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:ملخص
هتدؼ الدراسة إذل إبراز مدى مسامهة أمن ادلعلومات يف ربقيق جودة اخلدمات ادلصرفية بالقرض الشعيب اجلزائري على مستوى ادلديرية
 كما استخدـ، إذ مت االعتماد على ادلنهج االستنباطي بأداتيو الوصف والتحليل إضافة إذل ادلنهج االستقرائي الستقراء النتائج،اجلهوية بالشلف
 موظف ذوي إطالع حوؿ موضوع أمن ادلعلومات باالعتماد على العينة55  تكونت عينة الدراسة من،االستبياف كأداة أولية جلمع البيانات
 كما أظهرت النتائج عدـ، و مت التوصل من الدراسة إ ذل وجود أثر ذو داللة احصائية بُت أمن ادلعلومات وجودة اخلدمات ادلصرفية،القصدية
 ادلستوى التعليمي و اخلربة،) جلودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَتات (العمرα≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
 وتوصي الدراسة بضرورة تكوين ادلوظفُت وسبكينهم من الربامج واآلليات احلديثة دلواجهة هتديدات العمل ادلصريف وربقيقا جلودة اخلدمات،)ادلهنية
. األمن والتوافر،تبعا دلسائل اخلصوصية
. القرض الشعيب اجلزائري، اذلجمات االلكًتونية82
، القرصنة، جودة اخلدمات ادلصرفية، أمن ادلعلومات:الكلمات المفتاحية

.L86، G24:JEL تصنيف

Abstract:
This study seeks to showcase the extent to which information security contributes to
quality banking services in the Algerian Popular Loan (CPA) at the level of the regional
directorate of Chlef. The deductive approach with its two tools—description and analysis—as
well as the inductive approach for results extrapolation, were used. Furthermore, a questionnaire
was deployed as a data-gathering tool. The sample of the study consisted of 55 employees who
are knowledgeable on the subject of information security, and it relied on purposive sampling.
The study concluded that a statistically significant correlation exists between information
security and the quality of banking services. The results also demonstrated the inexistence of
any statistically significant differences at (α≤0.05) when it comes to banking services in relation
to the variables of age, education, and experience. The study recommends that employees must
be trained in new programs and modern mechanisms in order to be able to deal with bankingrelated threats, and achieve service quality on the basis of privacy, security, and availability.
Keywords: Information security, Banking services quality, Piracy, Cyberattacks, Algerian
Popular Loan (CPA).
Jel Classification Codes : G24, L86.
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مقدمة (توطئة):

سامهت الثورة الصناعية يف تييَت سوؽ العمل من خالؿ تبٍت العديد من الطرؽ واآلليات لتطوير وتنمية سلتلف الوسائل التكنولوجية

والتقنيات لعصرنة القطاع ادلصريف كأحد القطاعات ادلؤثرة يف أي اقتصاد ،إالّ أ ّف التقدـ التكنولوجي احلارل دل يتم استياللو بطرؽ مشروعة
واجيابية فقط ،بل مت ازباذ العديد من آليات الربح السريع غَت ادلشروعة كالقرصنة ،االحتياؿ بشىت أنواعو تدمَت الشبكات ...وغَتىا ودبا أ ّف

ادلصارؼ من أكثر ادلؤسسات تأثرا و تضررا من العمليات ادلدمرة عرب الشبكة تطلب األمر اعتماد أمن ادلعلومات كأىم العمليات للحفاظ على
سرية البيانات ادلصرفية وخصوصية العمالء وزيادة ثقتهم ادلرىونة دبدى قدرة ادلصارؼ على توفَت اخلدمات جبودة عالية ومحايتهم من أي عمل
يتسبب يف األذى ذلم ،ففي ظل التيَتات والتطورات يف رلاؿ العمل ادلصريف واشتداد ادلنافسة أضحت ادلصارؼ عرضة يوميا للعديد من زلاوالت
القرصنة واليت غالبا ما يتم التصدي ذلا وكبحها ،إالّ أ ّف ادلًتصدوف ذوي االختصاص واالحًتاؼ من خارج ادلصارؼ أو من داخلها يضعها
دائما يف غمار االضطرابات ،شلّا جيعل عملية أمن ادلعلومات من أولويات القضايا اليت توليها ادلؤسسات ادلصرفية اىتماما خاصا لبلوغ األىداؼ
ادلنشودة وربقيق االستقرار ،وللتأكد من أمهية أمن ادلعلومات يف ربقيق جودة اخلدمات ادلصرفية ضمن ميداف العمل ادلصريف اجلزائري ،مت إجراء
دراسة تطبيقية على مستوى مديرية القرض الشعيب اجلزائري بوالية الشلف.
إشكالية الدراسة:

من أجل اإلدلاـ أكثر دبوضوع أمن ادلعلومات بأبعاده ادلختلفة وأثره على جودة اخلدمات ادلصرفية يف "القرض الشعيب اجلزائري بالشلف" مت
طرح السؤاؿ الرئيسي التارل :
ما مدى تأثير أمن المعلومات على تحقيق جودة الخدمات المصرفية بالقرض الشعبي الجزائري لوالية الشلف ؟
ينبثق عن السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

ىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألبعاد أمن ادلعلومات (السرية ،السالمة  ،التوافر) على ربقيق جودةاخلدمات ادلصرفية؟
ىل توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألثر جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَتات (العمر ،ادلستوىالتعليمي و اخلربة ادلهنية) ؟
أىمية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة من األمهية العلمية و العملية دلوضوع أمن ادلعلومات ،خاصة يف القطاع ادلصريف ادلعروؼ حبساسيتو اذباه أي تيَتات
وللتعرؼ أكثر على مسامهة أمن ادلعلومات يف ربقيق جودة اخلدمات ادلصرفية كمحاولة إلثراء الدراسات والبحوث اليت أجريت يف رلاؿ جودة
اخلدمات ادلصرفية اليت ربتاج إذل ادلزيد من البحث والتفصيل بربطها مع متيَتات أخرى ،و فتح اجملاؿ لالستفادة منها خاصة وأ ّف أمن ادلعلومات
وجودة اخلدمات مركز اىتماـ دلختلف أصحاب ادلصاحل وادلصارؼ والباحثُت.
فرضيات الدراسة:
إف طرح الفرضيات يرتبط بالتساؤالت سابقة الذكر وأمنوذج الدراسة احلالية وعليو تتمثل الفرضيات ادلطروحة فيما يلي:
 الفرضية الرئيسية األولى( :)H1يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألبعاد أمن ادلعلومات وربقيق جودةاخلدمات ادلصرفية .
 الفرضية الرئيسية الثانية( :)H2توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف ربقيق جودة اخلدمة ادلصرفية تعزىدلتيَتات الشخصية( العمر ،ادلستوى التعليمي ،سنوات اخلربة)
منهج الدراسة :مت االعتماد على ادلنهج ا الستنباطي بأداتيو الوصف يف اجلانب النظري والتحليل يف اجلانب التطبيقي وادلنهج االستقرائي
الستقراء نتائج الدراسة ادليدانية.
الدراسات السابقة :نستعرض رلموعة من الدراسات اليت ذلا عالقة بادلوضوع كما يلي:
 دراسة ) ( Samuel Eneeji & others, 2019ادلعنونة ب" A Study of Electronic Banking Fraud,( ،"Fraud Detection and Controlعبارة عن مقاؿ منشور يف International Journal of Innovative
جملة االقتصاد واملالية ) (JEFاجمللد  80العدد  80سنة 2822
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 ،)Science and Research Technologyىدفت الدراسة اذل التعرؼ على سلتلف عمليات االحتياؿ االلكًتونية وكيفية
وضحت الدراسة أ ّف عمليات االحتياؿ تؤثر بشكل سليب على
السيطرة عليها و التحديات ادلرتبطة بالسيطرة على ىذه العمليات يف ادلصارؼّ ،
االقتصاد عامة ،كما قدـ الباحثوف عددا من االقًتاحات اليت من شأهنا زبفيف حاالت االحتياؿ ادلرتبطة بالنظاـ ادلصريف من خالؿ القياسات
الكاملة للخدمات ادلصرفية اإللكًتونية والتأكد من ىوية ادلستخدـ يف كل معاملة واستخداـ اذلوية الشخصية وغَتىا.
 دراسة (الشمالي ،)2017 ،اليت ربمل عنواف "أمن وسرية ادلعلومات وأثرىا يف األداء ادلصريف :دراسة تطبيقية على البنوؾ العاملة يف األردف(مقاؿ منشور يف رللة رللة جامعة القدس ادلفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية) ،ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على أمن ادلعلومات وسريتو وأثره
على األداء ادلصريف يف البنوؾ العاملة يف األردف ،كما أظهرت الدراسة أ ّف ىناؾ أمهية نسبية مرتفعة بُت مستوى شلارسة أمن ادلعلومات وسريتها
يف البنوؾ العاملة يف األردف ،وبينت النتائج وجود أثر ذي داللة احصائية ألمن ادلعلومات وسريتها يف األداء ادلصريف يف البنوؾ العاملة يف
األردف.

