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 جامعة المسيلة

Abstract 
This study aims to identify the level of assessment 
customers Bank of Agriculture and Rural 
Development for the quality of banking services 
provided to serve them. The importance of banking 
services enables the bank under the study to know its 
position in the domestic market, through its customers' 
views on the quality of banking services, and how be 
satisfied with the services provided. 
For this purpose, we used questionnaires that been 
distributed to a sample of 100 customers of the bank 
under study randomly selected for a period of 15 days 
during the period from 29.10.2012 to 11.13.2012. To 
achieve this goal some statistical techniques has been 
used to much the nature of this study. 
The main results of the study, to assess customers for 
the quality of banking services provided to them by 
the bank under study was rated very high, and 
therefore the quality of service provided by the bank 
under the study were satisfactory to customers sample 
and in the level of their expectations. 
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  لخصم

مستوى تقييم زبائن �دف هذه الدراسة إىل التعرف على 

وتكمن . بنك الفالحة والتنمية الريفية جلودة اخلدمة املصرفية املقدمة هلم

أمهيتها يف أ�ا متكن البنك حمل الدراسة من معرفة موقعه يف السوق احمللي، 

 من خالل وجهات نظر زبائنه حول جودة اخلدمات البنكية املقدمة من

 . طرفه، ومدى رضاهم على هذه اخلدمات املقدمة

هلذا الغرض فقد مت استخدام استبانه مت توزيعها على عينة 

ملدة اختريت بشكل عشوائي زبون للبنك حمل الدراسة  120مكونة من 

إىل  29/10/2012يوم خالل الفرتة املمتدة من  15

ولتحقيق هذا اهلدف فقد مت استخدام بعض . 13/11/2012

 . اليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة هذه الدراسةاألس

أن تقييم الزبائن  برز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة،أمن 

جلودة اخلدمات البنكية املقدمة هلم من قبل البنك حمل الدراسة كان 

تقييما عاليا جدا، وعليه فإن جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنك حمل 

 .ن العينة ويف مستوى توقعا�مالدراسة كانت مرضية لزبائ

جودة اخلدمات البنكية، الزبائن، بنك الفالحة : الكلمات المفتاحية

 .والتنمية الريفية

 

  مقدمة 

يغطي قطاع اخلدمات سلسلة عريضة من خمتلف املنشآت، مثل الصحة والتعليم والبنوك والتأمني والفنادق، ويتضمن عددا كبريا 

كبريا يف العمالء، باختالف مستويات ثقافتهم وتعليمهم وجمموعة خصائص أخرى، وكلما تقدم ا�تمع اقتصاديا   من األفراد العاملني وتنوعا

حيث يرجع اهتمام الباحثني جبودة اخلدمة إىل التأثري املباشر ملستوى هذه اجلودة ) 1(وتطور ثقافيا زاد االهتمام والطلب على جودة اخلدمات

لتنافسي وحصتها السوقية، ومتثل البنوك واملؤسسات املالية أحد أهم املنظمات اخلدمية اليت جيب أن تعىن مبفهوم على رحبية املؤسسة ومركزها ا

 .اجلودة، والتوجه باخلدمة حنو الزبون بدرجة أوىل

  مشكلة الدراسة

ميز يف سوق حملي وعاملي تزداد إن من أهم التحديات اليت تواجه البنوك واملؤسسات املالية يف وقتنا احلايل هو كيفية النجاح والت

 فيه املنافسة يوما بعد يوم، وخاصة يف ظل تسارع التحوالت والتغريات وما تفرضه العوملة من أبعاد ومتغريات تنعكس آثارها على االقتصاد

  .احمللي والعاملي

وك واملؤسسات املالية يف الوقت وكإسرتاتيجية للحفاظ على موقعها يف السوق، أصبح التوجه حنو الزبون من أهم اهتمامات البن

احلايل، وذلك بتقدمي خدمات بنكية مبستوى عايل من اجلودة املتميزة، تكون قادرة من خالهلا على الوفاء باحتياجات ورغبات الزبون 

خدمات ذات  –لة وكالة المسي –هل يقدم بنك الفالحة والتنمية الريفية : إرضائه، وعليه تتبلور إشكالية دراستنا يف التساؤل التايل

  جودة تحقق رغبات ورضا زبائنه؟
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  أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

  ملستوى جودة اخلدمات البنكية املقدمة هلم –وكالة املسيلة  –التعرف على تقييم زبائن بنك الفالحة والتنمية الريفية.  

 ها زبائن البنك حمل الدراسة االهتمام يف اخلدمة البنكية املقدمة هلمالتعرف على أهم أبعاد جودة اخلدمة واليت يولي.  

 معرفة وضعية البنك حمل الدراسة من وجهة نظر زبائنه وحماولة تقدمي اقرتاحات تساعده يف إجياد احللول املمكنة. 

  أهمية الدراسة

يف السوق احمللي، من خالل وجهات نظر زبائنه  تكمن أمهية هذه الدراسة، يف أ�ا متكن البنك حمل الدراسة من معرفة موقعه -

حول جودة اخلدمات البنكية املقدمة من طرفه، ومدى رضاهم على هذه اخلدمات املقدمة، من خالل أبعاد جودة اخلدمة البنكية املتمثلة 

  .اجلوانب امللموسة، االعتمادية، درجة استجابة موظفي البنك، درجة تعاطفهم مع الزبائن: يف

افة إىل درجة األمان يف التعامل مع البنك حمل الدراسة، وبذلك متثل حماولة ملساعدة إدارة البنك حمل الدراسة يف حتسني باإلض -

  .  وتطوير خدماته وجذب أكرب قدر من الزبائن يف السوق

  فرضيات الدراسة

المقدمة لهم من قبل البنك محل الدراسة كان  إن تقييم الزبائن لجودة الخدمات البنكية: استهدفت الدراسة اختبار الفرضية التالية

   .تقييما سلبيا

  مجتمع و حدود وعينة الدراسة

، وهو بنك يقوم مبنح قروض متوسطة وطويلة –وكالة املسيلة  –يتمثل جمتمع الدراسة يف زبائن بنك الفالحة والتنمية الريفية 

صحاب املهن الفالحية والريفية مبنحهم قروضا بشروط أسهل، األجل تستهدف تكوين وحتديد رأس مال ثابت، كما يعطي امتيازا أل

