك الذي تتعامل معه بشكل جيد مما يعكس درجة املوافقة العالية وقد جاءت العبارات 

وهذا ما يدل على أن غالبية أفراد عينة الدراسة  2.811و  2.689و  2.911األخرى بوسط حسايب على التوايل 

ملقدمة إليهم حسب مؤشر االعتمادية وهذا ما يعكسه املعدل توافق بدرجة متوسطة على جودة اخلدمات املصرفية ا
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[ واحنراف معياري قدره ب: 5 - 3.5واحملصور يف اجملال ] 2.827 العام للمتوسط احلسايب والذي قدر ب: 

1.2368. 

 االستجابة: -3.1

ب مدى موافقة أفراد عينة ، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مرتبة ترتيبا تنازليا حس12يوضح اجلدول رقم 

 الدراسة، على توفري اجلودة يف اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم من ناحية مؤشر االستجابة.

 : تقييم جودة اخلدمات املصرفية من ناحية مؤشر االستجابة(12اجلدول رقم )

املتوسط  العبارات الرقم

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 عالية 1.1162 2.889 احلصول على اخلدمة تستغرق وقتا طويال فرتة االنتظار 9

 متوسطة 1.4224 2.722 موظفو البنك جييبون على استفسارايت فورا 10

 عالية 1.5376 2.800 وجود االستعداد الدائم لدى موظفي البنك ملساعدة الزبائن 11

 متوسطة 1.5890 3.056 موظفو البنك ليسوا أبدا مشغولني للرد على طلبات العمالء 12

 عالية 1.4163 2.866 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

 

 spssمن اعداد الطالب باالعتماد على بيانات االستبيان وتشغيل برنامج  املصدر

( موظفو البنك جيبون على استفارايت فورا وموظفو 3.056يشري اجلدول أعاله، أن أعلى متوسط حسايب قدر ب: )

( وقد جاءت  يف 1.5890البنك ليسوا أبدا مشغولني للرد على طلبات العمالء وذلك باحنراف معياري قدره ) 

( 2.889املرتبة الثانية العبارة املتعلقة فرتة انتظار احلصول على اخلدمة تستغرق وقتا طويال وذلك مبتوسط حسايب )

( وتليها العبارتني كان لعبارة وجود االستعداد الدائم لدى موظفي البنك ملساعدة 1.1162ف معياري قدره )وباحنرا

( 2.722( و )2.800موظفو البنك جييبون على استفسارايت فورا مبتوسط حسايب على التوايل: )  و العمالء

(، تدل هذه النتائج على أن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة عالية 1.4224( و) 1.5376وباحنراف معياري قدره )
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على جودة اخلدمات املصرفية املقدمة إليهم حسب مؤشر االستجابة وهذا ما يعكسه املعدل العام للمتوسط احلسايب 

 .1.4163[ وباحنراف معياري قدر ب: 5 - 3.5( واحملصور بني] 2.866واليت قدرت ب: ) 

 األمان: -4.1

، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب مدى موافقة أفراد عينة 13يوضح اجلدول رقم 

 الدراسة، على توفري اجلودة يف اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم من ناحية مؤشر األمان.

 تقييم جودة اخلدمات املصرفية من ناحية مؤشر األمان :(13اجلدول رقم )

املتوسط  العبارات الرقم

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 عالية 1.2769 3.256 أشعر باألمان يف التعامل مع البنك 13

 عالية 1.3140 3.122 أثق دائما بعمليات البنك 14

 متوسطة 1.5619 2.856 موظفو البنك لديهم املعرفة اإلجابة على اسئلتك  15

 عالية 1.4686 2.978 سلوك موظفي البنك يغرس الثقة لدى العمالء 16

 عالية 1.4053 3.053 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

 

 spssمن اعداد الطالب باالعتماد على بيانات االستبيان وتشغيل برنامج  املصدر

و  أشعر باألمان يف التعامل مع البنك( كان لعبارة 3.256يشري اجلدول أعاله، أن أعلى متوسط حسايب قدر ب: )

وباحنراف  (3.122( وتليها العبارة أثق دائما بعمليات البنك مبتوسط حسايب )1.2769باحنراف معياري قدره ) 

( ويف املرتبة الثالثة والرابعة فكانت لعبارتني سلوك موظفي البنك يغرس الثقة لدى العمالء 1.3140معياري قدره )

( واحنراف 2.856( و )2.978وموظفو البنك لديهم املعرفة اإلجابة على اسئلتك و مبتوسط حسايب قدره: )

ج على أن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة عالية على (، تدل هذه النتائ1.5619( و) 1.4686معياري قدره ) 
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جودة اخلدمات املصرفية املقدمة إليهم حسب مؤشر األمان وهذا ما يعكسه املعدل العام للمتوسط احلسايب واليت 

 (.1.4053[ وباحنراف معياري قدر ب:) 5 - 3.5( واحملصور بني] 3.053قدرت ب: ) 

 التعاطف: -5.1

، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب مدى موافقة أفراد عينة 14يوضح اجلدول رقم 

 الدراسة، على توفري اجلودة يف اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم من ناحية مؤشر التعاطف.

