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:ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي تؤديه جودة اخلدمات املصرفية يف حتقيق رضا زابئن الصندوق الوطين للتوفري
 ولتحقيق هذا اهلدف مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد استبانة مت توزيعها على عينة عشوائية.واالحتياط بوكالة قاملة
 وتوصلت هذه الدراسة إىل وجود.SPSS V20  حيث مت حتليل هذه البياانت عن طريق برانمج،) مفردة من جمتمع الدراسة100( مشلت

.(CNEP) عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشرات جودة اخلدمات املصرفية ورضا زابئن
.)CNEP(  بنك، رضا الزبون، مؤشرات جودة اخلدمات املصرفية، جودة اخلدمات املصرفية، اخلدمات املصرفية:كلمات مفتاحية
C12 ،G21،J28 ،L89 : JEL تصنيفات
Abstract :
This study aimed to identify the role of the banking services quality in achieving the satisfaction
of CNEP customers at the agency of Guelma. To achieve this objective, the two researchers prepared
a questionnaire that was distributed to a random sample of )100( participants from the study
community, where this datas were analyzed by the SPSSV20 programme. This study found a
statistically significant positive correlation between indicators of the banking services quality and the
satisfaction of CNEP customers.
Keywords: banking services, banking services quality, indicators of the banking services quality,
customer satisfaction, (CNEP) Bank.
JEL Classification Cods : C12 ،G21 ،J28 ،L89.
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املقدمة:
شهد القطاع املصريف يف السنوات األخرية ،تطورا كبريا يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،إال أن هذه التطورات مل
ختلو من جمموعة من التحدايت ،لعل من أبرزها حدة املنافسة فيما بينها ،األمر الذي يدفعها حنو تطوير وحتسني خدماهتا لتلبية
احتياجات ورغبات زابئنها حماولة بذلك كسب رضاهم ونيل ثقتهم ،حىت يتحقق ذلك وجب حتقيق اجلودة يف اخلدمات املصرفية،
حيث تعترب هذه األخرية من أساسيات العمل املصريف ،ونظرا ألمهيتها فهي تعترب سالحا اسرتاتيجيا للحصول على امليزة التنافسية،
وحتقيق التميز يف السوق ،وجذب أكرب عدد ممكن من الزابئن وكسب رضاهم.
 1.1إشكالية الدراسة :على ضوء ما تقدم ميكن طرح إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:
كيف ميكن جلودة اخلدمات املصرفية أن تساهم يف حتقيق رضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة؟
وانطالقا من السؤال الرئيسي تنبثق األسئلة الفرعية التالية:
• هل هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشرات جودة اخلدمات املصرفية ورضا زابئن ( )CNEPوكالة
قاملة؟
• هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف إجاابت أفراد العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري العمر؟
• هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف إجاابت أفراد العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري مدة التعامل مع البنك؟
 2.1فرضيات الدراسة :كإجابة أولية هلذه التساؤالت قمنا بصياغة جمموعة من الفرضيات التالية:
• هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر امللموسية ورضا زابئن ()CNEP؛
• هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر االعتمادية ورضا زابئن ()CNEP؛
• هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر االستجابة ورضا زابئن ()CNEP؛
• هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر التعاطف ورضا زابئن ()CNEP؛
• هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر األمان ورضا زابئن ()CNEP؛
• ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف إجاابت أفراد العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري العمر؛
• ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف إجاابت أفراد العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري مدة التعامل مع البنك.
 3.1أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