 دراسة ) ،(Al-Habil, Al Hila, Al Shobaki, Abu Amuna, & Abu Naser, 2017ربت عنواف " TheImpact of the Quality of Banking Services on Improving the Marketing Performance of
 (، "Banks in Gaza Governorates from the Point of View of Their Employeesعبارة عن مقاؿ مت
نشره يف رللة  ،)International Journal of Engineering and Information Systems IJEAISسبثل اذلدؼ
من الدراسة يف ربديد تأثَت جودة اخلدمات ادلصرفية على األداء التسويقي للبنوؾ العاملة يف قطاع غزة يف ظل التحوالت ادلالية والعالقة بُت
جودة اخلدمات ادلصرفية واألداء التسويقي من وجهة نظر ادلوظفُت ،كما سبت الدراسة باالعتماد على أداة االستبياف ادلطبق على عينة عشوائية
بسيطة من ادلوظفُت دبعدؿ اسًتداد  97بادلئة  ،ومت التوصل من الدراسة إذل أ ّف مستوى توافر جودة اخلدمة ادلصرفية (سالمة ،مصداقية ،كفاءة

مقدمي اخلدمات ،اللباقة ،التعاطف ،ادلوثوقية ،االتصاؿ ،ادلسؤولية ،اجلوانب ادلادية والبشرية ،مستوى االستجابة) يف ادلصارؼ العاملة يف قطاع
غزة من وجهة نظر ادلوظفُت كاف مرتفعا ،كما توصلت إذل أ ّف مستوى األداء التسويقي للبنوؾ العاملة يف قطاع غزة كاف مرتفعا  ،كما أ ّف ىناؾ
عالقة ذات داللة إحصائية (ما يزيد قليال دبقدار ألفا) بُت جودة اخلدمة ادلصرفية والتحوالت ادلالية من جهة والتحوالت ادلالية وأداء التسويق يف
البنوؾ العاملة يف قطاع غزة من جهة أخرى.

 دراسة ) ،(Shangali, 2015ادلوسومة ب ػ" Service quality delivery and its impact on customersatisfaction in the bank services in Tanzania: The case of Moshi Uchumi Commercial
( .2015."Bankعبارة عن أطروحة دكتوراه) ،ىدفت الدراسة إذل إجياد العالقات ادلتبادلة بُت تقدمي جودة اخلدمة و رضا العمالء وإذل
ربديد فائدة مناذج جودة اخلدمة ادلعتمدة عند تطبيقها على القطاع ادلصريف يف تنزانيا ،كما مت ربديد نظرة ادلستهلكُت إذل جودة اخلدمة وما إذا
كانوا راضُت عن اخلدمات اليت يقدمها البنك زلل الدراسة " ،" Uchumiكما مت توزيع استبياف ضمن نفس البنك وقد توصلت الدراسة إذل
أ ّف ىناؾ عالقة اجيابية بُت أبعاد جودة اخلدمة ورضا العمالء وتؤكد الدراسة أف  SERVQUALىي أداة مناسبة لقياس جودة اخلدمات
ادلصرفية يف تنزانيا.
تحديد فجوة الدراسة والمساىمة البحثية

تلتقي الدراسات السابقة مع دراستنا احلالية يف معاجلة متيَتات الدراسة ،إذ أ ّف دراسة ) (Shangali, 2015عاجلت موضوع جودة
اخلدمات و ىو ادلتيَت التابع يف دراستنا يف حُت  Shangaliقاـ بربطها دبتيَت آخر(رضا العمالء) ،كذلك دراسة (الشمارل )2017 ،عاجلت
نفس متيَت دراستنا ادلستقل ادلتمثل يف أمن وسرية ادلعلومات مع ربطها دبتيَت آخر (األداء ادلصريف) واعتمد على االستبياف كأداة للدراسة مثل ما
سنقوـ بو ،كذلك دراسة ) (Al-Habil, Al Hila, Al Shobaki, Abu Amuna, & Abu Naser, 2017عاجلت
موضوع جودة اخلدمة ادلصرفية باالعتماد على نفس األداة ادلستخدمة يف دراستنا لنفس خصائص العينة وىو ما سنقوـ بو يف دراستنا احلالية
باالعتماد على أداة االستبياف و توزيعو على عينة الدراسة متمثلة يف ادلوظفُت ،كذلك دراسة)( Samuel Eneeji & others, 2019
تعاجل موضوع االحتياؿ وىو أحد أىم أسباب اعتماد أمن ادلعلومات وأحد العناصر ادلهمة يف دراستنا احلالية.
زلاولة منا لكشف العالقة بُت أمن ادلعلومات وجودة اخلدمات ادلصرفية بالتعمق أكثر يف أجزاء من الدراسات السابقة ،حناوؿ توفَت مرجع
آخر يفيد كل من يريد التعمق يف ادلوضوع وكشف جوانبو من باحثُت وأصحاب ادلصاحل وغَتىم.
جملة االقتصاد واملالية ) (JEFاجمللد  80العدد  80سنة 2822
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 .1اإلطار النظري للدراسة

سيتم يف ىذا اإلطار التطرؽ إذل ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بكل من أمن ادلعلومات وجودة اخلدمات ادلصرفية.

 .1.1مفهوم أمن المعلومات وأىميتو في المجال المصرفي
يعترب أمن ادلعلومات من العمليات األساسية اليت يرتكز عليها العمل ادلصريف نظرا خلصوصيتو وزيادة التهديدات احمليطة يف ظل التكنولوجيا.
 1.1.1مفهوم أمن المعلومات المصرفية:

مت تطبيق الكمبيوتر على نطاؽ واسع يف كل جوانب األعماؿ التجارية ،احلكومة والتعليم والتمويل والرعاية الصحية والفضاء لنظاـ الدفاع

سباشيا مع اعتماد اجملتمع ادلتزايد على تكنولوجيا ادلعلومات ) ،(Ula, Ismail, & Sidek, 2011, p. 01وتكنولوجيا ادلعلومات تتمثل
يف احلوسبة و استخداـ تكنولوجيا األجهزة والربرليات السلكية والالسلكية اليت توفر وسائل آلية للتعامل مع ادلعلومات وتوصيلها إذل أبعد
النقاط ،من ىنا ازدادت دوافع تبٍت أمن ادلعلومات.
أمن ادلعلومات( )information securityحسب ) (Ula, Ismail, & Sidek, 2011, p. 02ىو إنشاء وصيانة بيئة

التحكم إلدارة ادلخاطر ادلتعلقة بالسرية والسالمة و توافر ادلعلومات وإتاحة ادلعلومات ودعم العمليات واألنظمة ،ويعرفو & (Ambhire
) Teltumde, 2011, p. 102بأنّو محاية ادلعلومات ونظم ادلعلومات من أي وصوؿ غَت مصرح بو ،واستخداـ وكشف وتعديل وتعطيل
واالطالع و التفتيش والتسجيل أ و التدمَت للعناصر السرية اليت تتمثل يف احليازة و السالمة والتوافر والفائدة لألفراد ادلخولُت ذلا ،ويعرؼ أيضا
بأنّو محاية لكافة ادلوارد ادلستخدمة وتأمينها يف معاجلة ادلعلومات ،إذ يشمل التأمُت ادلؤسسة نفسها واألفراد العاملُت فيها وأجهزة احلواسب
ادلستخدمة ووسائط ادلعلومات اليت ربتوي على بيانات الشركة (الشمارل ،2017 ،صفحة  ،)192وأمن ادلعلومات يف ادلصارؼ ىو قائم على
توفَت احلماية ادلالية من كل ما جيعل مصرفا ما أو رلموعة من ادلصارؼ يف حالة خطر.
عموما كلّما زاد استخداـ التكنولوجيا زادت إمكانية االستخداـ السيئ لألنظمة ادلعلوماتية واالتصاالت ،فنظم ادلعلومات واالتصاالت سبثل
النواة األساسية للقطاع ادلصريف وأساسو للقياـ دبختلف العمليات وتسيَتىا من خالؿ زبزين ومعاجلة ادلدخالت (البيانات) لتوفَت سلرجات رقمية
مرتكزة على تقنيات التقدـ التكنولوجي ،شلّا يستوجب على ادلصارؼ اتباع االسًتاتيجية ادلناسبة اليت من شأهنا محاية سلتلف البيانات بالتوظيف
الكفؤ للموارد وتوجيو اجلهود حنو محاية العمالء ،إذ ظهرت فئات جديدة من العاملُت وادلهن يف ميداف ادلعلومات باخلصوص ومن ادلوظفُت
ادلطلوبُت يف بيئة النشاط ادلصريف ،وىم حسب (سليم ،2018 ،صفحة :)09
 ادلعلوماتيوف ( :)information workersوىو ادلشتيلوف يف ميداف البيانات وادلعلومات. ادلعرفيوف( :)knowledge workersىم من يتولوف مهمة تعديل ادلعرفة ادلوجودة أو انتاجها ،من خالؿ االستخداـ األمثل للقوىالعقلية ،فمن ىنا برزت مهنة مهندس ادلعرفة وىو ادلسؤوؿ عن مجع ادلعارؼ وترميزىا وربويلها دللفات رقمية.