 : تقييم جودة اخلدمات املصرفية من ناحية مؤشر االتعاطف(14اجلدول رقم )

املتوسط  العبارات الرقم

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 متوسطة 1.3902 3.000 يتفهم البنك عمالئه يف حالة مرور بظروف معينة 17

 متوسطة 1.2343 2.733 البنك يضع مصلحتك يف مقدمة اهتماماته 18

 متوسطة 1.4686 2.978 يقوم البنك بفهم ومعرفة احتياجات العمالء  19

 متوسطة 1.3032 2.622 رعاية خاصة يب كعميلالبنك يويل  20

 متوسطة 1.3674 2.467 يوفر البنك ساعات عمل مالئمة للعمالء 21

 عالية 1.2289 2.200 يتحلى موظفو البنك باألدب وحسن األخالق 22

 عالية 1.3321 2.666 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

 

 spssمن اعداد الطالب باالعتماد على بيانات االستبيان وتشغيل برنامج املصدر: 

يوضح من اجلدول أعاله، أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على الفقرات اليت حتدد جودة اخلدمة املصرفية من ناحية 

 مؤشر التعاطف، قد انقسمت إىل قسمني:

 ،درجة موافقة عالية 

 .درجة موافقة متوسطة 
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ومبتوسط حسايب قدره )  يتفهم البنك عمالئه يف حالة مرور بظروف معينة بية أفراد عينة الدراسة بدرجة عالية علىوافق غال

 (.1.3902( وباحنراف معياري ) 3.000

 وافق غالبية أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة على:

  1.2289معياري وباحنراف 2.200حتلي موظفو البنك باألدب وحسن األخالق مبتوسط حسايب قدره. 

  1.2343وباحنراف معياري 2.733البنك يضع مصلحتك يف مقدمة اهتماماته مبتوسط حسايب قدره. 

  1.4686وباحنراف معياري  2.978يقوم البنك بفهم ومعرفة احتياجات العمالء مبتوسط حسايب قدره. 

  1.3674ياري وباحنراف مع2.467يوفر البنك ساعات عمل مالئمة للعمالء مبتوسط حسايب قدره. 

وفيما يتعلق باملعدل العام للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لكافة الفقرات اليت حتدد تقييم الزبائن جلودة اخلدمة   

مما يعكس درجة  2.666املصرفية املقدمة إليهم حسب مؤشر التعاطف، فيتبني من اجلدول أعاله ، أن املعدل العام قد بلغ 

اخلدمة املصرفية من ناحية مؤشر التعاطف وبإمجاع أفراد عينة الدراسة كما يدل عليه تدين االحنراف املوافقة العالية على جودة 

  .1.3321املعيار الذي قدر ب: 

 حتليل البيانات املتعلقة برضى العمالء عن اجلودة الكلية للخدمة املصرفية املقدمة: -3

ة حسب درجة رضاهم عن اجلودة الكلية للخدمة املصرفية املقدمة ، توزيع إجابات أفراد عينة الدراس15يظر  اجلدول رقم    

 إليهم من قبل بنك بدر.

 

 : حتليل إجابات أفراد العينة تبعا لدرجة الرضى عن اجلودة الكلية للخدمة املصرفية.(15اجلدول رقم )

 درجة املوافقة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب درجة الرضا

 متوسطة 1.34253 2.87575

  

 spssمن اعداد الطالب باالعتماد على بيانات االستبيان وتشغيل برنامج املصدر:  
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من خالل اجلدول جند درجة رضا العمالء عن اجلودة الكلية للخدمة املصرفية هي متوسطة، ويستدل على ذلك باملتوسط 

[ وباحنراف 3.5 -2.5وهو ضمن املدى ]  2.87575احلسايب، وبامجاع أفراد عينة الدراسة كما يدل الذي قدر ب: 

 . 1.34253معياري قدره 

 

 ، عرض النتائج وحتليلها.املطلب الثالث: اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضيات: -1

ختتلف املعايري اليت يلجأ إليها عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية يف أمهيتها النسبية عند تقييهم جلودة الفرضية األوىل:" 

 اخلدمات املصرفية املقدمة."