  .باإلضافة إىل أنشطة أخرى خمتلفة

وللتعرف على مستوى تقييم زبائن البنك حمل الدراسة جلودة اخلدمات البنكية املقدمة هلم، مت توزيع استبانه على عينة مكونة من 

، وبعد 13/11/2012إىل  29/10/2012ل الفرتة املمتدة من يوم خال 15زبون يف البنك اختريت بشكل عشوائي ملدة  120

استمارة استبيان كاملة صاحلة للتحليل، وعينة �ذا  100حذف عدد االستمارات الغري مسرتجعة واليت ال تصلح للتحليل، حتصلنا على 

  .احلجم تعد مالئمة لتحقيق أغراض الدراسة بالنظر إىل احلدود الزمانية واملكانية

  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب

  :إلثراء البحث مت استخدام جمموعة من األدوات منها

 املصادر املتوفرة من كتب ومراجع عربية وأجنبية، والرسائل واملذكرات والبحوث وامللتقيات.  

  االستبانه وحتليلها باستخدام برجميةSPSS باستخدام األساليب  لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتأكد من صحة الفرضيات

النسب املئوية، والتكرارات واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية واليت مت االستفادة منها يف وصف وتشخيص وحتليل : التالية

  .متغريات الدراسة

 الدراسة النظرية للبحث أوال

  :ليةسنورد يف هذه الدراسة اهم احملاور اليت ختدم البحث واملتمثلة يف النقاط التا

  ماهية الخدمة وخصائصها .1

إن من الصعب يف بعض األحيان إعطاء تعريف ومفهوم حمدد لنشاط إنساين وفكري متعدد االجتاهات واألبعاد، ويالحظ أن   

نت اخلدمات ال تبتعد عن هذا املضمون كثريا، فبالرغم من تعدد تعريفات اخلدمة، إال أن كل واحد منها ميكن أن يعطي اجتاها حمدد وإن كا

  . تشرتك يف معىن أو أكثر من تلك املفاهيم ويف خصائص معينة متيزها عن السلع
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  :مفهوم الخدمة 

حيث يرى البعض . هناك العديد من التعريفات اليت وصفت �ا اخلدمة يف األدبيات اإلدارية، وسنذكر يف ما يلي بعضا من أمهها

تلبية احتياجات ومتطلبات العميل منذ اللحظة األوىل ويف  : "،  وأ�ا)2("لعميلنشاط يؤدي إىل إشباع حاجة أو حاجات معينة لدى ا: "بأ�ا

، وقد عرفت أيضا )3("كل األوقات، وتقدمي السلع واخلدمات لتلبية احتياجات وتوقعات العمالء حبيث تتوافق معها توافقا متناسقا ومنسجما

على  1995، بينما عرفها قاموس أكسفورد )4("داء ال ميكن امتالكه ماديااملنتوج غري املادي الذي حيتوي يف مضمونه على عمل وأ: "بأ�ا

التصور الفعلي �موعة أو فئة األهداف املوضوعة عن طريق توحيد جمموعة من املظاهر املختلفة واعترب أن هذا التصور الفعلي يقدم : " أ�ا

ة احملفوظة يف أذها�م، واقرتح بأن يكون مفهوم اخلدمة عبارة عن التصور من قبل الزبائن والعمال واملسامهني يف املنظمة، أو من خالل اخلدم

وهذا ما يسمى ." أو البيان الذي يغلف طبيعة األعمال اخلدمية حبيث يتم يف النهاية احلصول على قيمة وشكل ووظيفة وجتربة ونتائج اخلدمة

  :مبواصفات مفهوم اخلدمة اليت حددها القاموس كالتايل

 ستعداد الزبائن والعمالء للدفع مقابل اخلدمة اليت سيحصلون عليهاأي ا: القيمة.  

 أي املظهر اجلمايل للخدمة وكيفية إجيادها وتشغيلها: الشكل والوظيفة.  

 أي التجربة املدركة من قبل الزبائن: التجربة.  

 5(.نظمةأي املنافع احملددة أو اليت من املفرتض أن تقدمها اخلدمة لكل من الزبون وامل:  النتائج( 

تعرب عن النتائج املتولدة من خالل النشاطات املتعلقة بالتفاعل بني املورد :" اخلدمة بأ�ا 1994تضمن تعريف منظمة اآليزو 

أشياء مدركة : "، بينما يرى آخر أن اخلدمة هي عبارة عن)6("والزبون أو عن طريق النشاطات الداخلية للمورد �دف التقاء احتياجات الزبون

  .)7("اس وقابلة للتبادل تقدمها شركات أو مؤسسات معينة خمتصة بشكل عام بتقدمي اخلدمات أو تعترب نفسها مؤسسة خدميةباحلو 

متثل بعض األشياء اليت تنتج وتستهلك معا، وتشمل : "من خالل ما سبق فإن التعريف الذي نرى انه األفضل للخدمة هو أ�ا

ضي زبائنها وتساعدهم يف حتقيق القيمة األكثر مالئمة من السلع واخلدمات اليت يشرتو�ا، ويتسع خدمة الزبون كل شيء تقوم به املنظمة لرت 

هذا التعريف بشكل كاف ليغطي كل شيء بدءا من تصميم السلعة إىل احملافظة على مجيع الطرائق اليت تساعد الزبائن وتقنعهم بالسلع 

  .)8("املنتجة

 :الخصائص المميزة للخدمة 

  مة كمنتوج عدة خصائص متيزها عن السلعة وتتمثل هذه اخلصائص املميزة يف ما يليكتكتسب اخلد

إن أبرز ما مييز اخلدمة عن السلعة أن اخلدمة غري ملموسة، مبعىن أنه ليس للخدمة وجود مادي أبعد من أ�ا تنتج أو حتضر : الالملموسية -

ويرتتب على . ناحية العملية فإن عملييت اإلنتاج واالستهالك حتدثان يف آن واحد معاومن ال. مث تستهلك أو يتم االنتفاع �ا عند احلاجة إليها

خاصية الالملموسية صعوبة معاينة أو فحص أو جتربة اخلدمة قبل شرائها، مبعىن آخر إن املستفيد من اخلدمة لن يكون قادرا على إصدار 