 .2.1.1أىمية أمن المعلومات المصرفية:
إف أمهية أمن ادلعلومات تكمن يف ّأهنا تستخدـ من طرؼ اجلميع بال استثناء من ادلؤسسات ،األفراد وكذا الدوؿ خاصة مع ازداد االعتماد
على ادلعلومات والكم ادلًتاكم منها ،يف عصرنا احلارل تطور التفكَت يف أ ّف مشكلة األفراد ليست يف احلصوؿ على ادلعلومات وإّمنا كيفية محايتها
(صاحل عوض اهلل ،2018 ،صفحة  ،)44فنجد أمن ادلعلومات يف ادلصارؼ يساىم يف:
 محاية الكم اذلائل من ادلعلومات من سلتلف األخطار اليت ديكن أف تعًتض مسار ادلعلومات؛ زيادة تعامل مدراء ومشريف األقساـ واإلدارات بتقنيات ادلعلومات على التعامل مع الشركات األمنية لوضع برامج مضادة للفَتوسات وسلتلفوسائل احلماية؛
 تساىم عمليات أمن ادلعلومات يف تعزيز الثقة بادلصارؼ وربسُت مسعتها وبالتارل زيادة ادلتعاملُت دبا يساىم بدوره يف محاية االقتصاد الوطٍت. .3.1.1أبعاد أمن المعلومات:
ديثل اعتماد أمن ادلعلومات من أىم العمليات االلزامية يف ادلصارؼ ومن أكثرىا تعقيدا لتحقيق ثالثة أبعاد أساسية تتمثل باختصار يف كل
من ): (Breithaupt & Merkow, 2014, p. 20
 محاية سرية البيانات :حبماية خصوصية ادلعلومات اخلاصة بالفرد ( عميل البنك)؛جملة االقتصاد واملالية ) (JEFاجمللد  80العدد  80سنة 2822
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 احلفاظ على سالمة البيانات :بالدقة والتحقق من أي خطأ ديكن أف يقع ويسبب عطل أو تلف يف البيانات؛ تعزيز توافر البيانات لالستخداـ ادلأذوف بو :من خالؿ التزاـ البنك بتوفَت ادلعلومات للمعنيُت يف أي وقت. .4.1.1مصادر التهديد في العمل المصرفي:
تتعرض ادلصارؼ لع ّدة انتهاكات تسبب عرقلة ادلسار األمٍت وقد تعود لع ّدة مصادر:

أ .مصادر التهديد الداخلية :عادة ما يكوف سبب ىذه التهديدات اخلارجية شخص قد أذف بالوصوؿ إذل الشبكة باستخداـ حساب على
اخلادـ ،أو نتيجة إمهاؿ أحد ادلوظفُت أو االحتياؿ الستنزاؼ موجودات ادلصرؼ (Jouini, Ben Aissa, & Ben Arfa Rabai,

).2014, p. 494
ب .مصادر التهديد الخارجية  :ديكن أف تنشأ التهديدات اخلارجية من األفراد أو ادلنظمات اليت تعمل خارج ادلؤسسة وليس ذلم احلق يف

الدخوؿ ادلصرح بو إذل أنظمة الكمبيوتر أو الشبكة ،كما تشكل سلتلف عمليات ادلؤسسات ادلصرفية لتقدمي اخلدمات عرب األنًتنت فرصا
دلتسللي ورلرمي األنًتنت ،فنجد من أكثر التهديدات اخلارجية اليت تعًتض ادلصارؼ ما يلي:
جدول رقم ( :)01الهجمات االلكترونية المنفذة على المصارف والعمالء
الهجمات الشائعة ضد العميل

الهجمات المعلوماتية ضد المصارف

 التعطيل DDOS/تستخدـ ىذه اذلجمات لتعطيل مواقع  -االحتياؿ على بطاقات االئتماف :تطور التقنيات اجلديدة تزيد منادلصارؼ ادلستهدفة على شبكة األنًتنت أو عملياهتا التجارية
الرئيسية ويكوف ذلا أثر طويل ادلدى.

جرائم البطاقات خاصة سرقة البيانات الشخصية للعمالء بطرؽ
تساىم يف الوصوؿ للحساب وإجراء العمليات بدؿ صاحب
البطاقة.

 االبتزاز :ىي عملية هتديد وترىيب بنشر معلومات أو أي شيء  -أحصنة طروادة :ىي نوع من الربامج الضارة يتخفى غالبًا يف صورةبرنامج شرعي ،ديكن أف يستخدـ اجملرموف اإللكًتونيوف وادلتطفلوف
سري متعلق بالبنك.
أحصنة طروادة يف زلاولتهم للوصوؿ إذل أنظمة ادلستخدمُت .
 االحتياؿ :bank2bankىي شلارسة تنطوي على النصب  -اذلندسة االجتماعية :ىي نوع من التقنيات اليت يستخدمها اجملرموفمن قبل متخصصُت للحصوؿ على االستفادة ادلالية يف إطار
العمليات اليت تتم بُت البنوؾ.

اإللكًتونيوف هبدؼ استدراج ادلستخدمُت إلرساؿ بياناهتم السرية
وإصابة حواسيبهم بربامج ضارة ،أو فتح روابط إذل مواقع مصابة.

 ىجمات اؿ :pos/atmازدادت عملية االحتياؿ ادلتعلقة  -االحتياؿ عرب اذلواتف :هتدؼ إذل اخلداع يف إصابة اجلهاز بربرليةضارة أو احلصوؿ على معلومات خاصة عرب رسائل نصية أو الرف
بالصرافات اآللية وخدمات نقاط البيع ،من خالؿ العديد من
مرة واحدة أو الظن بإصابة اذلاتف بفَتوسات.
الطرؽ اليت توىم العمالء بأف ادلتعامل مهم ىو ادلصرؼ.
 القرصنة :ىي رلموعات للتجسس االلكًتوين بواسطة شبكة  -التصيد :ىي عبارة عن رسائل الربيد اإللكًتوين أو رسائل اتصاؿإلكًتوين احتيالية موجهة حنو عميل معُت أو مصرؼ زل ّدد هبدؼ
األنًتنت للوصوؿ إذل معلومات سرية دبا يسبب خطر كبَت
استيالؿ البيانات ألىداؼ ضارة.
للبنك.
ادلصدر :من إعداد الباحثُت باالعتماد على (سياتيك؛)2018 ،و ()kaspersky
أهنا عمليات احتياؿ مرتبطة بالعمليات االلكًتونية اليت ارتكبت باستخداـ أجهزة الصراؼ
تعرؼ عمليات االحتياؿ ادلصرفية اإللكًتونية ب ّ
اآلرل ،أنظمة اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت ومنصات اخلدمات ادلصرفية عرب اذلاتف احملموؿ ( Samuel Eneeji & others,
) ،.2019, pp. 708-709وىي من أبرز العمليات اليت تكبد ادلصارؼ خسائر فادحة يصعب ربملها.
 .2.1لمحة عامة حول جودة الخدمات المصرفية:
إف العمل ادلصريف مرتبط دبدى تقدديو خلدمات ذات جودة ربقيقا ألىدافو وتلبية لرغبة عمالئو.
 .1.2.1مفهوم الخدمات المصرفية:
تعترب اخلدمة الراقية من أىم السمات اليت ذبعل بنكا متميزا عن غَته وما يعكس ىذا عدد العمالء ادلتعاملُت معو وثقتهم خبدماتو ،وىو
جملة االقتصاد واملالية ) (JEFاجمللد  80العدد  80سنة 2822
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ما يعرؼ بوالء العمالء اذباه بنوؾ عن غَتىا ،أما مصطلح اخلدمة حبد ذاتو فقد اختلفت وجهات النظر خبصوص ربديد مفهوـ دقيق ذلا ،فوفقا
بأهنا ":األعماؿ اليت تنطوي على القياـ بعمل شيء للعمالء
دلعجم اكسفورد ىناؾ عدة مفاىيم للخدمة ،ومن بُت ادلفاىيم الواردة يف ادلعجم ّ
ولكن ليس إنتاج السلع"ّ ،أما جودة اخلدمة فهي تعرؼ بصورة واسعة على ّأهنا" التفوؽ والتميز" ) ، ( Qadeer, 2013, p. 05وحسب
 Gronroosفإ ّف ىناؾ منوذج يقسم تصور العمالء حوؿ نوعية خدمة مصرفية معينة إذل بعدين ومها اجلودة التقنية والوظيفية (