املعيارية، ونسب املوافقة، للمؤشرات اخلمسة اليت الختبار هذه الفرضية ، مت حساب املتوسطات احلسابية ، واالحنرافات 

، يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات 16يستعني العمالء يف تقييمهم جلودة اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم واجلدول رقم 

 املعيارية،  ونسب املوافقة للمؤشرات اخلمس مرتبة تنازليا كما يراها أفراد عينة الدراسة.

 : ترتيب مؤشرات جودة اخلدمة املصرفية(16) اجلدول رقم

 درجة املوافقة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املؤشرات الرتتيب

 عالية 1.3273 3.0692 امللموسية 1

 عالية 1.4053 3.053 األمان 2

 عالية 1.4163 2.866 االستجابة 3

 عالية 1.2368 2.827 االعتمادية 4

 متوسطة 1.3321  2.666 التعاطف 5

 عالية 1.34356 2.89624 املتوسط العام
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 ( 15، 14، 13، 12، 11، 10باالعتماد على نتائج اجلدول ) من اعداد الطالب املصدر: 

يتبني من اجلدول أعاله، أن مؤشر امللموسية كان أكثر األبعاد توافرا يف جودة اخلدمة املصرفية بوسط حسايب مقداره 

 3.053، ويليه بعد ذلك مؤشر األمان بوسط حسايب مقداره 1.3273معياري مقداره واحنراف  3.0692

واحنراف معياري  2.866، مث تليها مؤشر االستجابة بوسط حسايب مقداره 1.4053واحنراف معياري مقداره  

ملصرفية من ناحية ، مما يعكس أن أغالبية أفراد عينة الدراسة توافق بدرجة عالية على جودة اخلدمة ا1.4163مقداره  

واحنراف  2.827هذه املؤشرات ويف املقابل فإن أقل األبعاد توفرا على جودة اخلدمة املصرفية بوسط حسايب مقداره 

كان بعد االعتمادية ، مما يدل على وجود هذا البعد بدرجة موافقة عالية من قبل أفراد   1.2368معياري مقداره  

واحنراف معياري مقداره   2.666ملرتبة األخرية بوسط حسايب مقداره عينة الدراسة. واحتل بعد التعاطف ا

، مما يعكس كذلك درجة موافقة متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة على توفر هذا البعد يف جودة اخلدمة 1.3321

 املصرفية.

النسبية عند تقييمهم جلودة يتضح على ضوء هذه النتائج، أن املعايري اليت يعتمد عليها عمالء بدر، ختتلف أمهيتها 

اخلدمة املصرفية وعليه نقول أن الفرضية املتعلقة باختالف األمهية النسبية للمؤشرات اليت تعتمد عليها العمالء يف 

 تقييمهم جلودة اخلدمة املصرفية صحيحة.

املصرفية املقدمة ورضا " وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية بني كل بعد من أبعاد جودة اخلدمة  الفرضية الثانبة:

 العمالء "

 الختبار هذه الفرضية، مت االعتماد على:

 

 وذلك من خالل مصفوفة االرتباط التالية: معامالت االرتباط: 
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 (:17اجلدول رقم )

رضا   

 العمالء

 التعاطف األمان االستجابة االعتمادية امللموسية

 Correlation 1 0.614 0.548 0.318 0.582 0.635 رضا العمالء

Sig .000 .000 .004 .000 .000 .000 

 Correlation 0.614 1 0.522 0.260 0.512 0.651 امللموسية

Sig .000 .000 .000 .020 .000 .000 

 Correlation 0.548 0.522 1 0.367 0.706 0.658 االعتمادية

Sig .000 .000  .001 .000 .000 

 Correlation 0.318 0.260 0.367 1 0.490 0.434 االستجابة

Sig .004 .020 .001  .000 .000 

 Correlation 0.582 0.512 0.706 0.490 1 0.738 األمان

Sig .000 .000 .000 .000  .000 

 Correlation 0.635 0.651 0.658 0.434 0.738 1 التعاطف

Sig .000 .000 .000 .000 .000  

 

La corrélation est significative au niveau 0.5 ( bilatéral) 

من خالل مصفوفة االرتباط جند أن هناك عالقة ارتباط طردية  بني بعد امللموسية ودرجة الرضا حبيث قدر معامل 

وذلك عند  a = 0.05، ويتبني أيضا أن العالقة ذات داللة معنوية عند مستوى املعنوية 0.614االرتباط ب: 

، وهي تفسري العالقة بني الرضا وبعد امللموسية حبيث أفراد العينة يتقبلون املعدات sig = .000مقارنتها ب: 

 والتكنولوجيا ومظهر البنك.
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  كذلك بالنسبة لباقي املتغريات االعتمادية، واألمان كلها متغريات هلا عالقة ارتباط طردية لكن متوسطة بينها وبني

، 0.738، ومعامل االرتباط بني البعدين هو 0.548يث االعتمادية رضا العمالء وكان معامل اإلرتباط متقارب حب

 وهذا ما يوحي بوجود عالقة بني هذين بالنسبة ألفراد العينة.

 a = 0.05جند أن العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  sig. = 000ومبقارنة مستوى املعنوي مع 

  لبعد ورضا العمالء،  قدر  معامل  هذا ا  بني ولكن ضعيفة   ديةطر   عالقة لبعد االستجابة  فهناك  بالنسبة 

 sig = 0.04/a=0.05  املعنوية  مستوى عند  ذات  داللة إحصائية  أن العالقة   تبني و 0.318االرتباط  ب: 

 وهذا ما يفسر أن االستجابة البنك الحتياجاهتم هي أقل من توقعاهتم.