• إبراز مفهومي جودة اخلدمات املصرفية ،ورضا الزبون؛
• التعرف على الدور الذي تؤديه جودة اخلدمات املصرفية يف حتقيق رضا الزبون؛
• التوصل إىل نتائج ،إبمكاهنا أن تساعد البنك يف حتسني جودة خدماته الكتساب رضا زابئنه.
 4.1منهجية الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتحقق من صحة الفرضيات وحتقيق أهداف الدراسة ،مت االعتماد
على املنهج الوصفي التحليلي املناسب هلذا الغرض ،مع االستعانة يف ذلك مبنهج دراسة حالة واملنهج اإلحصائي.
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 5.1الدراسات السابقة :توجد جمموعة من الدراسات اليت تناولت متغريات الدراسة من أمهها ما يلي:
• دراسة (رعد فاضل ابابن )2014 ،بعنوان" :أبعاد جودة اخلدمة املصرفية ودورها يف حتقيق رضا الزبون –دراسة
تطبيقية يف مصرف الرشيد ،"-هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني أبعاد جودة اخلدمة املصرفية ورضا الزبون من
خالل تقييم زابئن مصرف الرشيد ملستوى جودة اخلدمة املقدمة هلم ،وحتديد األمهية النسبية لألبعاد املختلفة جلودة اخلدمة ،إضافة
إىل اختبار العالقة بني جودة اخلدمة املصرفية أببعادها ورضا الزبون .حيث أظهرت نتائج الدراسة التقييم اإلجيايب ملستوى جودة
اخلد مة املصرفية ،ووجود عالقة ذات داللة معنوية بني جودة اخلدمة املصرفية أببعادها وبني رضا الزبون ،إضافة إىل وجود تباين يف
األمهية النسبية لألبعاد اليت يستخدمها الزابئن يف تقييمهم ملستوى جودة اخلدمة املصرفية املقدمة هلم.
• دراسة (عمران علي أبو خريص ومصطفى أمحد شكشك )2015 ،بعنوان" :التسويق االلكرتوين وأثره على جودة
اخلدمات املصرفية –دراسة ميدانية عن املصارف التجارية مبدينة زلينت ،"-هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى أثر تطبيق
أسلوب التسويق املصريف االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية ابملصارف العاملة يف ليبيا وحتديدا املصارف العاملة مبدينة زلينت
من وجهة نظر زابئن هذه املصارف ،واليت هتدف إىل معرفة الواقع املمارس هبا وما حيقق من مزااي هلا ولزابئنها ،والكشف عن أهم
املشكالت اليت تواجهها هذه املصارف وإجياد احللول املناسبة هلا ،وذلك سعيا لتحقيق أعلى درجة من األمان وتوفر قاعدة
للمعلومات وهنج أسلوب البحث والتطوير مع بناء اسرتاتيجية فعالة .وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها :هناك أتثريا
للتسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية هبذه املصارف ،وذلك تبعا للمتغريات احملددة هبذه الدراسة وهي (البحث
والتطوير ،توفر قاعدة معلومات ،وجود اسرتاتيجية ،األمان).
• دراسة (هاجر حممد امللك والطاهر حممد أمحد علي )2016 ،بعنوان" :جودة اخلدمات املصرفية وأثرها على رضا
الزبون –دراسة ميدانية على بنك الصادرات" ،هدفت هذه الدراسة ملعرفة أثر جودة اخلدمات املصرفية احلديثة على رضا الزابئن
يف القطاع امل صريف من خالل جتربة بنك تنمية الصادرات ،عن طريق استبانة وجهت لعينة قصدية من متعاملي بنك تنمية
الصادرات مكونة من  100فرد .وقد خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها :سرعة االستجابة هي العنصر األكثر جاذبية
يف استقطاب زابئن البنك ،يوجد ارتباط طردي متوسط بني كال من حمور رضا الزبون وبعد االعتمادية ،هناك ارتباط طردي ضعيف
وليس له داللة بني كال من حمور رضا الزبون وبعد امللموسية ،يوجد أتثري لبعد امللموسية على حمور رضا الزبون.
 .2جودة اخلدمات املصرفية
 1.2تعريف جودة اخلدمات املصرفية:
سوف نستعرض جمموعة من التعريفات اليت حاولت ضبط مفهوم جودة اخلدمات املصرفية فيما يلي:
تعرف جودة اخلدمة املصرفية على أهنا "إيصال اخلدمة من قبل املنظمة للزبون بشكل صحيح على أن تتوافق مع توقعات
الزبون هلذه اخلدمة" (الياسري ،2016 ،ص .)81
ويف إحدى الدراسات مت تعريف جودة اخلدمة على أهنا "تقييم الزابئن لدرجة التميز والتفوق يف أداء هذه اخلدمة" (السقال،
 ،2016ص .)75
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ابعتبار أن جودة اخلدمات املصرفية تتعلق مبدى توافق توقعات الزبون مع ما مت أداؤه وإدراكه فعال من طرفه ،فإنه ميكن
حتليل جودة اخلدمات املصرفية إىل ثالثة مستوايت أساسية تتمثل يف( :أوالد حيمودة وآخرون ،2021 ،ص ص )345 -344