) ،Grönroos, 1993, p. 38فاجلودة التقنية يف البنوؾ تقوـ على كل ما يتم تقدديو كمدى فاعلية البطاقات ادلتوفرة أو الصرافات اآللية
ادلوضوعة ربت تصرفهم وغَتىاّ ،أما اجلودة الوظيفية فهي تعكس مدى رعاية و تواصل ادلوظفُت وطريقتهم يف تقدمي اخلدمات (Shangali,
) ، 2015, p. 07وحسب ) (Amoako, 2012, p. 136فإ ّف جودة اخلدمة ىي قياس دلدى تطابق توقعات العمالء مع األداء أو

التسليم الفعلي للخدمة.
عموما سبثل جودة اخلدمات ادلصرفية عامال أساسيا لتطوير العمل ادلصريف من خالؿ اجياد فرص يف بيئة تنافسية تتميز بالتجديد ،كما
يسعى البنك لتحقيق الرضا التاـ للعميل وكلّما ق ّدـ ادلصرؼ خدمات يف ادلستوى دبا حيقق رغبات العميل كلّما زاد تعاملهم معو.

.2.2.1أبعاد جودة الخدمة المصرفية:

ال يوجد اتفاؽ بُت الباحثُت حوؿ األبعاد اليت ربدد مستوى جودة اخلدمة ،إالّ أنّو يف البداية مت ربديد عشرة أبعاد أساسية للجودة اليت
ربدد نوعية اخلدمة متمثلة يف اجلوانب ادلادية والبشرية ادللموسة ،االعتمادية ،مستوى االستجابة ،كفاءات وقدرات مقدمي اخلدمات ،اجملاملة،

االتصاؿ ،ادلصداقية ،األماف ،امكانية الوصوؿ  ،االىتماـ والرعاية والصيانة )ّ ،(Al-Habil & Others, 2017أما يف سنة  1988قاـ
كل من الباحثُت ) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988, p. 23بتقليص العشرة أبعاد سابقة الذكر إذل مخس أبعاد
سبثلت يف كل من:
 اجلوانب ادلادية ادللموسة()Tangibles؛ االعتمادية()Reliability؛ االستجابة ( (Responsivenes؛ األماف()security؛ التعاطف (.)Empathy .3.2.1نماذج قياس جودة الخدمة:
تقوـ عملية قياس جودة اخلدمة ادلصرفية على مناذج أساسية سبثل الركيزة األساسية لتحديد الدور ادللموس ذلا وتتمثل يف اآليت:
أ .نموذج جودة الخدمة(نموذج الفجوة): SERVQUAL
ظهر ىذا النموذج على إثر دراسة مت اجرائها من طرؼ ) ، ( Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985تقوـ على قياس
جودة اخلدمة باالعتماد على توقعات العمالء دلستوى اخلدمة وإدراكات اإلدارة(ادلديروف التنفيذيوف) لتلك التوقعات أي من وجهة نظر كل من
ادلسوؽ للخدمة وادلستهلك باالعتماد على مخسة أبعاد أساسية تتمثل يف كل من ادللموسية ،ادلوثوقية ،االستجابة ،األماف ،التعاطف ،ووفقا
لػلباحثُت يوجد مخس فجوات أساسية لبناء ىذا النموذج تتمثل فيما يلي:
 الفجوة األولى( :)GAP1توقعات ادلستهلكُت وإدراكات اإلدارة(وقد ال يفهم دائما ادلسوؽ توقعات العمالء)؛ الفجوة الثانية( :)GAP2إدراكات اإلدارة لتوقعات ادلستهلك ومواصفات جودة اخلدمة؛ الفجوة الثالثة( :)GAP3مواصفات جودة اخلدمة والتقدمي الفعلي ذلا ؛ الفجوة الرابعة( :)GAP4التقدمي الفعلي للخدمة و االتصاالت اخلارجية (ذلا اثار على توقعات العمالء)؛ الفجوة الخامسة( :)GAP5ادلستهلكُت للخدمة ادلتوقعة و اخلدمة ادلدركة (ادراؾ األداء الفعلي).ويتم ىذا وفقا للصياغة التالية ،GAP5 = f(GAP1,GAP2,GAP3,GAP4( :دبعٌت جودة اخلدمة كما ينظر إليها من
طرؼ ادلستهلك(العميل) كما يعتمد على حجم واذباه الفجوة اخلامسة وىو ما يوضحو الشكل:
جملة االقتصاد واملالية ) (JEFاجمللد  80العدد  80سنة 2822
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الشكل رقم ( :)01نموذج جودة الخدمة

ادلصدر( Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985, p. 44) :
ب .نموذج أداء الخدمة(:)SERVPERF
ظهر ىذا النموذج نتيجة االنتقادات ادلوجهة لنموذج جودة اخلدمة تبعا لدراسة قاـ هبا ) ،(Taylor & Cronin. , 1992وىذا ألف
التباين ادلسجل بواسطة جودة اخلدمة أقل بكثَت من ادلسجل يف تباين أداء اخلدمة ،كذلك أبعاد جودة اخلدمة ال تعكس العالقة األصلية ادلتبادلة
وهبذا فإ ّف السبب األساسي لظهور ىذا النموذج ىو أ ّف النموذج السابق غَت مناسب لقياس جودة اخلدمة باالعتماد على الفروقات بُت

ادلدركات والتوقعات ،مع اإلبقاء على األبعاد اخلمسة اليت مت اقًتاحها يف النموذج السابق و ادلتمثلة يف كل من ادللموسية ،ادلوثوقية ،االستجابة،
األماف ،التعاطف.
 .4.2.1عالقة أمن المعلومات بجودة الخدمات المصرفية:
يعترب أمن ادلعلومات كأحد أبعاد جودة اخلدمات ادلصرفية وىو وظيفة أساسية ال ديكن االستيناء عنو ،فمعلومات العمالء وسريتها تعترب من
أولويات ادلصارؼ يف ظل التييَتات ادلستمرة يف بيئة العمل ،شلّا يستوجب عليها ادلتابعة ادلستمرة دلختلف ادلستجدات يف ىذا اجملاؿ لتحقيق
جودة اخلدمات القائمة على األمن تلبية لرغبات العمالء وتطلعاهتم ،وسيتم تأكيد العالقة بينهما بناء على نتائج الدراسة التطبيقية.
 .2أمن المعلومات وأثره على جودة الخدمات المصرفية "دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري بالشلف":
قبل الشروع يف الدراسة ادليدانية نقدـ نبذة عن "القرض الشعيب اجلزائري" الذي يعنرب ثاين بنك عمومية مت إنشاؤه يف اجلزائر من بُت ستة
بنوؾ ،مت تأسيسو دبوجب ادلرسوـ  366/66الصادر يف  29كانوف األوؿ/ديسمرب برأس ماؿ قدره  15مليوف دج ،اعتمد قانونو األساسي
دبوجب ادلرسوـ  78/67الصادر يف  11آذار/مارس  ،1967مت اجراء الدراسة على مستوى ادلديرية اجلهوية لبنك القرض الشعيب اجلزائري
بالشلف  826اليت تشرؼ على رلموعة من الوكاالت يف عدة واليات عُت الدفلى ،تيارت ،غليزاف ،تيسمسيلت متمثلة يف:
وكاالت الشلف  ،123وكاالت اخلميس  ،131وكاالت العطاؼ،179وكاالت غليزاف ،413وكاالت تيارت  ،425وكاالت تيارت
( ،428)2وكاالت عُت الدفلى  ،430وكاالت ثنية احلد ،432وكاالت تيسمسيلت.452
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 .1.2اجراءات الدراسة الميدانية والتحليل
.1.1.2مجتمع وعينة الدراسة:

يتكوف رلتمع الدارسة من عماؿ مديرية "القرض الشعيب اجلزائري بوالية الشلف" مع االستعانة ببعض موظفي الوكاالت التابعة ذلا ومن ىم
على اطالع دبوضوع أمن ادلعلومات اعتمادا على العينة القصدية نظرا خلصائص عمل البنك ،فقد بلغ حجم عينة الدراسة  55موظفا ،كما مت
توزيع االستبيانات على أفراد العينة دلدة  15يوـ بعدىا مت اسًتداد  50استبانة مع عدـ إمكانية اسًتجاع  5استبانات.