 معنوية بني أبعاد جودة اخلدمة املصرفية ورضا العمالء.ومنه تقبل فرضية وجود عالقة ذات 

ومن خالل معطيات اجلدول اتضح وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بني بعد التعاطف ورضا العمالء وهي شعور 

 الزبائن مبدى حسن التعامل واالحرتام الذي يوليه هلم العاملني.

ة القائلة " وجود عالقة طردية داللة معنوية بني كل بعد من أبعاد ومن خالل النتائج املتحصل عليها فإن تقبل الفرضي

 جودة اخلدمة ورضا العمالء".

 " يوجد تأثري ذو داللة معنوية بني أبعاد جودة اخلدمة املصرفية ورضا العمالء"الفرضية الثالثة: 

 ويف هذا الصدد يتم وضع فريضتني أساسيتني:

  :أي متغري من املتغريات املستقلة )أبعاد جودة اخلدمة املصرفية (على عدم وجود تأثري من الفرضية املعدومة

 املتغري التابع ) رضا العمالء(.

 :وجود على األقل متغري واحد من بني املتغريات املستقلة ذو تأثري على املتغري التابع. الفرضية البديلة 

لقرار املناسب بالقبول أو الرفض للفرضية مث نقوم باختاذ ا a = 0.05نقوم باختبار وهذا عند مستوى معنوية    

 املعدومة.
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 عالقة جودة اخلدمة املصرفية برضا العمالء (:18اجلدول رقم )

 قيمة اخلطأ املعياري معامل ارتباط املعدل معامل التحديد معامل االرتباط

0.709 0.502 0.486 0.71221 

 

مما يوحي بوجود عالقة ارتباط  طردية بني اجلودة ورضا  0.709يتضح من خالل اجلدول أن معامل االرتباط املتعدد هو 

وهي تشري أي أبعاد جودة اخلدمة املصرفية ) امللموسية،  االعتمادية، االستجابة،  0.502تساوي  R 2العمالء، وقيمة 

 لرضا وباقي إىل تدخل تغريات أخرىغريات اليت حتصل على مستوى امن ت %50.2الضمان والتعاطف ( تفسر وتتحكم يف 

 

   ANOVAجدول حتليل التباين (:19اجلدول رقم ) 

متوسطات  جمموع املربعات درجة احلرية النموذج 

 املربعات

F مستوى املعنوية 

بني اجملموعات اخلطأ 

 التجرييب

 التباين الكلي

5 

74 

79 

37.852 

37.536 

75.388 

14.925 

0.507 

 

14.925 

 

.000 

 

حيث يستدل على نسبة التباين الذي تفسره  2Rيوضح اجلدول أعاله، حتليل تباين الذي من خالله ميكن اختبار داللة 

 مقبولة إحصائيا.  2Rوبذلك ميكن القول أن قيمة  Sig < 0.05املتغريات املستقلة من تباين املتغري التابع،نالحظ قيمة 
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 ) اختبار أثر أبعاد اجلودة على رضا العمالء( Tاختبار  (:19اجلدول رقم ) 

  معدالت االحنراف املعياري 

Beta 

 

T 

 

 اخلطأ املعياري Bمعامل مستوى الداللة

 0.406 0.837  0.485 0.406 الثابت

 0.04 2.937 0.322 0.031 0.091 امللموسية

 0.375 0.892 0.109 0.040 0.036 االعتمادية

 0.876 0.157 0.015 0.031 0.005 االستجابة

 0.232 1.402 0.168 0.044 0.053 األمان

 0.118 1.580 0.224 0.031 0.048 التعاطف

 

 من اجلدول أعاله، يظهر أن التحليل االحندار الذي حيتوي على:

 ( معامالت املتغريات املستقلةB،) 

 .اخلطأ املعياري لكل معامل 

ميكن معرفة أي املتغريات هلا أثر  Bata املستقلة بعد حتويلها إىل عالمات معيارية القيمةمن خالل هذه معامالت املتغريات 

 Bataعلى املتغري التابع، من خالل قيمة األكرب أثرا، من خالل اجلدول جند امللموسية هلا أكرب أثر على املتغري التابع حبيث 

 .a= 0.05توى معنوية وقيمة التأثري هذه لديها داللة معنوية عند مس 0.322تساوي 

ومنه الفراضية  a= 0.05أما بقية املتغريات فكانت درجة الـتأثري ليس هلا معنوية حبيث كانت أقل من مستوى الداللة 

 صحيحة.