 1.1.2جودة اخلدمة املتوقعة:
عادة ما تبىن توقعات الزابئن للجودة من خالل عمليات تقدمي اخلدمات أساسا ،اليت بدورها قد تتأثر بعمليات اإلشهار
أو اتصاالت الكلمة املنطوقة أو التجارب السابقة ابإلضافة إىل عوامل أخرى كالديكور الداخلي للبنك ،سلوك العمال وتعاملهم
مع الزابئن ،كل هذا من شأنه أن يؤثر على درجة جودة اخلدمة املتوقعة لدى الزابئن.
 2.1.2جودة اخلدمة املطلوبة:
إن تقدمي املصارف خلدمات ذات جودة ال يعين االستجابة جلميع حاجات وتوقعات كل الزابئن ،فاملصرف جيب أن خيتار
من خالل األ سواق املستهدفة ومن حميطها التنافسي مستوى اجلودة املرغوب حتقيقه ،األمر الذي يتطلب وضع سياسات
واسرتاتيجيات واضحة ختدم مصاحلها ومصاحل زابئنها.
 3.1.2جودة اخلدمة املدركة:
يدرك الزبون مستوى جودة اخلدمة من خالل توافق توقعاته مع ما حصل عليه فعال ،وخيتلف اإلدراك عادة بني األفراد
الختالف أمناط سلوكياهتم وعاداهتم الشرائية والشخصية ،كما يعترب هذا املستوى من جودة اخلدمة األهم ابلنسبة للمصرف ،إذ
يتوجب عليه السعي إىل تقييم مستوى هذه اجلودة لدى زابئنه.
 2.2أمهية جودة اخلدمة املصرفية:
تربز أمهية جودة اخلدمة املصرفية فيما يلي (حساين ،بوكثري ،2018 ،ص ص:)587 -586

 1.2.2كسب رضا ووالء الزبون:
تساعد جودة اخلدمة املصرفية على االهتمام برضا ووالء الزابئن ،وتركز على احلفاظ على ذلك حبيث تعتربه موضوعا
رئيسيا ،ووفقا لذلك فإن البنك يعمل على تدريب موظفيه على أمهية احلفاظ على الزبون ،كما أنه يؤسس لفلسفة عمل تركز على
احلفاظ على الزبون والعمل على إنشاء عالقة طويلة معه مبا يؤسس لوالئه.
 2.2.2متيز اخلدمة:
أن غالبة املصارف يف العصر الراهن لديها القدرة على تقدمي نفس اخلدمات ،وابلتايل فإن أي بنك سوف يبحث على
متييز خدماته عن بقية املنافسني .إن تقدمي خدمة ذات جودة عالية من شأنه أن يعمل على متيز خدمات املصرف حبيث جيعل
هذه اخلدمات ذات قيمة أكرب من وجهة نظر الزبون البنكي عند مقارنتها مع املنافسني.
 3.2.2ختفيض التكاليف التسويقية:
تعمل اخلدمات ذات اجلودة العالية على ختفيض التكاليف التسويقية ،حيث تعترب تكلفة احلصول على زبون جديد أعلى
خبمسة أضعاف من احلفاظ على الزبون احلايل أن البنك ينفذ نشاطات إعالنية أقل للحفاظ على الزبون احلايل مقارنة مع ما ينفقه
للحصول على الزابئن اجلدد ،وابلتايل فإن الزابئن الذين يستلمون خدمات مصرفية ذات جودة عالية يعملون كمسوقني للمصرف
عن طريق إخبار جتارهبم للبيئة احمليطة هبم كما أهنم يستمرون بطلب اخلدمات من املصرف نفسه.
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 4.2.2عوائق أمام املنافسني:
إن تزويد الزابئن خبدمات ذات جودة عالية يعمل على خلق عوائق تنافسية ،حبيث تعمل هذه العوائق على استمرارية متيز
املصرف عن بقية املصارف ،وعند احلديث عن العوائق التنافسية ميكن استنتاج أن بعد التجسيد املادي يلعب دورا أساسيا إذ
يالحظ أن عدد الفروع املصرفية يعمل على حتقيق هذه امليزة (عوائق أمام املنافسني).
 .2.3مؤشرات جودة اخلدمة املصرفية:
 1.2.3االعتمادية:
ونعين هبا قدرة املصرف على أداء واجناز اخلدمة بشكل ميكن االعتماد عليها وبدرجة عالية من الصحة والدقة ،فالزبون
يتوقع أن تقدم خدمة دقيقة من حيث الوقت واألداء متاما مثلما مت وعده (بودية ،قندوز ،2016 ،ص .)147