الل احلواس قبل شراء اخلدمة مثلما حيصل لو أنه اشرتى سلعة مادية، وهلذا قرارات أو إبداء رأي باخلدمة استنادا على تقييم حمسوس من خ

  .)9(نقول أن قرار شراء اخلدمة أصعب من قرار شراء السلعة

هي عبارة عن درجة الرتابط بني اخلدمة ذا�ا وبني الشخص الذي يتوىل تقدميها، حيث أن درجة الرتابط أعلى بكثري يف : التالزمية -

وتشري خاصية التالزمية يف هذه احلالة إىل وجود عالقة مباشرة بني مزود اخلدمة واملستفيد، فغالبا ما يتطلب . يف السلع املادية اخلدمات قياسا

إذ يتم إنتاج اخلدمة وتسويقها يف آن واحد . األمر حضور املستفيد من اخلدمة عند تقدميها، وهذا ما حيقق لتسويق اخلدمات ميزة خاصة

على خاصية التالزمية ضرورة مسامهة أو مشاركة املستفيد يف إنتاجها، وهذه السمة تعد أساسية حيث ال ميكن أداء الكثري  كما يرتتب. معا

  .من اخلدمات دون توافرها

و تتميز اخلدمات خباصية التباين أو عدم التماثل ما دامت تعتمد على مهارة أ: عدم التماثل أو عدم التجانس في طريقة تقديم الخدمة -

والواقع أن خاصية عدم التجانس يف تقدمي اخلدمة جتعل من غري املمكن ملزوديها تنميط . أسلوب أو كفاءة مزودها وزمان ومكان تقدميها
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وهذا ما يدفع املستفيد من اخلدمة إىل التحدث مع . خدما�م إذ أن كل وحدة من اخلدمة ختتلف عن باقي الوحدات يف نفس اخلدمة

فمثال إذا كانت اآلالت املتماثلة يف مصنع ما ميكنها أن تنتج . )10(ر اجلهة اليت يتعامل معها للحصول على اخلدمة املطلوبةاآلخرين قبل اختيا

وحدات متماثلة، أي ميكن أن يكون لديها خاصية النمطية، فإن اخلدمات ال تتسم بالنمطية حىت وإن كانت خمرجات لنفس النظام اخلدمي، 

ستوى أداء اخلدمة املصرفية من فرع آلخر لنفس البنك، ومن شباك آلخر لنفس الفرع، ولذلك تصعب مراقبة اجلودة فمثال ميكن أن خيتلف م

  .)11(يف إنتاج اخلدمات وأيضا تصعب عملية تقدير درجات اإلشباع �ا من قبل العمالء

حيث ال ميكن ختزين اخلدمة . دم إمكانية ختزينهاتتعرض اخلدمات للزوال واهلالك عند استخدامها، فضال عن ع): الهالكية ( الزوالية  -

قبل بيعها، وهذا على خالف السلع، فاملقاعد اخلالية يف طائرة مثال أو الغرف الغري حمجوزة يف فندق فإ�ا متثل خسائر تستمر طوال عدم 

التباين أو التذبذب يف الطلب وعدم ويالحظ أنه ال تشكل هذه اخلاصية أي مشكلة ما دام الطلب على اخلدمة مستمرا، إال أن . شغلها

  .استمراره بوترية واحدة جيعل مؤسسات اخلدمة تواجه بعض الصعوبات

فالسلع ميكن للمشرتي أن يستخدمها بشكل كامل . إن عدم انتقال امللكية ميثل خاصية مميزة للخدمات مقارنة بالسلع املادية: الملكية -

أما بالنسبة للخدمة فإن املستفيد قادر . وقت الحق، وعندما يدفع مثنها املستهلك فإنه ميتلكها وبإمكانه ختزينها واستهالكها أو بيعها يف

  .)12(فقط على احلصول عليها واستخدامها شخصيا لوقت حمدد يف كثري من األحيان

 :مفهوم الخدمة المصرفية 

( واخلصائص اخلارجية ) املستهلك ( ص الضمنية واخلصائ) اإلدارة ( بأ�ا جمموعة من اخلصائص الظاهرة "تعرف اخلدمة املصرفية 

  .)13"(اليت جيب أن تتوافق مع احتياجات ومتطلبات الزبائن من خالل إضفاء جمموعة من املزايا واملنافع واخلصائص على كل خدمة) ا�تمع 

وسة وغري امللموسة املقدمة من جمموعة األنشطة والعمليات ذات املضمون النفعي الكامن يف العناصر امللم"كما تعرف أيضا بأ�ا 

نية قبل املصرف، واليت يدركها املستفيدون من خالل مالحمها وقيمها املنفعية واليت تشكل مصدرا إلشباع حاجا�م ورغبا�م املالية واالئتما

  .)14("احلالية واملستقبلية، ويف الوقت ذاته تشكل مصدرا إلرباح املصرف من خالل العالقة التبادلية بني الطرفني

أما فيما يتعلق باملفهوم التسويقي للخدمة املصرفية فيمكن النظر إليها من خالل ثالث زوايا، كما هو موضح يف اجلدول رقم 

)1.(  

  الجوانب الثالث للخدمة المصرفية): 1(جدول رقم 

  المكونات  الجانب

  املنفعة املتأتية من اخلدمة  جوهر الخدمة

  الطراز، التعبئة والتغليف، الصنف، اجلودةمعامل املنتج،   الخدمة الحقيقية

  .اخلدمة، الضمان: امللموس مثل/ عناصر ملموسة وغري ملموسة ومرافقة للمنتج الفعلي   الخدمة المدعمة

  .53، ص2001، 1، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طمدخل نظري تطبيقي: تسويق الخدمات المصرفيةأحمد محمود بركة، : المصدر

ومتثلت فوائد هذا التنويع يف . شكاهلا أدى لظهور التنوع يف خدما�ا أإن تعدد املؤسسات املالية املصرفية واختالف أنواعها و 

متعددة وأكثر تنوعًا حبيث ميكن للمصارف أن ختفض اعتمادها على الطلب املتوفر خلدمة واحدة فقط ، مما يؤدي لتقليل  تتقدمي خدما

العوامل اليت ساعدت يف التوجه العاملي لصناعة اخلدمات املصرفية تقع ضمن على ذلك فإن وبناًء . )15(ل املصرفية عاملياً املخاطرة يف األعما