 عرض النتائج وحتليلها
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 من خالل دراستنا وحتليلنا لبيان مفردات العينة املدروسة ميكن أن نلخص إىل النتائج التالية:

  كور من زبائن عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية على جنس اإلناث إذ بلغت نسبتهم هيمنة جنس الذ

 إناث. %28.75مقابل   71.25%

  سنة. 30و 20ترتاوح أعمارهم ما بني  % 35نسبة كبرية من عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية حوايل 

  لديهم مستوى جامعي. % 38.75نسبة كبرية من عمالء بنك حوايل 

لقد خلصت دراسة وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات وأسئلة االستبيان واليت على أساسها مت 

 اختبار الفرضيات املوضوعة إىل مايلي:

إن تقيم العمالء ملستوى األداء الفعلي للخدمات املصرفية اليت يقدمه هلم بنك كان إجيابيا، حبيث بلغ املتوسط 

جابات أفراد عينة الدراسة على العبارات اإلثنني وعشرين املكونة إلدراكات العمالء احلسايب العام لدرجة إ

وقد يرجع ذلك إىل اجلهود اليت يبذهلا بنك يف تقدمي خدمات متميزة لعمالئه، أي أن نتيجة قياس  3.6733

، ختتلف األمهية النسبية جودة اخلدمة املصرفية اليت يقدمها البنك لعمالئه  وفقا لنموذج أداء اخلدمة كان إجيابيا

اليت يوليها عمالء البنك ألبعاد جودة اخلدمة املصرفية اخلمسة من بعد إىل آخر، حيث بينت النتائج أن أهم بعد 

من وجهة نظر هؤالء العمالء هو بعد التعاطف، يف حني أن أقل أبعاد جودة اخلدمة أمهية وهو بعد االعتمادية 

ن أبعاد جودة اخلدمة املصرفية مؤشرا على درجة األولوية اليت جيب أن يوليها بنك وتعترب هذه النتيجة ذات أمهية م

لكل بعد من هذه األبعاد فيما يتعلق برضا عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية عن اخلدمات املقدمة إليهم فإن 

 درجة الرضا كانت متوسطة عما قدمه البنك هلم من خدمات.

بينت النتائج أنه توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني أبعاد جودة اخلدمة املصرفية الكلية ورضا العمالء، 

من  % 50.2وأن أبعاد جودة اخلدمة املصرفية تتحكم يف  R= 0.70حبيث وجد معامل االرتباط املتعدد 

 جمموعات التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع.
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 خالصة:

هذا الفصل إىل التعرف على آراء  وتوجهات العمالء حنو جودة اخلدمة املصرفية املقدمة هلم يف بنك الفالحة والتنمية يهدف 

الريفية، كما هدف إىل اختبار العالقة بني جودة اخلدمات  املصرفية ورضا ودرجة التأثري،  ولقد أسفرت النتائج احملققة عن 

تباط طردية بني األبعاد اخلمسة جلودة اخلدمة املصرفية املقدمة يف بنك الفالحة والتنمية الدراسة التطبيقية عن وجود عالقة ار 

 الريفية ) مستغامن (.

جودة اخلدمة املقدمة للعمالء، ورضا الزبائن يستنتج منها اهتمام إدارة بنك الفالحة والتنمية هذه العالقة الطردية واملعنوية بني 

الريفية على تقدمي اخلدمات باجلودة اليت يتوقع أهنا تليب طموح العمالء، وأن بعد امللموسية له أكرب تأثري على املتغري التابع 

يقيمون جودة اخلدمة من خالل بعد امللموسية. عكس التغريات األخرى، حبيث نستنتج أن أفراد العينة
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يعترب موضوع جودة اخلدمة املصرفية وعالقتها برضا العمالء من املواضيع اليت جتذب اهتمام الكثري من      

الباحثني يف جمال التسويق اخلدمات، ففي السابق كان الرتكيز  منصبا على مفهوم اجلودة يف املنتجات املادية 

خالهلا ميكن للمؤسسات أن ترتقي جبودة  األمر الذي نتج عنه العديد من األساليب واإلجراءات اليت من

منتجاهتا، ولكن بعد تنامي دور قطاع اخلدمات يف االقتصاديات العاملية وإدراك املؤسسات لضرورة التوجه 

بالزبون فقد أضحى االهتمام موضوع جودة اخلدمة ضرورة ملحة ومطلبا هاما ال ميكن للمؤسسات أن 

 تتجاهله.