 .2.1.2بناء أداة القياس واختبارات الصدق والثبات:

مت تقسيم االستبياف إذل جزأين ،اجلزء األوؿ تضمن ادلعلومات الشخصية( العمر ،ادلستوى التعليمي واخلربة ادلهنية)ّ ،أما اجلزء الثاين فقد
تضمن زلورين ،احملور األوؿ خاص ب أبعاد أمن ادلعلومات ( محاية سرية البيانات ،احلفاظ على سالمة البيانات ،توافر البيانات للمأذوف ذلم)

و احملور الثاين تضمن جودة اخلدمات ادلصرفية ،و للتأكد من صدؽ االستبياف فقد مت عرضو على رلموعة من األساتذة و ادلتخصصُت يف اجملاؿ
ومت األخذ دبالحظاهتم وتعديل االستبانة ّأما بالنسبة لثبات أداة الدراسة فقد مت التأكد من الثبات بواسطة آلفا كرونباخ حبسابو ومت التوصل إذل

أنّو يوجد ثبات بُت ادلتيَتات ،حيث بلغ رلموع النسب أكثر من % 70باعتبارىا نسبة مرجعية للتأكد من إمكانية التطبيق ،إذ بليت قيمة
آلفا كرونباخ  ،%97.8دبعٌت أنّو يوجد اتساؽ يف األسئلة ادلوضوعة لدراسة ادلتيَتات.
جدول رقم( :)02قياس الثبات في متغيرات الدراسة

عدد العبارات( زلوري أمن ادلعلومات وجودة اخلدمات ادلصرفية)

قيمة آلفا كرونباخ

 32سؤاؿ

%97.8

ادلصدر  :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات الربنامج االحصائي ()spss-v22
وللتأكد من الثبات بُت العبارات أيضا مت استخداـ مقياس التجزئة النصفية الذي يقسم العبارات إذل نصفُت ويدرسهما ،وقد بليت قيمة معامل
 )%97.7(Guttman Split-Halfوىي أكرب من  ،70%شلّا يعٍت وجود ثبات بُت العبارات وإمكانية التطبيق.

 .3.1.2تحديد االتساق

يعرب االتساؽ عن مدى ارتباط الفقرات بأبعادىا الثالثة وىو ما سنبينو يف اجلدوؿ ادلوارل:
جدول رقم( :)03معامالت االرتباط لالتساق الداخلي لمحور أمن المعلومات (األبعاد وفقراتهم)
األبعاد
البعد األوؿ :محاية سرية البيانات

البعد الثاين :احلفاظ على سالمة البيانات

البعد الثالث :توافر البيانات للمأذوف ذلم

رقم العبارة

قيمة معامل االرتباط

01

**0.918

02

**0.928

03

**0.826

04

**0.836

05

**0.789

06

**0.814

07

**0.872

08

**0.874

09

**0.894

10

**0.791

11

**0.884

12

**0.636

**داؿ عند ()0.01
ادلصدر  :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات الربنامج االحصائي ()spss-v22
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يتبُت لنا من اجلدوؿ ( )03أ ّف مجيع معامالت ارتباط زلور أمن ادلعلومات واخلاصة بكل بعد من أبعاده الثالثة وفقراتو وعباراتو من العبارة

 01إذل غاية العبارة رقم 12دالة احصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

 .4.1.2أساليب تحليل البيانات:
من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة ولتحليل البيانات مت استخداـ برنامج احلزمة االحصائية ( )spss v22يف عملية تفريغ وربليل
البيانات ،ويف اختبار فرضيات الدراسة مت استخداـ ع ّدة أساليب احصائية مع االعتماد على مقياس ليكرت اخلماسي لقياس درجة ادلستجوبُت
على عبارات االستبياف كما يلي (:غَت موافق بشدة ( ،)1غَت موافق (،)2زلايد( ،)3موافق (،)4موافق بشدة .)5
 .2.2دراسة خصائص العينة :

فيما خيص خصائص العينة ادلتمثلة يف ادلوظفُت ،فالعمر وادلستوى التعليمي واخلربة ادلهنية عادة ما يشكلوف أمهية واسعة يف البنك وعليو
وجدنا.
جدول رقم( :)04توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الشخصية
الخصائص الشخصية ألفراد العينة
العمر

ادلستوى التعليمي

اخلربة ادلهنية

التكرار

النسبة

أقل من  30سنة

5

%10

من  30اذل  40سنة

30

%60

من  40اذل  50سنة

6

%12

من  50سنة فما فوؽ

9

%18

اجملموع

50

%100

ثانوي وأقل

0

00

جامعي

41

%82

شهادة معادلة

9

%18

اجملموع

50

%100

أقل من  5سنوات

9

%18

من  5اذل  10سنوات

26

%52

 10سنوات فأكثر

15

%30

اجملموع

50

%100

ادلصدر  :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات الربنامج االحصائي ()spss-v22
يتبُت من اجلدوؿ ( )04أف غالبية العاملُت يف "القرض الشعيب اجلزائري" بالشلف تًتاوح أعمارىم بُت  30إذل  40سنة بنسبة قدرت بػ
 ،% 60لتليها نسبة  %18للعاملُت من  50سنة فما فوؽ ،إ ذ ديكن أف يعود ىذا الىتماـ البنك بتكوين عدد معترب من العماؿ الشباب ويف
نفس الوقت االستفادة من ذوي األقدمية واخلربة ( 50سنة فما فوؽ)ّ ،أما بالنسبة للمستوى التعليمي فأغلب العاملُت يف البنك من ذوي
الشهادات اجلامعية بنسبة  %82لتليها نسبة  %18من أصحاب الشهادات ادلعادلة وىو ما يعكس مدى اىتماـ البنك بتوظيف حاملي
الشهادات اجلامعيةّ ،أما خبصوص اخلربة ادلهنية فقد مت تسجيل أكرب نسبة ( )%52للموظفُت العاملُت من  5اذل  10سنوات ،بطبيعة احلاؿ
ىذا يعكس نوعا ما نسبة ادلوظفُت من ذوي األعمار من  30إذل 40سنة ألنّو غالبا ما يكوف عملهم لسنوات معدودة أقل من  10دبعٌت
التحاقهم دبناصب عملهم حديثا واىتماـ البنك بتوفَت مناصب عمل.

 .3.2تحليل نتائج دراسة المتغيرات المحصل عليها:
سيتم ربليل سلتلف االستجابات اخلاصة باحملور األوؿ (أمن ادلعلومات) واحملور الثاين (جودة اخلدمات ادلصرفية) دبالحظة درجة االستجابة
بواسطة ادلتوسط احلسايب واالحنراؼ ادلعياري.
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جدول رقم( :)05مختلف االستجابات لعبارات أمن المعلومات
ادلتوسط
احلسايب

االحنراؼ
ادلعياري

الرتبة

درجة
االستجابة

العبارة

رقم
العبارة
01

يعمل البنك على احملافظة التامة على سرية بيانات العمالء

4.20

1.161

3

مرتفعة

02

يقدـ البنك توعية دائمة و مستمرة بأمهية أمن ادلعلومات دلوظفيو.

4.24

1.080

2

مرتفعة جدا

03

تطبق إدارة البنك إجراءات عقابية صارمة على كل موظف ينتهك

4.32

1.151

1

مرتفعة جدا

خصوصية أمن ادلعلومات.
3.92

1.066

4

مرتفعة

04

ال يوجد ربيُت دوري لربامج أمن ادلعلومات يف البنك مع ادلراقبة ادلستمرة
ألي خلل.

4.17

0.977

1

مرتفعة

05

ال يعمل البنك باالعتماد على نظاـ قوي لتخزين البيانات.

3.76

1.153

4

مرتفعة

06

يتم اسًتداد ادلعلومات بسهولة يف البنك يف حاؿ تعرض ألي تييَت أو

4.02

0.892

1

مرتفعة

البعد األوؿ :محاية سرية البيانات

حذؼ للبيانات.
07

يعتمد البنك خطط بديلة دلواجهة أي طارئ أو أزمة خاصة يف حاؿ
تعطل خطوط االتصاؿ.

3.78

0.790

3

مرتفعة

08

يتم اكتشاؼ اي عمليات غَت مشروعة(احتياؿ ،اخًتاؽ ،انتحاؿ...اخل)

3.96

0.989

2

مرتفعة

بسهولة.
3.88

0.797

2

مرتفعة

البعد الثاين :احلفاظ على سالمة البيانات
09

يضمن توافر ادلعلومات وصوؿ ادلأذوف ذلم اليها بدوف تعقيدات.

3.38

1.048

4

متوسطة

10

يسمح توافر ادلعلومات بتكوين بنية ربتية قوية بناء على توقعات العمالء.

3.84

1.095

1

مرتفعة

11

يركز عمل البنك على توافر ادلعلومات يف الوقت والزماف ادلناسبُت.