كون املصارف الكبرية قادرة على تشغيل وتقدمي خدما�ا بأقل   economics of scaleأوهلا اقتصاديات احلجم : ثالثة عوامل هامة 

األمر الذي تتحقق معه مسعة املصرف، وإمكانية احلصول على نتائج جيدة على املستوى  الئمة للزبائن،تكلفة ممكنة، وبأفضل الشروط امل

اليت مهدت الطرق وقربت املسافات وساعدت يف  Technology of communicationتقانة االتصاالت  :وثانيها .العاملي

 علىفينصب  :أما العامل األخري. بعة للمصرف خارج حدود دولته األمعمال املصرفية التاألالتغلب على صعوبات الرقابة والتنسيق على ا
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ة، وحترير التجارة يف ية التجارة العاملماليت مت التغلب عليها مؤخراً من خالل اتفاقيات منظ Regulatory Barriersاحملددات القانونية 

   .)16(عاملياً  فيةاخلدمات املالية، ووضع نظم ومواصفات قياسية ألداء وتشغيل اخلدمات املصر 

 خصائص الخدمات المصرفية 

اخلدمات املصرفية تنطبق عليها خصائص اخلدمات بشكل عام، وبعناصرها املعروفة، ولكنها ختتلف عنها بطريقة أداء العاملني 

املصرفية حيث أن خصائص اخلدمات . )17(واملعدات املستخدمة وكذلك طبيعة األنشطة واإلجراءات واختالف حاجات ورغبات الزبائن

  )18(: تأخذ مسة واسعة ومشولية كافية للعديد من اجلوانب واخلصائص هي

 اخلدمات املصرفية وثقة املصرف ليس من املمكن احلكم عليها للمشرتي، كذلك اللمس، التجربة، مث مشاهدة  :عدم الملموسية

  .مسا�ا من مكان، أو محلها من املصرف لتسويقها

 للخدمة املصرفية متزامنان، إذ أن االهتمام الرئيسي لرجل التسويق هو يف العادة خلق ) التوزيع ( الك ألن االنتاج واالسته :التالزم

كما تتطلب اخلدمات املصرفية حدوث . املنفعة الزمانية واملكانية، وهذا يعين أن اخلدمة مالئمة يف املكان والزمان الصحيحني

  .لعميل نفسه عامال مشاركا يف عملية تقدمي اخلدمةتفاعل بني العميل والبنك مقدم اخلدمة، حيث يعد ا

 عادة ما يتم اختيار القناة التوزيعية املناسبة يف القطاع اخلدمي وضمن برنامج تسويقي ويف  :التكيف العالي لنظام التسويق

  .مستويات خمتلفة نظرا لطبيعة اخلدمة وأمهيتها

  نقص التماثل الخاصLack of Special Identity: جلمهور تتشابه كثريا إىل حد ما، لذا جيب على خدمات ا

  .املصارف أن جتد طريقا إلجياد التوافق وترسيخ ذلك يف ذاكرة اجلمهور

  اخلدمات املصرفية تعمل على تقدمي مدى واسع للخدمات واملنتجات ملقابلة احلاجات :  أو المدى الواسع) التمايز ( التغاير

  .تلفني يف مناطق خمتلفةاملصرفية املتنوعة من قبل الزبائن خم

 امتالك شبكة فروع يف أي مصرف ذي حجم وجمال واسع وبشكل متتابع للتزويد باملنافع املالئمة وملقابلة  :التشتت الجغرافي

  .احلاجات احمللية والوطنية والعاملية

 ون هناك رقابة إلجياد التوازن بني عندما تكون املنتجات املصرفية ذات خماطرة، ال بد أن تك :الموزازنة ما بين النمو والمخاطرة

  .التوسع يف البيع واحلذر من ارتفاع املخاطرة

 قد حيدث تقلبات يف أصناف معينة من اخلدمة ألسباب طارئة أو ظروف مومسية مثل الطلب على القروض  :تقلبات الطلب

  .  للمشاريع السياحية املومسية

 ء، وهذا مهم ليس يف املصارف بل يف أغلب املؤسسات املالية األخرىمحاية ودائع ومكاسب العمال :المسؤولية االئتمانية. 

 يبقى قطاع اخلدمات املصرفية ذا كثافة عمل عالية األمر الذي يزيد من كلفة االنتاج، ويؤثر يف سعر املنتجات :كثافة العمل. 

  مفهوم جودة الخدمات المصرفية .2

ساعد املصرف على االحتفاظ بزبائنه وموظفيه توإن دراستها  رتاتيجية،إسينظر إىل جودة اخلدمة املصرفية على أ�ا ذات قيمة 

العالقات بني الزبون واملصرف وتعزيز السمعة  وجذب زبائن جدد وتطوير ،زيادة فرص بيع اخلدمات املصرفيةإىل إضافة  ،وجعلهم راضني

وفيما يلي سنتطرق لكل من مفهوم جودة . املستوى العاملي وحتسني األداء املصريف على ،وختفيض التكاليف وزيادة األرباح واحلصة السوقية

  .اخلدمة وجودة اخلدمة املصرفية باإلضافة إىل معايري وأبعاد جودة اخلدمة املصرفية

  مفهوم جودة الخدمة  

قعا�م أو أ�ا درجة الرضا اليت حتققها اخلدمة للزبائن من خالل تلبية حاجا�م ورغبا�م وتو : "ميكن تعريف جودة اخلدمة على أ�ا

مالئمة اخلدمة ملقابلة االحتياجات املطلوبة أو تفوقها عند االستخدام من : " ، وأ�ا)19("وإدراك الزبائن للخدمة درجة التوافق بني توقعات

سني تلك سلسلة من العالقات بني العمالء والعاملني باملنشأة، وجيب العمل على حت: "، ويؤكد آخر أن جودة اخلدمة هي)20("قبل الزبون
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جودة اخلدمة تنتج من تنفيذ أو أداء "أن  (ISO 9000)يف حني ترى . )21("العالقة باختيار أفراد قادرين على تقدمي خدمة أفضل

  .)22("جمموعة من األنشطة توجه يف اجتاه مقابلة احتياجات العميل

تمثل يف حتقيق رغبات العميل، أي أن من خالل ما سبق يوجد شبه اتفاق بني العديد من الباحثني على أن جودة اخلدمة ت