 2.2.3االستجابة:
وهي القدرة على التعامل الفعال مع متطلبات الزابئن كلها ،واالستجابة للشكاوي والعمل على حلها بسرعة وكفاءة،
وذلك مبا يقنع الزابئن أبهنم حمل تقدير واحرتام من قبل املصرف الذي يتعاملون معه ،إضافة لذلك فإن االستجابة تعرب عن املبادرة
يف تقدمي اخلدمة من قبل املوظفني بصدر رحب (سامر ،أيهم ،2021 ،ص .)347

 3.2.3األمان:
ويعين كسب الثقة واالطمئنان إىل جمهزي اخلدمة والزابئن أي خلو املعامالت اليت تتم بني الزبون والبنك من اخلطورة أو
اخلطأ أو الشك (بوشقيفة ،2021 ،ص .)378

 4.2.3التعاطف:
ويعين التواصل اجليد واالهتمام ابلزابئن وتفهمهم والعناية هبم أي إبداء روح الصداقة واحلرص على الزبون وإشعاره أبمهيته
والرغبة يف تقدمي اخلدمة حسب حاجاته .كما يعين قدرة رجال اخلدمة على تزويد املستهلكني ابلرعاية والعناية ،وكذلك إعطاء
اهتمام خاص لكل زبون وفقا الحتياجاته ورغباته (عبد اخلري ،2018 ،ص .)16

 5.2.3امللموسية:
تتضمن املظاهر املادية لتسهيالت اخلدم ة اليت يقدمها املصرف ،إذ توفر امللموسية متثيال ماداي أو مشهدا للخدمة حيث أن
الزبون وعلى وجه اخلصوص سوف يقيم اجلودة على أساس معايريها والسيما معيار امللموسية فمن الضروري أن ميتلك املصرف
املظاهر امللموسة اجليدة وتوفري أماكن االسرتاحة اليت تليق ابلزبون وكذلك تصميم املصرف سيكون عامل جذاب للزبون ألنه يعرب
عن طبيعة اخلدمات اليت يقدمها له (الياسري ،2016 ،ص.)92

 .3رضا الزبون
 1.3تعريف رضا الزبون:
مت تعريفه على أنه "إدراك الزبون ملستوى تلبية حاجاته" (.)France qualité public, 2004, P.19
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وأبنه "ذلك االنطباع اإلجيايب أو السل يب للزبون نتيجة جتربة الشراء و /أو االستهالك ،الذي ينتج عنه مقارنة أداء املنتوج
املالحظ مع توقعات الزبون" (.)Kotler, 2015, P.150

مما سبق نستنتج أن رضا الزبون هو عبارة عن انطباعه حول جودة اخلدمة املقدمة له واليت تنتج عند مقارنة تلك اجلودة مع
توقعاته.
 2.3خصائص رضا الزبون:
هناك العديد من اخلصائص اليت يتميز هبا رضا الزبون يف املؤسسات املعاصرة ،واليت تتمثل أبرزها فيما يلي:
 1.2.3الرضا الذايت:
يتعلق رضا الزبون هنا بعنصرين أساسيني مها طبيعة ومستوى التوقعات الشخصية للزبون من جهة واإلدراك الذات
للخدمات املقدمة من جهة أخرى ،فنظرة الزبون هي النظرة الوحيدة اليت ميكن أخذها بعني فيما خيص موضوع الرضا ،فالزبون ال
حيكم على جودة اخلدمة بواقعية وموضوعية ،فهو حيكم على جودة اخلدمة من خالل ما يتوقعه من اخلدمة ،فالزبون الذي يرى أن
اخلدمة املقدمة أبهنا اقل جودة من اخلدمات املوجودة يف السوق ،ومن هنا تظهر أمهية االنتقال من النظرة الداخلية اليت تركز على
(اجلودة-املطابقة) ،إىل النظرة اخلارجية اليت تعتمد على (اجلودة-الرضا) (زرزار ،بشاغة ،2017 ،ص .)46