جعلت من عملية قياس جودة اخلدمة ختتلف اختالفا كليا عن عملية قياس  إن خصائص املميزة للخدمات   

جودة املنتجات املادية، فاجلودة املدركة يف اخلدمات ختتلف عن اجلودة املدركة يف املنتجات، كما أن النماذج 

 املستخدمة يف قياس جودة اخلدمة تعتمد يف األساس على تقييم املستفيد من اخلدمة.

نطلق ميكن القول أن جناح البنوك يف حتقيق رضا العمالء يعد مرتكزا أساسا تسعى لبلوغه يف ظل ومن هذا امل  

تزايد الضغوط التنافسية، وتعتمد يف هذا السعي على التعرف على تقييم العمالء ملستوى جودة اخلدمات 

يتحقق الرضا وهذا  املقدمة هلم من أجل تشخيصها، ورفع مستواها مبا حيقق رغبات وحاجات العمالء وبذلك

 ما تطرقنا إليه يف اجلانب النظري.

وقد استهدف اجلزء التطبيقي من البحث تسليط الضوء على قياس وتقييم جودة اخلدمات املصرفية يف بنك   

من وجهة نظر عمالئه وذلك من أجل الكشف عن درجة رضاهم  –وكالة مستغامن  –الفالحة والتنمية الريفية 

بنك مبقرتحات لتطوير وحتسني جودة خدماته من أجل التميز يف تقدمي خدمات تبقى يف  عنها وتزويد إدارة

 ذهن العميل وبالتايل استمراره يف أداء نشاطاته.



  الخاتمة العامة
 

127  

 

وفيما يلي سنستعرض النتائج اليت توصلنا إليها من خالل البحث ونقرتح بعض التوصيات وآفاق لدراسات   

 وأحباث مستقبلية.

 أوال: النتائج

  مفهوم جودة اخلدمة املصرفية من وجه نظر العميل مبدى قدرة البنك على تقدمي خدمة تقابل يرتبط

توقعاته أو تتجاوزها، فتقدمي خدمات مصرفية ذات جودة متميزة يعين تطابق مستوى اجلودة الفعلية 

 أي يعكس مدى توافر أبعاد جودة اخلدمة مع توقعات العمالء هلذه األبعاد.

 ء اخلدمة وقدرته العالية على تفسري التباين يف جودة اخلدمة املصرفية.مصداقية منوذج أدا 

  وجود انطباع إجيايب ورضا عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية على جودة الكلية للخدمة املصرفية

 املقدمة إليهم.

 ة والتنمية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أبعاد جودة اخلدمة املصرفية، رضا العميل ببنك الفالح

 الريفية.

 ثانيا: التوصيات

 وعلى ضوء ما توصلت إليه النتائج السابقة فإننا نقدم ملسؤيل بنك البدر التوصيات التالية:

 .نشر ثفافة اجلودة بني مجيع املوظفني 

 .ضرورة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من أجل حتقيق التفوق التنافسي على باقي البنوك 

 وك لزيادة حصتها السوقية يتوجب على بنك أن يعمل على تلبية احتياجات يف ظل سعي البن

 عمالئه اليت يتوقغوهنا.
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  ضرورة أخذ توقعات العمالء وتطلعاهتم بعني االعتبار عند تقييم اخلدمات أو وضع املعايري لتقدمي

 اخلدمات املصرفية.

 .إجراء دراسات للتعرف على متطلبات العمالء 

  أن هناك عناصر حتتاج إىل املزيد من االنتباه والرتكيز واالهتمام وبالتايل جيب ضرورة االنتباه إىل

 أن تكون ضمن أولويات عمليات التحسني.

 .االستماع إىل العمالء وتلقي شكاويهم ومقرتحاهتم وسرعة حلها 

   الرتكيز على رضا العميل وذلك ألن اجلودة العالية نسبيا حتقق رضا عايل لدى العميل وبالتايل

كسب عمالء جدد وحتقيق الرضا التام والذي بدوره سيحقق أرباح عالية نتيجة االحتفاظ 

 بالعمالء.

  ،العمل على حتقيق رضا العمالء عن اخلدمات املقدمة إليهم من حيث : أماكن جلوس مرحية

 فرتة انتظار قليلة، وسرعة االستجابة لرغباهتم وتلبيتها.

  خمتلفة بإجراء دراسات لقياس وتقييم جودة اخلدمات اليت قيام بنك على مدار فرتات زمنية

يقدمها لعمالئه وهذا لتعرف على درجة رضاهم عنها والوقوف على جوانب القصور فيها والعمل 

 على التغلب عليها.