  . )23(متلقي اخلدمة حيكم على مستوى جود�ا عن طريق مقارنة ما حصل عليه مع ما توقعه من تلك اخلدمة

يالحظ أنه نادرا ما يكون ممكنا تفادي ارتكاب األخطاء يف جمال اخلدمات، ومهما حاولت املنظمات وحىت وإن كانت األفضل 

من نفسها من اخلطأ املفاجئ الذي حيدث أثناء تأدية اخلدمة والذي يؤدي إىل تأخري تقدمي اخلدمة، وإذا مل تستطيع فهي ال تستطيع أن تؤ 

من ناحية أخرى قد حيتفظ مستعمل اخلدمة ببعض . املنظمات تفادي الوقوع باخلطأ فهي تستطيع بقدر ما أن تتعامل معه عند ظهوره

وفقدان إحدى هذه املواصفات قد خيفض احتمال وقوع . اس للمقارنة بني البدائل املتوفرة لهاخلصائص واملواصفات اليت يستعملها كأس

  . املنظمة اخلدمية يف االعتبار

 :جودة الخدمة المصرفية 

كو�ا مصدرا إلشباع احتياجات ورغبات الزبائن، والثاين   Marketingحيمل تعبري اخلدمة املصرفية مفهومني، األول تسويقي 

ويشرتك هذان املفهومان . يتمثل يف جمموعة املنافع اليت يسعى الزبون لتحقيقها من جراء استخدامه للخدمة املصرفية Beneficialمنفعي 

وتظهر أمهية هذا البعد باعتبار أن الزبون هو النقطة املركزية يف اجلهود املصرفية . إلظهار بعد هام يف اخلدمة املصرفية أال وهو جودة اخلدمة

ت املصرفية تقدم �دف إشباع احتياجاته ورغباته، وحتقيق املطابقة بني اخلدمات املصرفية املقدمة وهذه الرغبات وأن اخلدما

إىل املستوى املرغوب من اخلدمات  Quality of Bank Servicesوبذلك تشري جودة اخلدمات املصرفية . )24(واالحتياجات

نه يوضح مستوى اخلدمة املصرفية الكايف، واملقياس الذي يرغب الزبائن بقبوله، ومستوى املصرفية الذي يعكس ما يريده زبائن املصرف، كما أ

  .)25(اخلدمة املصرفية املأمول تقدميه

ويالحظ أن عملية تعريف جودة اخلدمة املصرفية عملية صعبة مقارنة جبودة السلع، على اعتبار أن اجلودة املدركة يف اخلدمة 

السلع امللموسة، ففي السلع ميكن للزبون تقييم جودة السلعة قبل شرائها ويعتمد يف ذلك على معايري معينة املصرفية ختتلف عن اجلودة يف 

اليت  مثل احلجم والعبوة والطعم وغري ذلك، أما يف اخلدمة املصرفية يكون تقييم الزبون جلودة اخلدمة على أساس جودة عملية التقدمي واملنافع

تعامل موظفي املصرف مع الزبون، فضال عن السرية واخلصوصية ودقة املعلومات والسرعة يف تقدمي اخلدمة  حيصل عليها من اخلدمة وطريقة

  . )26(املصرفية وغريها

 :معايير وأبعاد جودة الخدمة المصرفية 

اليت توصل إليها  مسةاخلاملعايري أو األبعاد  أهم تتباين آراء الباحثني يف عدد املعايري األساسية جلودة اخلدمة املصرفية، وسنركز على

  )28(و  )27(: هيواليت استخدمناها يف اجلانب التطبيقي من الدراسة و  الباحثون للحكم على جودة اخلدمة املصرفية

  وتشمل التسهيالت املادية املستخدمة يف العمل من املظهر اخلارجي  ):المكونات المادية ( الجوانب المادية الملموسة

  .بأحدث األجهزة والوسائل املستخدمة يف تقدمي اخلدمة للبنك وجتهيزه من الداخل

 وتعين ثبات األداء وإجناز اخلدمة بشكل سليم، وتنفيذ البنك لوعوده حنو العميل وذلك عن طريق :االعتمادية:  

o دقة احلسابات وامللفات وعدم حدوث األخطاء.  

o تقدمي اخلدمة املصرفية بشكل صحيح.  

o ة ويف الوقت املصمم هلاتقدمي اخلدمة يف املواعيد احملدد.  

o ثبات مستوى أداء اخلدمة.  

 وتشري إىل رغبة واستعداد العاملني بالبنك يف تقدمي اخلدمة ومساعدة العمالء والرد على : سرعة االستجابة من قبل العاملين

  .استفسارا�م والسرعة يف أداء اخلدمة واالستجابة الفورية لطلب العميل
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 ي البنك وخاصة من هلم اتصال مع العمالء على قدر من االحرتام وحسن املظهر، والتمتع بروح وتعين أن يكون موظف :التعاطف

  .الصداقة والود واالحرتام للعمالء ، وتقدير ظروفهم والتعاطف معهم

 مات وتعين خلو املعامالت مع البنك من الشك واملخاطر، ويتضمن اآلمان املادي واملايل واحملافظة على سرية املعلو  :األمان

املتعلقة حبسابات العمالء، والتزام الصدق واألمانة يف التعامل مع العمالء مما يولد الثقة بني الطرفني ألن العمل املصريف قائم على 

  ..أساس الثقة ، األمر الذي يؤدي �م إىل أخذ صورة حسنة وانطباع جيد حنو البنك

، )Servqual(يف مخسة فقط أطلق عليها منوذج جودة اخلدمة وقد قامت الدراسات احلديثة بتلخيص هذه األبعاد العشرة 

ن وتشمل النواحي املادية املتطورة، االعتمادية، االستجابة، األمان واللباقة، ومن ناحية أخرى فقط أثبتت تلك الدراسات أنه على الرغم م

ميل آلخر ومن مؤسسة خدمة ألخرى، إال أن البعد اخلاص النظر إىل األبعاد اخلمسة على أ�ا ضرورية، إال أن الوزن النسيب هلا خيتلف من ع

  .باالعتمادية يظل يف مجيع األحوال يف املرتبة األوىل كأهم عنصر أو بعد يعكس جودة اخلدمة، بغض النظر عن طبيعة الصناعة أو اخلدمة