3.46

1.129

3

مرتفعة

12

يلتزـ البنك باالحتفاظ بادللفات يف عدة وحدات أو أجهزة زبزين لضماف
عدـ خسارة ادلعلومات.

3.68

1.151

2

مرتفعة

البعد الثالث :توافر البيانات للمأذون لهم

3.59

0.883

3

مرتفعة

المحور األول :عبارات أمن المعلومات

3.88

0.826

1

مرتفعة

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات ()spss-v22
نالحظ من خالؿ اجلدوؿ ( )05اخلاص بالتحليل الوصفي حملور أبعاد أمن ادلعلومات أف البعد األوؿ (محاية سرية البيانات) جاء يف ادلرتبة
األوذل دبتوسط حسايب عاـ مرتفع قدر ب ()4.17واحنراؼ معياري قدر ب( )0.977كما جاءت العبارة رقم  03يف ادلرتبة األوذل ضمن
نفس البعد دبتوسط حسايب قدر ب( )4.32واحنراؼ معياري ( )1.151لتليها العبارات  04 ،01 ،02على التوارل ،أما خبصوص البعد
الثاين(احلفاظ على سالمة البيانات) فقد جاء يف ادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب عاـ مرتفع قدر ب( )3.88واحنراؼ معياري( )0.797ضمن
نفس البعد و احتلت العبارة رقم  06ادلرتبة األوذل دبتوسط حسايب مرتفع قدر ب( )4.02واحنراؼ معياري ( )0.892لتليها العبارات رقم
 05 ،07 ،08على التوارل.
والبعد الثالث(توافر البيانات للمأذوف ذلم) جاء يف ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب عاـ مرتفع قدر ب( )3.59واحنراؼ معياري()0.883
كما جاءت العبارة رقم  10يف ادلرتبة األوذل دبتوسط حسايب قدر ب( )3.84واحنراؼ معياري( )1.095لتليها العبارات رقم (،11 ،12
 )09على التوارل.
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جدول رقم ( :)06مختلف االستجابات لعبارات محور جودة الخدمات المصرفية
العبارة

رقم
العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة االستجابة

13

يواكب البنك أحدث التقنيات التكنولوجية يف رلاؿ اخلدمات
ادلصرفية.

3.36

0.827

17

متوسطة

14

يتمتع موظفو البنك حبسن ادلظهر وأناقة ادللبس.

4.14

1.010

2

مرتفعة

15

يتميز تصميم البنك و ذبهيزاتو والديكور دبنظر جذاب.

3.52

1.233

13

مرتفعة

16

تساىم ادلعدات ادلتوفرة يف تقدمي اخلدمة دبا حيقق رغبات
العمالء.

3.46

0.885

15

مرتفعة

17

حيافظ البنك على عالقتو مع العمالء ويليب توقعاهتم.

3.66

1.136

11

مرتفعة

18

يهتم البنك بادلعلومات السرية للعمالء وحيفظ سجالهتم.

4.32

1.115

1

مرتفعة جدا

19

يقدـ البنك معلومات مفصلة وواضحة عن اخلدمات.

3.62

0.855

12

متوسطة

20

يلتزـ البنك بتقدمي اخلدمات ألوؿ مرة جبودة عالية ويف الوقت
احملدد.

3.36

0.964

18

متوسطة

21

تتم االستجابة الفورية الحتياجات العمالء.

3.20

0.881

20

متوسطة

22

يتم االستماع لشكاوي العمالء مهما كاف نوعها والرد عليها.

3.72

1.070

8

مرتفعة

23

يتم األخذ بعُت االعتبار اي انتقاد يوجهو العميل للبنك.

3.42

0.835

16

مرتفعة

24

يتم تقدمي اخلدمة يف وقت قصَت دوف حاجة العمالء لالنتظار.

3.32

0.913

19

متوسطة

25

يشعر عمالء البنك باألماف يف تعاملهم معو.

3.72

0.809

6

مرتفعة

26

يتمبز موظفو البنك بقابلية التواصل والتفاىم.

3.72

0.882

7

مرتفعة

27

حيرص البنك على أف يكوف موظفي اخلطوط األمامية أكثر
كفاءة و مؤىلُت دلناصبهم.

3.76

0.981

5

مرتفعة

28

يعمل موظفو البنك على بث روابط الثقة واالطمئناف يف نفوس
العمالء.

3.70

0.789

10

مرتفعة

29

تتوافق ساعات عمل البنك مع احتياجات ورغبات العمالء.

3.48

1.092

14

مرتفعة

30

يركز البنك على حسن معاملة العمالء وإحاطتهم بالرعاية

3.72

1.011

9

مرتفعة

الكافية.
31

يضع البنك مصلحة عمالئو يف أولوية اىتماماتو.

3.84

0.976

3

مرتفعة

32

يوفر البنك عدد كاؼ من ادلنافذ للوصوؿ للخدمة.

3.84

0.976

4

مرتفعة

3.64

0.785

2

مرتفعة

المحور الثاني :عبارات جودة الخدمات المصرفية

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
نالحظ من اجلدوؿ ( )06أف العبارة رقم( 18يهتم البنك بادلعلومات السرية للعمالء وحيفظ سجالهتم)جاءت يف ادلرتبة األوذل دبتوسط
حسايب مرتفع جدا قًدر ب ()4.32واحنراؼ معياري قدر ب() 1.115كدليل على أف البنك فعال يهتم بكل ما خيص أمن ادلعلومات لتأيت
عبارات جودة اخلدمات ادلصرفية متتابعة تبعا للمتوسط احلسايب و االحنراؼ ادلعياري.
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 .4.2اختبار الفرضيات
.1.4.2اختبار الفرضية الرئيسية األولى(: )H1يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بُت أمن ادلعلومات وجودة
اخلدمات ادلصرفية.

جدول رقم ( :)07نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين األحادي الختبار العالقة بين أمن المعلومات وجودة الخدمات المصرفية
منوذج االحندار

أمن ادلعلومات/جودة
اخلدمات ادلصرفية

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

معامل
االحندار

ربليل التباين األحادي

ثابت
االحندار

قيمة معامل

مستوى

قيمة معامل

مستوى

R

R2

B

A

التباين
F

ادلعنوية

T

ادلعنوية

0.883

0.780

0.839

0.388

170.559

0.000

13.060

0.000

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
يعرب اجلدوؿ ( )07عن ادلتيَتين التابع (جودة اخلدمات ادلصرفية) وادلتيَتات ادلستقلة ( أمن ادلعلومات بأبعاده رلمعة) إذ:
بلغ معامل االرتباط بُت ادلتيَتين ( )0.883شلّا يدؿ على وجود عالقة ارتباط قوية بينها وذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ،0.05

و قد قدر معامل التحديد بػ ( )R2=0.780أي أ ّف جودة اخلدمات ادلصرفية تفسر ما مقداره ( )%78من تطبيق أمن ادلعلومات ،كما
بليت قيمة ثابت االحندار( ،)0.388( )Aبينما قيمة معامل االحندار( )Bبليت( ،)0.839أي أ ّف ( ،)y=0.388x+0.839وىذا يعٍت
أ ّف التيَت يف نظم أمن ادلعلومات بوحدة واحدة ييَت جودة اخلدمات ادلصرفية ب ،% 83.9كما يالحظ من اجلدوؿ أنّو يوجد أثر ذو داللة
احصائية بُت أمن ادلعلومات وجودة اخلدمات ادلصرفية ألف قيمة F=170.559أكرب من قيمتها اجلدولية يف حُت قدرت ()T=13.060
دبستوى داللة  0.000وىي أقل من ( )0.05شلّا يشَت إذل رفض الفرضية الصفرية اليت تنص على عدـ وجود أثر وقبوؿ الفرضية البديلة.H1

.2.4.2اختبار الفرضية الفرعية األولى ( :)H11يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )α≤0.05بُت بعد محاية سرية
البيانات وجودة اخلدمات ادلصرفية.