 .حث العاملني على تنمية وتطوير مهاراهتا بشكل مستمر وتقدمي الدعم املادي واملعنوي هلم 

 بية اليت تركز على تنمية املهارات السلوكية ملقدمي اخلدمات يف التعامل مع إقامة الربامج التدري

 العميل خاصة موظفي املكاتب األمامية.
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 ثالثا: آفاق املوضوع

فقد تناولت الدراسة عالقة جودة اخلدمة املصرفية برضا العمالء ) دراسة حالة آفاق املوضوع أما عن 

وكالة مستغامن(، وهذه الدراسة ال ختلو من النقائص، ونظرا التساع  –بنك الفالحة والتنمية الريفية 

املوضوع وتواضع معاجلة املوضوع من جهة أخرى، فيمكن التوسع يف دراسة بعض اجلزيئاته، فمثال 

 ميكن اعتماد املواضيع التالية:

 .دور جودة خدمة يف حتديد مستوى رضا العمالء 

 ء.تقييم جودة اخلدمة من وجهة نظر العمال 

 .قياس جودة اخلدمة املصرفية 

 .حتليل عالقة البنك بالرضا العمالء 
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 :قائمة املراجع

 اوال: باللغة العربية

 الكتب -أ

دار الربكة للنشر والتوزيع،  ،تطبيقي-تسويق اخلدمات املصرفية مدخل نظريأمحد حممد أمحد،  -1

 . 2000عمان، 

 .2002، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، التسويق املصريفتسيري العجارمة،  -2

 2009، مديرية النشر جلامعة قاملة، كتاب اجلودة ميزة تنافسية يف البنوك التجاريةمحداوي وسيلة،  -3

، 1دار املناهج للنشر والتوزيع، ط، التسويق املصريفمحد جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  -4

 .2001عمان، 

 .2004،عمان، 4دار وائل، ط -مدخل اسرتانيجي -سلوك املستهلكحممد إبراهيم عبيدات،  -5

، 2، دار اجلامعة اجلديدة، طالسلوك اإلنساين يف املنظماتحممد سعيد سلطان،  -6

 .2002اإلسكندرية، 

 .2000الزهران، عمان، ، دار مدخل التسويق املقدمحممود جاسم الصميدي،  -7

، دار وائل للنشر والتوزيع، إدارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقاتحممود أمحد جودة،  -8

 . 2004، 1األردن، ط

جودة اخلدمات املصرفية يف البنوك التجارية العاملة يف مسري أمحد بوزيدود، رحبي الشريف:  -9

 .185، جامعة اخلليل، فلسطني، صالضفة الغربية
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، الدار اجلامعية االسكندرية، مصر، إدارة اإلنتاج والعمليات،مدخل النظملبكري، د سونيا حمم -10

2011. 

، مؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية، التسويق املصريف وسلوك املستهلكصفيح صادق،  -11

2010. 

، دار الوراق للنشر دراسات يف تسويق اخلدمات املتخصصة منهج تطبيقيالعزيز ابو نبعة، - عبد -12

 .2005،األردن،1والتوزيع، ط

اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات  -سلوك املستهلك، عوامل التأثريات النفسيةعناين بن عيسى،  -13

 .2003اجلامعية، اجلزائر، 

دار الوراق، ، إدارة عالقات الزبونيوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي،  -14

 .2005عمان، 

 الرسائل واملذكرات اجلامعية: -ب

جبلي هدى، "قياس جودة اخلدمات املصرفية"، رسالة ماجستري، ختصص تسويق، جامعة منتوري،  -1

 .2009/2010قسنطينة، 

، ختصص مسرت، رسالة جودة اخلدمات املصرفية كأساس لتحقيق امليزة التنافسيةقنونة ليندة،  -2

 .2013-2012التسيري االسرتاتيجي، مبستغامن، 

 اجملاالت واملراسيم: -ج

              2013/12/09العربية اإلسالمية  اجمللة -1

www.giem.info/artiell/details/79/le 23h50                 
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املتعلق بإنشاء بنك الفالحة والتنمية  1982مارس  13املؤرخ يف  106-82مرسوم رقم  -2

 .16/03/1982، 11اجلريدة الرمسية، العدد الريفية، 

 

 ثانيا:  باللغة األجنبية:

1- A.sahi ; conseil économique et social ; Badr info n°36-37, 

décembre 2003Alger. 

2- Denisl’APERT ,le marketing des services , dunod, 

paris,2005. 

3- BADR info n°02, mars 2002 

4- Badr info n°33, mars- avril 2003,Alger. 

5-  Badr Infos, Direction de la réévaluation des Ressources 

Humaines, balan 2003. 

6- info, comprendre la tété compensation, n° 42, mai/ juin2006. 

, n° 33,  gestion des ressources humaines BADR info , -7

marc/ avril2003. 