 :نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: ثالثا

  ور االستبيانلبنود محا Reliabilityالثبات  اختبارإجراء : أ

وهي قيمة مقبولة وتدل على  0.676الذي يأخذ يف دراستنا هذه  Cronbash's Alphaوذلك باستخدام معامل الثبات 

  .أنه هناك ثبات يف البيانات ومصداقية يف عكس نتائج العينة على جمتمع الدراسة

  توزيع ووصف عين الدراسة: ب

  :حسب الحالة اإلجتماعية )1

  أفراد العينة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع ): 2(جدول رقم 

  

  

  

توزيع أفراد العينة حسب احلالة  االجتماعية يف ضوء النتائج اليت حتصلنا عليها من خالل برنامج ) 2(يظهر اجلدول رقم 

SPSSمن من أفراد % 26وهي أكرب من نسبة العزاب املتمثلة يف % 74بة املتزوجني الذين يتعاملون مع البنك ، واليت توضح أن نس

  .العينة الذين يتعاملون مع البنك حمل الدراسة

 :حسب الجنس والسن )2

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس والسن): 3(جدول رقم 
   

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية

  %74  74  متزوج

  %26  26  أعزب

  100  100  المجموع

  المجموع  السن  الجنس

  55أكبر من   55- 46  45- 36  35- 26  25- 18

  68  6  8  6  8  40  ذكر

  32  4  8  3  6  11  أنثى

  100  10  16  9  14  51  المجموع



  د بوقرة رابح     .لعراف فائزة              أ. أ          -وكالة المسيلة –دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية    تقييم جودة الخدمة البنكية المقدمة من منظور الزبائن،

 

  

 2014/  12العدد                                         22                   جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية    

سنة  25-18إناث، يف حني أن الذين يرتاوح عمرهم مابني % 32من أفراد العينة ذكور و % 68أن ) 3(يظهر اجلدول رقم 

من جمموع % 9سنة أقل فئة بنسبة  45-36ة ومتثل الفئة من إمجايل أفراد العين% 51ميثلون أكرب فئة عمرية يف الذكور واإلناث بنسبة 

  . أفراد العينة

  :حسب التحصيل العلمي والدخل الشهري )3

من جمموع أفراد   %35أن أصحاب شهادة الليسانس هم أكرب فئة يف الزبائن املتعاملني مع البنك بنسبة ) 4(يظهر اجلدول رقم 

مث األساسي والثانوي مث االبتدائي،  %14، مث أصحاب الشهادات العليا بنسبة %31سبة عينة الدراسة ويليها املتحصلون على الدبلوم بن

بينما يوضح اجلدول أن أصحاب . ولعل هذا يدل على أن أفراد العينة ا�يبون كان معظمهم من املثقفني وهذا ما يعطي مصداقية للدراسة

من جمموع أفراد العينة، يف حني أن أصحاب الدخول  أكثر % 33رب بنسبة مليون سنتيم هم الفئة األك 4إىل  3الدخول الشهرية أكثر من 

  %.3مليون سنتيم هم أقل فئة بنسبة  2مليون إىل  1.5من 

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي والدخل الشهري): 4(جدول رقم 

  

  اختبار فرضيات الدراسة ونتائج التحليل:ثالثا

  اختبار فرضيات الدراسة

ويف ضوء فرضيات الدراسة اليت نود  spssبعد أن مت مجع البيانات وحتليلها باستخدام املقاييس اإلحصائية املناسبة لربنامج 

  ).5(اختبارها حتصلنا على النتائج التالية يف اجلدول رقم 

  المتوسطات الحسابية لدرجات إجابات أفراد العينة على بنود محاور االستبيان): 5(جدول رقم 

  المجموع  الدخل الشهري  المستوى التعليمي

مليون 1أقل من 

  سنتيم

لى مليون إ1من 

مليون  1.5

  سنتيم

 1.5أكثر من 

 2مليون إلى 

  مليون سنتيم

 2أكثر من 

 3مليون إلى 

  مليون سنتيم

مليون  3أكثر من 

مليون  4إلى 

  سنتيم

مليون  4أكثر من 

مليون  5إلى 

  سنتيم

 5أكثر من 

  مليون سنتيم

  4  0  0  0  0  0  0  4  ابتدائي

  9  0  0  1  2  1  3  2  أساسي

  7  0  0  1  5  0  1  0  ثانوي

  31  0  2  12  14  1  1  1  مدبلو 

  35  2  10  19  3  1  0  0  ليسانس

  14  14  0  0  0  0  0  0  شهادات عليا

  100  16  12  33  24  3  5  7  المجموع

االنحراف  المتوسط  العبارات  المحور
 المعیاري

  االتجاه

الجوانب 

  الملموسة

  موافق بشدة 449. 4.80  للبنك واألثاث والدیكور ومالئم وجذاب المظهر العام

 موافق بشدة 532. 4.40  یوجد لدى البنك تقنیات حدیثة

 موافق بشدة 604. 4.28  تتالئم البیئة الداخلیة للبنك والمظهر العام للمرافق مع نوع الخدمات المقدمة

 موافق بشدة 572. 4.42  رجوع إلیها بسرعةتحتفظ إدارة البنك بسجالت دقیقة یمكن ال  االعتمادیة

 موافق بشدة 516. 4.42  یقدم البنك لي جمیع المعلومات المتعلقة بالخدمات الجدیدة

 موافق بشدة 548. 4.32  موظفي البنك الذین أتعامل معهم یمكن االعتماد علیهم

 موافق بشدة 468. 4.73  یولي موظفو البنك رعایة خاصة لي كزبون
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  المتوسطات الحسابية لدرجات إجابات أفراد العينة على بنود محاور االستبيان): 6(جدول رقم 

  

  

  

  

  

سنقوم باختبار فرضيات الدراسة مبقارنة الوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة عن كل ) 6(و رقم ) 5(من خالل اجلداول رقم 

 : اخلماسي املعتمد يف الدراسة، فنجدحمور من اإلستبيان ـ املتمثلة يف أبعاد اجلودة ـ مع مقياس ليكرت 

الوسط احلسايب أن  وجدنا :إن تقييم الزبائن لجودة الخدمات البنكية المقدمة لهم من قبل البنك محل الدراسة كان تقييما سلبيا

اء الزبائن كان موافقا ، ومبقارنته مع مقياس ليكرت اخلماسي جند أن توجه آر 4.276 إلجابات أفراد العينة عن كل حماور أبعاد اجلودة كان