جدول رقم ( :)08نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين األحادي الختبار العالقة بين بعد حماية سرية البيانات وجودة الخدمات
المصرفية
منوذج االحندار

سرية البيانات /جودة
اخلدمات ادلصرفية

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

معامل
االحندار

ثابت
االحندار

R

R2

B

A

0.796

0.633

0.639

0.979

ربليل التباين األحادي
قيمة معامل
التباين
F

مستوى
ادلعنوية

قيمة معامل
T

82.783

0.000

9.098

مستوى ادلعنوية

0.000

*يكوف التأثَت ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ()0.05

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
نالحظ من اجلدوؿ ( )08أف قيمة معامل االرتباط اخلطي بَتسوف قدرت ب(  )0.796شلّا يدؿ على وجود عالقة ارتباطية قوية بُت بعد
محاية سرية البيانات وجودة اخلدمات ادلصرفية يف  CPAبالشلف ،وقدر معامل التحديد  R2ب( )0.633شلّا يعٍت أف محاية سرية البيانات
فسر ما مقداره  %63من جودة اخلدمات ادلصرفية ،كما نالحظ أف قيمة ثابت االحندار( )Aبليت ( ، )0.979يف حُت أف قيمة معامل
االحندار ( )Bبليت( )0.639وىذا يعٍت أ ّف التييَت يف محاية سرية البيانات بوحدة واحدة ييَت جودة اخلدمات ادلصرفية ب ػ  ،%63.9كما
يتبُت من نتائج ربليل التباين لنموذج االحندار أف قيمة( )Fبليت ( )82.783عند مستوى الداللة ( )sig=0.000شلا يؤكد معنوية االحندار
أي أ ّف معادلة االحندار كما يلي ،)y=0.979x+0.639( :يف حُت بليت قيمة ( )T=9.098عند مستوى الداللة ()sig=0.000
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وىي أقل من ( )0.05شلّا يدؿ على وجود أثر ذو داللة احصائية وبناء على ما سبق :ترفض الفرضية الصفرية اليت تنص على عدـ وجدود أثر
ذو داللة احصائية حلماية سرية البيانات على جودة اخلدمات ادلصرفية و قبوؿ الفرضية الفرعية البديلة األوذل اليت تنص على وجود أثر ذو
داللة احصائية بُت محاية سرية البيانات وجودة اخلدمات ادلصرفية.

.3.4.2اختبار الفرضية الفرعية الثانية( :)H12يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بُت بعد احلفاظ على سالمة
البيانات وجودة اخلدمة ادلصرفية.

جدول رقم (:)09نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين األحادي الختبار العالقة بين بعد الحفاظ على سالمة البيانات وجودة الخدمات لمصرفية

منوذج االحندار

احلفاظ على سالمة البيانات/

معامل

معامل

معامل

ثابت

ربليل التباين األحادي

االرتباط

التحديد

االحندار

االحندار

R

R2

B

A

قيمة معامل
التباين
F

مستوى
ادلعنوية

قيمة معامل
T

مستوى
ادلعنوية

0.857

0.735

0.844

0.368

133.24

0.000

11.543

0.000

جودة اخلدمات ادلصرفية
*يكوف التأثَت ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ()0.05

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
نالحظ من اجلدوؿ ( )09أ ّف قيمة معامل االرتباط قدرت ب(  )0.857شلّا يدؿ على وجود عالقة ارتباطية قوية بُت بعد محاية سرية
فسر
البيانات وجودة اخلدمة ادلصرفية يف  CPAبالشلف ،وق ّدر معامل التحديد  R2ب( )0.735شلّا يعٍت أ ّف احلفاظ على سرية البيانات ّ

ما مقداره  %73من جودة اخلدمات ادلصرفية ،كما نالحظ أف قيمة ثابت االحندار( )Aبليت ( ،)0.368يف حُت أف قيمة معامل االحندار
( )Bبليت()0.844وىذا يعٍت أف التييَت يف احلفاظ على سالمة البيانات بوحدة واحدة فإ ّف جودة اخلدمات ادلصرفية ستتيَت ب ، %84كما

يتبُت من اجلدوؿ أ ّف قيمة( )Fبليت ( )133.24عند مستوى الداللة ( )sig=0.000وىي أقل من ( )0.05شلّا يؤكد معنوية االحندار ،أي
أ ّف معادلة االحندار ىي ( ،)y=0.368x+0.844كما تبُت أيضا أف قيمة ( )T=9.098عند مستوى الداللة ( )sig=0.000وىي أقل
من مستوى الداللة ( )0.05شلّا يدؿ على وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ،0.05وبناء على ما سبق ترفض الفرضية الصفرية
اليت تنص على عدـ وجدود أثر ذو داللة احصائية للحفاظ على سرية البيانات على جودة اخلدمات ادلصرفية و قبوؿ الفرضية الفرعية البديلة
اليت تنص على وجود أثر ذو داللة احصائية بُت احلفاظ على سرية البيانات وجودة اخلدمات ادلصرفية عند مستوى داللة (.)0.05

.4.4.2اختبار الفرضية الفرعية الثالثة(  :)H13يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بُت بعد توافر البيانات
للمأذوف ذلم وجودة اخلدمات ادلصرفية.
جدول رقم ( )10نتائج تحليل االنحدار وتحليل التباين األحادي الختبار العالقة بين بعد توافر البيانات للمأذون لهم وجودة الخدمات.
منوذج االحندار

توافر البيانات للمأذوف ذلم/
جودة اخلدمات ادلصرفية

معامل

معامل

معامل

ثابت

ربليل التباين األحادي

االرتباط

التحديد

االحندار

االحندار

R

R2

B

A

قيمة معامل
التباين
F

مستوى
ادلعنوية

قيمة معامل
T

مستوى
ادلعنوية

0.826

0.682

0.734

1.009

102.794

0.000

10.139

0.000

*يكوف التأثَت ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ()0.05

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
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نالحظ من اجلدوؿ ( )10أ ّف قيمة معامل االرتباط قدرت ب(  )0.826شلّا يدؿ على وجود عالقة ارتباطية قوية بُت بعد توافر البيانات

للمأذوف ذلم وجودة اخلدمة ادلصرفية يف  CPAبالشلف ،وقدر معامل التحديد  R2ب( )0.682شلّا يعٍت أ ّف توافر البيانات للمأذوف ذلم
فسر ما مقداره  %68من جودة اخلدمات ادلصرفية  ،كما نالحظ أف قيمة ثابت االحندار( )Aبليت ( ، )1.009يف حُت أف قيمة معامل
االحندار ( )Bبليت( )0.734وىذا يعٍت أ ّف التييَت يف توافر البيانات للمأذوف ذلم بوحدة واحدة سيؤدي إذل تيَت جودة اخلدمات ادلصرفية
ب ، %73أي نعرب عن معادلة االحندار كما يلي،)y=1.009x+0.734( :كما يتبُت من اجلدوؿ أ ّف قيمة( )Fبليت ( )102.794عند
مستوى الداللة ( )sig=0.000شلّا يؤكد معنوية االحندار ،يف حُت بليت قيمة ( )T=10.139عند مستوى الداللة ( )sig=0.000وىي
أقل من مستوى داللة ( )0.05شلّا يدؿ على وجود أثر ذو داللة احصائية  ،وبناء على ما سبق :ترفض الفرضية الصفرية اليت تنص على عدـ
وجدود أثر ذو داللة احصائية لتوافر البيانات للمأذوف ذلم على جودة اخلدمات ادلصرفية و قبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة و اليت تنص على وجود
أثر ذو داللة احصائية بُت توافر البيانات للمأذوف ذلم على جودة اخلدمات ادلصرفية.

.5.4.2اختبار الفرضية الرئيسية الثانية (: )H2

تنطوي الفرضية الرئيسية الثانية على أنّو يوجد أثر ذو داللة احصائية دلتوسطات جودة اخلدمة تعزى للمتيَتات الشخصية (العمر ،ادلستوى

التعليمي وسنوات اخلربة) وسيتم معاجلتها تبعا للفرضيات الثالثة ادلوالية.

أ .اختبار الفرضية الفرعية األولى( :)H21تنص على أنّو توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05دلتوسطات جودة
اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَت العمر .

جدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير العمر
متوسط رلموع

مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

بُت اجملموعات

1.967

3

0.656

داخل اجملموعات

28.236

46

0.614

اجملموع

30.203

49

قيمة  Fاحملسوبة

مستوى الداللة Sig

ادلربعات
العمر

1.068

0.372

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
يتضح من خالؿ اجلدوؿ( )11أف قيمة مستوى الداللة ( )sig=0.372وىي أكرب من ( ،)0.05كما أف قيمة  Fاحملسوبة ()1.068
أقل من Fاجلدولية ( ، )2.84فإننا نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05دلتوسطات جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَت العمر ونرفض الفرضية البديلة ػ
ب .اختبار الفرضية الفرعية الثانية( :)H22تنص على أنّو توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05دلتوسطات
جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَت ادلستوى التعليمي.
جدول رقم (:)12نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير المستوى التعليمي
متوسط رلموع

ادلستوى التعليمي

مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

بُت اجملموعات

1.391

1

1.391

داخل اجملموعات

28.812

48

0.600

اجملموع

30.203

49

قيمة  Fاحملسوبة

مستوى الداللة Sig

ادلربعات
2.317

0.134

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
يتضح من اجلدوؿ ( )12أ ّف قيمة مستوى الداللة ( )sig=0.134أكرب من مستوى الداللة ( ،)0.05كما أف قيمة  Fاحملسوبة
( )2.317أقل من Fاجلدولية( ،)4.08وبالتارل نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى
داللة ()α≤0.05يف متوسطات جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَت ادلستوى التعليمي ونرفض الفرضية البديلة .
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ت .اختبار الفرضية الفرعية الثالثة(:)H23تنص على أنو توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05دلتوسطات
جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَت اخلربة ادلهنية.