 2.2.3الرضا النسيب:
ال يتعلق الرضا حبالة مطلقة إمنا بتقدير نسيب فكل زبون يقوم ابملقارنة من خالل نظرته ملعايري السوق ،فبالرغم من أن الرضا
ذات إال انه يتغري حسب مستوايت التوقع ،ففي حالة عميالن يستعمالن نفس اخلدمة يف نفس الشروط ميكن أن يكون رأيهما
حوهلا خمتلفا متاما الن توقعاهتما األساسية حنو اخلدمة خمتلفة ،فاخلدمات األحسن ال تتمثل يف اخلدمات اليت تباع مبعدالت كبرية،
فاملهم ليس أن تكون األحسن ،لكن جيب أن تكون األكثر توافقا مع توقعات الزبون (عباس ،اجلنايب ،2017 ،ص ص-144
.)145

 3.2.3الرضا التطوري:
قد يتطور الرضا بتطوير معيارين :مستوى التوقع من جهة ومستوى األداء املدرك من جهة أخرى ،فبمرور الوقت ميكن
لتوقعات الزبون أن تتطور من خالل تقدمي خدمات جديدة والرفع من مستوى املعايري اخلاصة ابخلدمات ،ابإلضافة إىل حتسني أداء
مقدمي اخلدمة وتدريبهم ابلشكل الذي يسمح بتطوير مستوى اإلدراك من طرف الزبون ).(Daniel, 2001, P.30

 3.3أمهية رضا الزبون:
لرضا الزبون أمهية كبرية يف استمرارية املؤسسة واحلفاظ على مكانتها يف سوق املنافسة إضافة إىل أمور أخرى أمهها:
(قريشي ،مدور ،2017 ،ص )168

 إذا كان الزبون راضيا عن أداء املؤسسة فإنه سيتحدث لآلخرين مما يولد زابئن جدد؛
 إذا كان الزبون راضيا عن اخلدم املقدمة إليه من قبل املؤسسة ،فإن قراره ابلعودة إليها سيكون سريعا؛
 إن رضا الزبون عن اخلدمة املقدمة إليه من قبل املؤسسة سيقلل من احتمال توجه الزبون إىل مؤسسات أخرى منافسة؛
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 إن املؤسسة اليت هتتم برضا الزبون ستكون لديها القدرة على محاية نفسها من املنافسني والسيما فيما خيص املنافسة
السعرية؛
 إن رضا الزبون عن اخلدمة املقدمة إليه سيقوده إىل التعامل مع املؤسسة يف املستقبل مرة أخرى؛
 ميثل رضا الزبون تغذية عكسية للمؤسسة فيما يتعلق ابخلدمة املقدمة إليه مما يقود املؤسسة إىل تطوير خدماهتا املقدمة إىل
املستهلك؛
 إن املؤسسة اليت 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 اآلت:
✓ تقدمي السياسات املعمول هبا وإلغاء تلك اليت تؤثر يف رضاه؛
✓ 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 حاجتهم إىل الربامج التدريبية مستقبال.
 .4اجلانب التطبيقي للدراسة:
من أجل إسقاط املفاهيم النظرية جلودة اخلدمات املصرفية ورضا الزبون وحتديد العالقة بينهما على املمارسات امليدانية ،تلزم
القيام بدراسة حالة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بوكالة قاملة.
 1.4جمتمع وعينة الدراسة:
يتمثل جمتمع الدراسة يف زابئن الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ( )CNEPبوكالة قاملة ،ونظرا لصعوبة استقصاء مجيع
الزابئن يف البنك قيد الدراسة فقد مت االعتماد على عينة عشوائية من زابئن البنك حمل الدراسة ،وحتقيقا هلذا اهلدف فقد قام
الباحثان بتوزيع ( )110استبياان ،اسرتجع منها ( )105استبيان ،ومت استبعاد ( )05استبياانت نظرا للتناقضات اليت تضمنتها،
فكان احلجم النهائي لعينة الدراسة هو ( )100مفردة.
 2.4أداة الدراسة:
بغية احلصول على البياانت واملعلومات من أفراد جمتمع الدراسة تطلب األمر تصميم استبيان خصيصا هلذا الغرض وذلك
بناءا على فرضيات الدراسة ومتغرياهتا .ويتكون هذا االستبيان من قسمني مها:
• القسم األول :يتعلق ابخلصائص الشخصية ألفراد العينة وتشمل (اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي ،مدة التعامل مع
البنك)؛
• القسم الثاين :والذي يضم حمورين ،احملور األول يتعلق ابملتغري املستقل(جودة اخلدمات املصرفية) ويتضمن :امللموسية
( 04فقرات) ،االعتمادية ( 04فقرات) ،االستجابة ( 04فقرات) ،التعاطف ( 04فقرات) ،األمان ( 04فقرات) .واحملور الثاين
يتعلق ابملتغري التابع (رضا الزبون) والذي قيس من خالل ( 05فقرات).
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وجتدر اإلشارة إىل أننا استخدامنا مقياس ليكارت اخلماسي الذي يعد األنسب ملثل هذه الدراسات ،وقد كانت اخليارات
املتاحة أمام كل عبارة (مواف ق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة) ،وقد مت ربط كل خيار بوزن حمدد كما هو
موضح يف اجلدول اآلت:
اجلدول رقم ( :)01مقياس ليكارت اخلماسي املعتمد يف الدراسة
البيان