, n° 36/37bilan 2003 des ressources humainesinfo,  Badr -8 

, n° 39banque Badr vers l’avenirBadr infos,  -9 

10-  Badr info ;n° ; mars2006 
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11- Monin(j) : La certification qualité dans services, AFNOR, 

2001. 

12- Parasuraman.A , Zeithaml, Valarie A. and Berry, Leonard 

L.Op.Cit. 

13- Payne, Adrian, The E ssence of Services Marketing New 

york :prentice-hall ,1996. 
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 الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  جامعة عبد احلميد بن باديس 

وعلوم التسيري والتجاريةكلية العلوم االقتصادية   

 قسم العلوم االقتصادية

 

 استبيان

 إىل عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية

دراسة حالة بنك جودة اخلدمات املصرفية برضا العمالء"،  عالقةيف اطار إجناز مذكرة ماسرت حتت عنوان " 

(، نضع بني أيديكم هذا االستبيان راجني منكم التفضل باإلجابة على BADRالفالحة والتنمية الريفية )

ع رأيكم، علما أن معلوماتكم ( يف املربع الذي يتفق مXمجيع فقراته بدقة وموضوعية وذلك بوضع إشارة )

 ستستخدم ألغراض علمية فقط.

 شكرا على حسن التعاون  

 أوال: املعلومات الشخصية

 :( يف اخلانة املناسبةXيرجى وضع عالمة )

 / الجنس:                                ذكر                          أنثى 1

 فأكثر  50           50- 40            40-30             30-20                20/ العمر:    أقل من 2

 جامعي / المستوى التعليمي:   ابتدائي            متوسط             ثانوي                       3
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 طالب              متقاعد             بطال         / الوظيفة:       موظف               أعمال حرة      4

 ثانيا: تقييم العمالء جلودة اخلدمة املصرفية املقدمة

 فيما يلي جمموعة من العبارات املرتبطة بالبنك الذي تتعامل معه:

 ( باخلانة اليت تعرب عن وجهة نظرك.xالرجاء قراءهتا جيدا ووضع عالمة )

 (: الجوانب المادية ) الملموسة -1

موافق  العبارات

 جدا

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 اطالقا

يتوفر لدى البنك معدات  -1

 وتكنولوجية حديثة الالزمة للعمل

     

للبنك يتألم  المظهر الخارجي -2

 ونوع الخدمة المقدمة
     

التصميم الداخلي للبنك يسهل  -3

 االتصال مع مقدمي الخدمات

     

يتميزون بحسن  موظفو البنك -4

 المظهر

     

 

 االعتمادية: -2

 

 االستجابة: -3

غير  محايد موافق موافق جدا العبارات

 موافق

غير موافق 

 اطالقا

على  فترة انتظار الحصول -9

 الخدمة تستغرق وقتا طويال
     

موظفو البنك يحبون على  -10

 استفساراتي فورا

     

وجود االستعداد الدائم لدى  -11

 موظفي البنك لمساعدة الزبائن
     

غير  محايد موافق موافق جدا العبارات

 موافق

غير موافق 

 اطالقا

ى إدارة يمكن االعتماد عل -5

 البنك الذي تتعامل معه بشكل جيد

     

التزام بمواعيد العمل في  هناك -6

 البنك

     

البنك يؤدي الخدمة الصحيحة  -7

 للعميل من أول مرة

     

حدوث أخطاء في تقديم عدم  -8

 الخدمة
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موظفو البنك ليسوا أبدا للرد  -12

 على طلبات العمالء
     

 

 األمان: -4

 

غير  محايد موافق موافق جدا العبارات

 موافق

غير موافق 

 اطالقا

اشعر باألمان في التعامل مع  -13

 البنك
     

      أثق دائما بعمليات البنك -14

موظفو البنك لديهم المعرفة  -15

 لإلجابة على أسئلتك
     

سلوك موظفي البنك يغرس  -16

 الثقة لدى العمالء
     

 

 التعاطف: -5

 

غير  محايد موافق موافق جدا العبارات

 موافق

غير موافق 

 اطالقا

يتفهم البنك عمالئه في حالة  -17

 مرور بظروف معينة

     

في  البنك يضع مصلحتك -18

 مقدمة اهتماماته
     

البنك يولي رعاية خاصة بي  -19

 كعميل

     

يقوم البنك بفهم ومعرفة  -20

 احتياجات العمالء
     

يوفر البنك ساعات عمل  -21

 مالئمة للعمالء

     

يتحلى موظفو البنك باألدب  -22

 وحسن األخالق
     

 

 ثالثا: تحديد درجة الرضا

 كبيرة جدا            كبيرة           متوسطة            منخفضة            منخفضة جدا درجة الرضا:    

 

 