جدوؿ رقم ( :)13نتائج ربليل التباين األحادي دلتوسطات جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَت اخلربة ادلهنية
اخلربة ادلهنية

مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

متوسط رلموع
ادلربعات

قيمة  Fاحملسوبة

مستوى الداللة Sig

بُت اجملموعات

2.926

2

1.463

2.512

0.091

داخل اجملموعات

27.277

47

0.580

اجملموع

30.203

49

ادلصدر :من اعداد الباحثُت باالعتماد على سلرجات برنامج ()spss-v22
يتبُت من اجلدوؿ ( )13أ ّف قيمة مستوى الداللة ( )sig=0.091وىي أكرب من مستوى الداللة ( ،)0.05كما أ ّف قيمة  Fاحملسوبة
( )2.512أقل من  Fاجلدولية ( ،)3.23أي نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05دلتوسطات جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَت اخلربة ادلهنية و نرفض الفرضية البديلة.
 .3تحليل ومناقشة النتائج:

من خالؿ النتائج ادلتوصل اليها آنفا ديكن القوؿ أف تركيز البنوؾ على االىتماـ أكثر بإدراج أمن ادلعلومات ضرورة حتمية ال مفر منو يف إطار
ربقيق رغبة العمالء من جهة وسباشيا مع متطلبات العمل ادلصريف من جهة أخرى ،فالعميل اليوـ يسعى للحصوؿ على اخلدمات بصورة أسرع

وبأقل التكاليف يف ظل التزاـ البنك بأ ّف العميل ىو أساس العمل البنكي وتوفَت البيانات يف الوقت الذي يساعده من أىم عوامل احملافظة على
احلصة السوقية ،كما أف احلفاظ التاـ على سالمة البيانات أمر أساسي لسالمة العمل ادلصريف وكذا محاية السرية من أي تدخل أو تطفل ،هبذا
فإف القرض الشعيب اجلزائري بوالية الشلف ،وتبعا لنتائج الدراسة يعمل على تطبيق األبعاد الثالثة ألمن ادلعلومات لرفع جودة اخلدمات ادلصرفية
كما يهتم كثَتا باحملافظة على سجالت بيانات العمالء ومعلوماهتم السرية دبتوسط حسايب ( ،)4.32يف حُت أنو ال يواكب تقنيات
التكنولوجيا احلديثة مئة بادلئة وىو ما تعكسو درجة االستجابة ادلتوسطة ( )3.36وفقا للجدوؿ رقم ( )06وىي نقطة سلبية يف ظل التوجو
العادلي القائم على التكنولوجيا أل ّف عدـ مواكبة التكنولوجيا يعٍت ضعف اكتشاؼ ومتابعة جديد التهديدات ادلالية.
عموما إ ّف اعتماد أمن ادلعلومات دينح البنك فرصة أكرب يف كسب حصة جديدة يف السوؽ وتوسيع نطاؽ عملو من خالؿ االىتماـ ادلتزايد
بكل ما يتعلق دبسائل األمن  ،ا خلصوصية ،والتوافر يف ظل البيئة التكنولوجية احلديثة وما يًتتب عنها من هتديدات ،وسعيا لتقدمي خدمات ذات
جودة عالية كما يتوقعها العميل.
خاتمة
يندرج أمن ادلعلومات ضمن عمليات توفَت احلماية للمعلومات والبيانات بشىت أنواعها ويف سلتلف ادليادين ،أل ّف أي عملية قرصنة تفتح
اجملاؿ للعبث وتييَت قاعدة البيانات أو جزء بسيط منها سيسبب خسائر فادحة يصعب تكبدىا وادلصارؼ كما استنتجنا من الدراسة ىي أكثر
عرضة دلثل ىذه العمليات شلّا جعل أمن ادلعلومات من أولويات البنوؾ خاصة يف ظل التقدـ العلمي والتكنولوجي و تطور آليات وتقنيات
االحتياؿ وألف البنوؾ ترتكز يف األساس على العمالء شلا يستوجب عليها اعتماد أنظمة قوية حلماية ادلعلومات والبيانات اخلاصة بعمالئها
ربقيقا جلودة اخلدمات ادلصرفية ،كما مت التوصل جملموعة من النتائج.

نتائج الدراسة:
 احتل بعد محاية سرية البيانات يف زلور أمن ادلعلومات الدرجة األوذل ليليو يف ادلركز الثاين بعد احلفاظ على سالمة البيانات ،ويف ادلركز الثالثبعد توافر البيانات للمأذوف ذلم ،شلّا يدؿ على اىتماـ إدارة القرض الشعيب اجلزائري بالشلف خبصوصية أمن ادلعلومات مع التوعية ادلستمرة
دلوظفيو ،إذل جانب القدرة على اسًتداد ادلعلومات دبرونة يف حاؿ تعرضت للحذؼ أو التييَت مع االىتماـ بتكوين بنية ربتية قوية لتوافر
ادلعلومات تليب توقعات العمالء؛
 كشف ربليل جودة اخلدمات ادلصرفية أ ّف البنك يورل أمهية بالية دلعلومات العمالء السرية وحيفظ سجالهتم؛جملة االقتصاد واملالية ) (JEFاجمللد  80العدد  80سنة 2822
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 أظهرت نتائج دراسة الفرضية الرئيسية األوذل أّنو يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألمن ادلعلومات بأبعاده الثالثةوجودة اخلدمات ادلصرفية؛
 -بينت نتائج الفرضية الفرعية األوذل ادلندرجة ضمن الفرضية الرئيسية األوذل أنّو فعال يوجد أثر ذو داللة احصائية بُت بعد محاية سرية البيانات

وجودة اخلدمات ادلصرفية؛
 أك ّدت نتائج الفرضية الفرعية الثانية ادلندرجة ضمن الفرضية الرئيسية األوذل أنّو فعال يوجد أثر ذو داللة احصائية بُت بعد احلفاظ على سالمةالبيانات و جودة اخلدمات ادلصرفية ؛
 أبرزت نتائج الفرضية الفرعية الثالثة ادلندرجة ضمن الفرضية الرئيسية األوذل أنّو فعال يوجد أثر ذو داللة احصائية بُت بعد توافر البياناتللمأذوف ذلم و جودة اخلدمات ادلصرفية ؛
 مشلت الدراسة اختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية حوؿ وجود فروؽ ذات داللة احصائية دلتوسطات جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى لكل من(العمر ،ادلستوى التعليمي واخلربة ادلهنية) بالقرض الشعيب اجلزائري بالشلف ،ومت التوصل إذل عدـ قبوؿ الفرضية البديلة وقبوؿ الفرضية
الصفرية أي أنّو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية دلتوسطات جودة اخلدمات ادلصرفية تعزى دلتيَتات (العمر ،ادلستوى التعليمي ،اخلربة
ادلهنية) نظرا أل ّف:
 العمر ال يتعلق جبودة اخلدمات ادلصرفية وال يوجد رابط بينهما إّمنا األفكار زبتلف من موظف آلخر واليت تفيد يف تطوير اخلدمة دوف احلاجةدلعرفة عمر ادلوظف وإّمنا ما ديكن أف يضيفو؛
 جودة اخلدمات ادلصرفية ليس ذلا أي عالقة بادلستوى التعليمي للموظفُت بل ىي من العمليات القائمة على اسًتاتيجية جذب العمالءخاصة ذوي ادلستويات التعليمية يف ظل اعتماد التكنولوجيا وتدارؾ آليات العمل؛
 اخلربة ليست مقياسا لتحقيق جودة اخلدمات ادلصرفية وإمنا الثقافة ومستوى االبتكار لدى ادلوظف ىي من أساسيات تطوير اخلدمة ادلصرفية،إذ ديكن دلوظف جديد أف يساىم يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية أكثر من ذوي اخلربة األكرب.
المقترحات:

بناء على النتائج ادلتوصل اليها نقدـ االقًتاحات التالية:
 ضرورة اىتماـ البنك حبماية أنشطتو ادلختلفة ومتابعتها بشكل دوري دبا يساىم يف اكتشاؼ أي خطر مرتبط بادلعلومات وازباذ االجراءات
الالزمة يف الوقت ادلناسب؛
 توفَت األجهزة التكنولوجية احلديثة والربامج ادلتطورة دلواجهة عمليات القرصنة و االحتياؿ؛
 االىتماـ أكثر بتكوين موظفُت متخصصُت يف أمن ادلعلومات.
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