غري موافق بشدة

غري موافق

حمايد

موافق

موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

املصدر :من إعداد الباحثني

عند عملية التحليل للبياانت اجملمعة ،مت تقييم املتوسطات احلسابية إلجاابت الزابئن حيث مت تقسيم املقياس إىل ثالثة
جماالت لتحديد مدى املوافقة أي طول الفئة يساوي(.1.33= 3/)1-5
وبذلك يكون سلم التقييم كما يلي( 2.33-1.00 :منخفضة)( 3.67-2.34 ،متوسطة)( 5 -3.68 ،عالية).
 3.4األساليب اإلحصائية املستخدمة:
اعتمد الباحثان يف حتليل بياانت دراسة احلالة على عدد من األساليب اإلحصائية يف ضوء نوع البياانت وفرضيات
الدراسة .ومجيعها متوفرة حبزمة أساليب التحليل اإلحصائي ( )SPSS. V20وهي :النسب املئوية والتكرارات ،املتوسط احلسايب
واالحنراف املعياري ،اختبار ألفا كرونباخ ،معامل االرتباط سيربمان ،اختبار التجانس ،حتليل التباين ( )ANOVAلقياس واختبار
الفرضيات.
 4.4صدق وثبات أداة الدراسة:
حيث قمنا ابستخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ لقياس مدى ثبات أداة القياس ،وأسفرت النتائج كاآلت:
اجلدول رقم ( :)02قيمة معامل الثبات (ألفا كرونباخ) ملتغريات الدراسة
كامل االستمارة

عدد العبارات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

25

0,856

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

من خالل اجلدول ( ،)02يتضح لنا أن عبارات االستبيان تتميز ابلثبات حسب معامل ألفا كرونباخ الذي جتاوز الداللة
اإلحصائية ( )0.6والقيمة احملققة هي ( .) 0.856مما يدل على أن فقرات االستبيان هلا معدالت ثبات عالية ،وبذلك فإن أداة
الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية ميكن استخدامها ألغراض هذه الدراسة.
 5.4عرض وحتليل نتائج الدراسة:
 1.5.4حتليل نتائج القسم األول للدراسة:
خصص هذا العنصر لتحليل نتائج اجلزء األول الستمارة االستبيان واملتعلق أساسا مبحور البياانت الشخصية للشخص
املستجوب ،ويتضمن هذا احملور طرح أربعة أسئلة شخصية مكنتنا من التعرف أكثر على مفردات العينة املدروسة.
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 توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس :يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة جنسهم إىل ذكر وأنثى ،وهذا ما يوضحهاجلدول املوايل:
اجلدول رقم ( :)03توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس
املتغريات

التكرار

النسبة املئوي

ذكر

64

64.0

أنثى

36

36.0

اجملموع

100

100

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

يظهر من اجلدول أعاله ،أن الذكور يستحوذون على ما نسبته ( )%64.0من أفراد اجملتمع حيث بلغ عددهم ()64
زبون ،يف حني استأثرت اإلانث بنسبة معتربة قدرت بـ ( )%36من أفراد اجملتمع ،وهذا يدل على أن تعامل الذكور مع البنك أكرب
من اإلانث.
 توزيع أفراد العينة حسب متغري العمر :فيما خيص عمر األفراد املستجوبني فيمكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:اجلدول رقم ( :)04توزيع عينة الدراسة حسب العمر
املتغريات