  .جيابيابشدة، وبالتايل نرفض الفرضية ونستنتج أن تقييم  الزبائن جلودة اخلدمات البنكية املقدمة هلم من قبل البنك حمل الدراسة كان تقييما إ

  : الخاتمة

  :من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج واالقرتاحات متثلت يف ما يلي

  :النتائج )1

قييم الزبائن جلودة اخلدمات البنكية املقدمة هلم من قبل البنك حمل الدراسة كان تقييما عاليا جدا، وعليه فإن جودة اخلدمة إن ت

حيث أن تقييم الزبائن للجوانب امللموسة ولالعتمادية . املقدمة من طرف البنك حمل الدراسة كانت مرضية لزبائن العينة ويف مستوى توقعا�م

بينما كان تقييم الزبائن لدرجة إستجابة موظفي البنك واألمان يف . الدراسة ولدرجة تعاطف موظفي البنك كان عاليا جدا يف البنك حمل

وكالة  -التعامل مع البنك أقل درجة إال أنه يبقى تقييما عاليا ويدل على جودة اخلدمة املقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية ت

  .لزبائنه - املسيلة 

  

 موافق بشدة 597. 4.26  إدارة البنك المصلحة العلیا للزبون نصب أعینهاتضع  

  موافق  631. 4.08  یستجیب الموظفون لطلباتي بشكل فوري  االستجابة

 موافق  770. 4.15  یتمتع موظفو البنك بمهارة عالیة في تقدیم الخدمة

 موافق بشدة 683. 4.28  مع الزبائنیتمتع موظفو البنك بالسمعة الحسنة واللباقة في التعامل   التعاطف

 موافق بشدة 754. 4.24  یمتاز البنك بالسمعة الطیبة في خدمة زبائنه

 موافق بشدة 711. 4.20  یقوم موظفو البنك بتكییف الخدمة لتلبي حاجاتي ورغباتي

 موافق بشدة 685. 4.34  أثق دائما بعملیات البنك

 موافق بشدة 702. 4.35  امهمإن موظفي البنك یعتنون بمالبسهم وهند

 موافق بشدة 768. 4.34  یقوم البنك بتوزیع استمارات استبیان لمعرفة متطلبات الزبائن

 موافق بشدة 687. 4.25  تناسبني البنكإن أوقات عمل   األمان

 موافق  707. 4.16  یتعامل البنك مع المعلومات الخاصة بي كزبون بسریة تامة

 موافق بشدة 649. 4.23  ند تعاملي مع موظفي البنكإنني أشعر باألمان ع

 موافق  764. 4.11  إن موظفي البنك یعرفون طلباتي بسهولة مباشرة

 موافق بشدة 1.344 3.52  بإمكاني الحصول على بعض الخدمات البنكیة وحل المشاكل عن طریق الهاتف

 موافق بشدة 810. 4.03  قصر مدة انتظار الحصول على الخدمة

 موافق بشدة 661. 4.13  مالئمة وقرب موقع البنك الذي أتعامل معه لي

  اإلتجاه  المتوسط   المحاور

  موافق بشدة  4.49  الجوانب الملموسة

  موافق بشدة  4.43  االعتمادية

  فقموا  4.11  االستجابة

  موافق بشدة  4.29  التعاطف

  موافق  4.06  األمان

  موافق بشدة  4.276  كل المحاور
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  : االقتراحات )2

جيب أن تعمل إدارة البنك حمل الدراسة على احلفظ على مستوى اجلودة للخدمات املقدمة لزبائن البنك، كما ينبغي عليها أن 

  .تويل اهتمام أكثر لتحسني استجابة موظفي البنك لطلبات زبائنهم وكذلك إىل رفع درجة األمان وزيادة ثقة الزبائن يف التعامل مع البنك

  الملحق

  استبيان

 تقييم جودة الخدمة البنكية المقدمة من منظور الزبائن دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، فرع المسيلة

 ...تحية طيبة و بعد

الرجاء من اإلخوة الزبائن التعاون معنا مللئ هذه االستبيان للتعرف على رأيكم يف مستوى اخلدمة املقدمة من طرف 

  .بأن معلومات هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية حبتة وحنيطكم علماالبنك، 

  .على العبارة املناسبة بكل دقة وصراحة) X(مث وضع عالمة ,يرجى منكم اإلطالع على عبارات هذا االستبيان 

   نشكركم على حسن تعاونكم                                                       

  ات العامة البیان: أوال  

   □أنثى          □ذكر     :  الجنس  )1

  □ سنة 45إلى  36من      □سنة  35إلى 26من     □سنة  25إلى  18من :  عمرال )2
  □سنة   55أكثر من      □سنة  55إلى  46من              

    □أعزب              □ متزوج        :حالة االجتماعیةال )3
 

 : التحصیل العلمي )4

  

  

  : الدخل الشهري )5

ملیون  1أقل من 

  سنتیم

ملیون إلى  1من 

  ملیون سنتیم1.5

ملیون 1.5أكثر من 

  ملیون سنتیم 2إلى 

ملیون  2أكثر من 

ملیون  3إلى 

  سنتیم

ملیون  3أكثر من 

ملیون  4إلى 

  سنتیم

ملیون  4أكثر من 

ملیون  5الى 

  سنتیم

ملیون  5أكثر من 

  سنتیم

  

  

            

  

 أوافق   عبارات االستبیان: ثانیا

  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  محاید  أوافق

  بشدة

            المظهر العام للبنك واألثاث والدیكور ومالئم وجذاب

            یوجد لدى البنك تقنیات حدیثة

            ةتتالئم البیئة الداخلیة للبنك والمظهر العام للمرافق مع نوع الخدمات المقدم

            تحتفظ إدارة البنك بسجالت دقیقة یمكن الرجوع إلیها بسرعة

            یقدم البنك لي جمیع المعلومات المتعلقة بالخدمات الجدیدة

            موظفي البنك الذین أتعامل معهم یمكن االعتماد علیهم

  شهادات علیا  انسلیس  دبلوم  ثانوي  أساسي  ابتدائي
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أوافق   عبارات االستبیان