التكرارات

النسبة املئوية

أقل من 20سنة

7

7.0

من  20إىل  29سنة

20

20.0

من  30إىل  39سنة

35

35.0

من  40إىل  49سنة

30

30.0

 50سنة فأكثر

8

8.0

اجملموع

100

100

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

اعتمادا على معطيات اجلدول أعاله ،نستطيع القول أن الفئة الغالبة هي الفئة اليت ترتاوح أعمارها ما بني  30إىل  39سنة
واليت قاربت نسبتها ( ،)%35.0أما النسبة األخرية هي الفئة األقل من  20سنة فلم يكن هناك سوى ( )7زابئن بنسبة (.)%7,0
 توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي :ابلنسبة للمستوى التعليمي فاجلدول املوايل يوضح توزيع عينة الدراسة كما يلي:اجلدول رقم ( :)05توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي
املتغريات

التكرارات

النسبة املئوية

أقل من الثانوي

7

7.0

اثنوي

34

34.0

جامعي

45

45.0

دراسات عليا

14

14.0

اجملموع

100

100

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS
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يوضح اجلدول أعاله ،أن أغلبية أفراد العينة هلم مستوى جامعي ،حيث بلغ عددهم ( )45زبون بنسبة (،)%45.0
وسجلت أدىن نسبة يف مستوى أقل من الثانوي بنسبة ( )%7.0حيث بلغ عددهم ( )7زابئن وهذا ما يدل على أن الزابئن
ختتلف مستوايهتم التعليمية.
 توزيع أفراد العينة حسب مدة التعامل مع البنك :مت تقسيم مدة التعامل مع البنك إىل عدة أقسام وهذا للوصول إىل نتائجأكثر دقة.
اجلدول رقم ( :)06توزيع عينة الدراسة حسب مدة التعامل مع البنك
املتغريات

التكرارات

النسبة املئوية

أقل من سنة

13

13.0

من سنة إىل  5سنوات

35

35.0

من  6إىل  10سنوات

23

23.0

 11سنة فأكثر

29

29.0

اجملموع

45

100

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

يوضح اجلدول أعاله ،أن أكثر الزابئن املستقصى منهم يتعاملون مع البنك حمل الدراسة منذ فرتة ترتاوح بني سنة إىل 5
سنوات ومتثل هذه الفئة ما نسبته ( ،)%35.0وفيما خيص الذين يتعاملون مع الوكالة منذ فرتة تتجاوز  11سنة فتقدر نسبتهم
( ،)%29.0وأما الذين يتعاملون مع الوكالة بني  6إىل  10سنوات فتقدر نسبتهم ( ،)%23.0أما النسبة األخرية ()%13.0
تقل مدة تعاملهم مع الوكالة عن سنة.
 2.5.4حتليل نتائج حماور القسم الثاين للدراسة:
ملعرفة جودة اخلدمات املصرفية يف البنك حمل الدراسة ودورها يف حتقيق رضا الزبون ،ارأتينا إىل وضع جمموعة من األسئلة يف
استبيان الدراسة بغرض اإلجابة عنها من طرف أفراد العينة املستجوبني ،مث عرض آراءهم حول كل العبارات اليت تضمنتها حماور
القسم الثاين من االستبيان لتحليل النتائج املتوصل إليها ابستخدام املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري.
 حتليل بياانت احملور األول:يتضمن هذا احملور جمموعة من العبارات األساسية اليت تساعد يف معرفة وحتليل إجاابت أفراد العينة حول مؤشرات جودة
اخلدمات املصرفية ،حيث مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية اخلاصة جبميع اإلجاابت وترتيب املؤشرات وفق
املتوسط احلسايب ،وهذا ما ميكن استعراضه يف اجلدول املوايل:
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اجلدول رقم ( :)07نتائج إجاابت أفراد العينة حول مؤشرات جودة اخلدمات املصرفية
الرقم

املؤشرات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

الرتتيب

1

امللموسية

4.31

0.436

عالية

1

2

االعتمادية

3.96

0.364

عالية

3

3

االستجابة

3.6767

0.47249

عالية

5

4

التعاطف

3.9167

0.71284

عالية

4

5

األمان

4.1950

0.47084

عالية

2

املتوسط الكلي لألبعاد

0.26525

4،0455

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

يتبني من اجلدول أعاله ،أن مؤشر امللموسية احتل املرتبة األوىل من وجهة نظر الزابئن مبتوسط حسايب ( )4.31مما
يعكس درجة موافقة عالية وابحنراف معياري ( ،)0.436يليه مؤشر األمان ،االعتمادية ،التعاطف ،وأخريا مؤشر االستجابة على
التوايل .أما املتوسط احلسايب العام جململ املؤشرات فقد بلغ ( )4.0455وهي عند موافق واحنراف معياري (.)0.26525
 حتليل بياانت احملور الثاين:يتضمن هذا احملور جمموعة من العبارات األساسية اليت تساعد يف معرفة وحتليل إجاابت أفراد العينة حول رضا الزبون ،وهذا
ما ميكن استعراضه يف اجلدول املوايل:
اجلدول رقم ( :)08نتائج إجاابت أفراد العينة حول رضا الزبون
الرقم

العبارة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

الرتتيب

1

يتوفر يف البنك خمتلف اخلدمات املصرفية اليت تليب احتياجات الزبون.