  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  محاید  أوافق

  بشدة

            وظفو البنك رعایة خاصة لي كزبونیولي م

            تضع إدارة البنك المصلحة العلیا للزبون نصب أعینها 

            یستجیب الموظفون لطلباتي بشكل فوري

            یتمتع موظفو البنك بمهارة عالیة في تقدیم الخدمة

            یتمتع موظفو البنك بالسمعة الحسنة واللباقة في التعامل مع الزبائن

            یمتاز البنك بالسمعة الطیبة في خدمة زبائنه

            یقوم موظفو البنك بتكییف الخدمة لتلبي حاجاتي ورغباتي

            أثق دائما بعملیات البنك

            إن موظفي البنك یعتنون بمالبسهم وهندامهم

            یقوم البنك بتوزیع استمارات استبیان لمعرفة متطلبات الزبائن

            تناسبني البنكمل إن أوقات ع

            یتعامل البنك مع المعلومات الخاصة بي كزبون بسریة تامة

            إنني أشعر باألمان عند تعاملي مع موظفي البنك

            إن موظفي البنك یعرفون طلباتي بسهولة مباشرة

            بإمكاني الحصول على بعض الخدمات البنكیة وحل المشاكل عن طریق الهاتف

            مدة انتظار الحصول على الخدمة قصر

            مالئمة وقرب موقع البنك الذي أتعامل معه لي

  

  المراجع
                                                           

   .67، ص2009سرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ، دار املالجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجاريةحممد مسري أمحد، : )1(
(2)

   .28، ص1999، الدار اجلامعية، مصر، إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدماتأمحد السيد مصطفى ، :
(3): Dosoyza Thompson and Gale, The strategic management of service Quality, Quality Progress, 1985, p24.  
(4): Geoff Lancaster and Massing Ham, Lester essentials of marketing, Mc Graw – Hall inc, 2nd ed, 2001,  p 
206.  

  .61-60، ص2007، دار التواصل العريب للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق،ومؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان، عولمة جودة الخدمة المصرفيةرعد حسن الصرن، : )(5
(6): Iso 8402, Quality Management and Quality Assurance- Vocabulary, International Standard,ISO, Geneva,  
2nd ed, 1994, p1.                                                                                                                                                             
(7): Gronroos C, A Service Quality model and its marketing implications, European Jornal of marketing, 18(4), 
2001,  p44.   

   .65- 60، مرجع سابق، ص عولمة جودة الخدمة المصرفيةرعد حسن الصرن، : )(8
(9)
، ا�لة العراقية للعلوم البصرة-بحث استطالعي في مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل: قياس وتقييم جودة الخدمات المصرفيةي وآخرون، صفاء حممد هادي اجلزائر  :

  .170، ص2012، 32، اإلصدار 8اإلدارية، جامعة كربالء، العراق، ا�لد
10)(

   .145، ص 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، تطبيقيمدخل استراتيجي، وظيفي: تسويق الخدماتمحيد الطائي وبشري العالق، : 
(11)

  .29، مرجع سابق، صإدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدماتأمحد السيد مصطفى ، :
12):(

 .145، مرجع سابق، ص مدخل استراتيجي، وظيفي، تطبيقي: تسويق الخدماتمحيد الطائي وبشري العالق،  
13) :( 

  .30 ، مرجع سابق، صعولمة جودة الخدمة المصرفيةرعد حسن الصرن، 
14)(

  .32، ص2004، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التسويق المصرفيتيسري العجارمة،  :
(15): Jeff Madura, Financial Markets and Institutions, South Western, Ohio, 6th ed., 2003, P.491  
(16) Meir Kohn, Financial Institutions and Markets, McG raw – Hill, Inc., New York, 1994, p342.   

التخطيط االستراتيجي التسويقي و أثره في جودة الخدمة المصرفية دراسة استطالعية في فروع مصرفي جنلة يونس حممد آل مراد و ثائر طارق حامد املال حسن، : )(17

   .22، ص 1، اإلصدار 4، جملة حبوث مستقبلية، كلية احلدباء اجلامعة، العراق، جملد ي مدينة الموصلالرافدين والرشيد ف



  د بوقرة رابح     .لعراف فائزة              أ. أ          -وكالة المسيلة –دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية    تقييم جودة الخدمة البنكية المقدمة من منظور الزبائن،

 

  

 2014/  12العدد                                         26                   جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية    

                                                                                                                                                                                     
18)(

مرجع سابق، ص  ،البصرة-بحث استطالعي في مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل: قياس وتقييم جودة الخدمات المصرفيةصفاء حممد هادي اجلزائري وآخرون،  :

171.  
 .28، مرجع سابق، ص إدارة الجودة الشاملةالطائي وعيسى قدادة، رعد عبد اهللا : )19(

(20): S.Anil Kumar and N Sursh, producton and operations Management, 2nd ed, New Age International Limited 
Publishers, New Delhi, 2008, p 132.  

، ا�لة العلمية لعمالء، قياس إدراك مقدمي الخدمة والعمالء بجمرك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجويمهارات وقدرات موظفي خدمة اتوفيق حممد عبد احملسن، : )21(

   .77، ص1999لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد الثالث، يوليو، 
22): ISO 9000/2000, Definitions Translated into plain English, Praxiom Research Group Limited, p5.                 
 ( 

23)(
  .9، ص 2006، سنة 04، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد في المؤسسات الخدمية) (TQMإدارة الجودة الشاملة أمحد عيشاوي، : 

(24)
 .169، ص 1996، 2، الدار اجلامعية، االسكندرية، طمدخل اتخاذ القرارات: إدارة البنوك التجاريةمنري إبراهيم اهلندي،  :

   .99مرجع سابق، ص  ،عولمة جودة الخدمة المصرفية، رعد حسن الصرن :)(25
26)(

، تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر الزبائن دراسة استطالعية آلراء عينة من زبائن مصارف مدينة دهكوك خريي علي أوسو و لؤي لطيف بطرس، :

  .30، ص 2008، 89، اإلصدار 30وصل، العراق،  ا�لد جملة تنمية الرافدين، جامعة امل
(27)
  .345- 343، ص1999، القاهرة، للطباعة والنشر دار البيان، تسويق الخدمات المصرفيةعوض بدير احلداد، :  

   257- 256، ص 3مشال افريقيا، العدد ، جملة إقتصادياتجودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوكبريش عبد القادر، : أنضر أيضا: )28(