4.17

0.637

عالية

3

2

يقوم البنك دوما بتلبية متطلبات ورغبات الزابئن.

4.22

0.675

عالية

2

3

يسعى البنك ابستمرار على تقدمي خدمات ذات جودة عالية للزابئن.

4.11

0.680

عالية

4

4

يشعر الزبون ابلرضا يف التعامل مع البنك.

4.24

0.622

عالية

1

5

حيرص البنك على حتقيق رضا الزبون طيلة فرتة التعامل معه.

4.01

0.611

عالية

5

املتوسط الكلي حملور رضا الزبون

4.1500

0.41718

عالية

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

تشري البياانت يف اجلدول أعاله ،أن نتيجة حمور رضا الزبون عالية مبتوسط حسايب يقدر بـ ( )4.15واحنراف معياري يقدر
بـ ( ،) 0.41حيث كانت إجاابت املستجوبني كلها بدرجة موافقة عالية ومبتوسطات متقاربة ،حيث تراوحت أعلى قيمة متثلت يف
"يشعر الزبون ابلرضا يف التعامل مع البنك" مبتوسط حسايب يقدر بـ ( .)4.24وأدىن قيمة متثلت يف العبارة "حيرص البنك على
حتقيق رضا الزبون طيلة فرتة التعامل معه" مبتوسط حسايب ( .)4.01ومنه نستنتج أن زابئن ( )CNEPبوكالة قاملة راضيني عن
اخلدمات املقدمة هلم.
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جودة اخلدمات املصرفية كمدخل لتحقيق رضا الزبون دراسة حالة بنك (- )CNEPوكالة قاملة-

 5.4اختبار وحتليل فرضيات الدراسة:
الختبار فرضيات الدراسة قام الباحثان إبجراء اختبار سيربمان لالرتباط ملعرفة مستوى العالقة بني كل مؤشر من مؤشرات
جودة اخلدمات املصرفية ورضا الزبون ،مث قام الباحثان إبخضاع الفروض الختبار حتليل التباين أحادي االجتاه.
❖ الفرضية األوىل" :توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر امللموسية ورضا زابئن ( )CNEPوكالة
قاملة".
الختبار مدى صحة الفرضية مت االعتماد على معامل االرتباط سيربمان من أجل قياس قوة واجتاه العالقة بني مؤشر
امللموسية ورضا الزبون واجلدول املوايل يوضح ذلك:
اجلدول رقم ( :)09معامل االرتباط سيربمان بني مؤشر امللموسية ورضا الزبون
رضا الزبون

امللموسية

**,525

1,000

,000

.

)Sig. (bilatérale

100

N

100
1,000

**

,525

Coefficient de corrélation

امللموسية
Rho de Spearman

Coefficient de corrélation

.

,000

)Sig. (bilatérale

100

100

N

رضا الزبون

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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يتضح من اجلدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط تساوي ( )0.525وهي تشري إىل وجود عالقة طردية متوسطة بني
مؤشر امللموسية ورضا زابئن ( )CNEPبوكالة قاملة ،كما أن قيمة  )0.000( Sigأصغر من قيمة مستوى الداللة (.)0.01
وعليه يتأكد قبول الفرضية األوىل اليت تنص على" :توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر امللموسية ورضا
زابئن ( )CNEPوكالة قاملة".
❖ الفرضية الثانية" :توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر االعتمادية ورضا زابئن ( )CNEPوكالة
قاملة".
اجلدول رقم ( :)10معامل االرتباط سيربمان بني مؤشر االعتمادية ورضا الزبون
رضا الزبون

االعتمادية

**,756

1,000

Coefficient de corrélation

,000

.

)Sig. (bilatérale

100

N

100
1,000

**

,756

االعتمادية
Rho de Spearman

Coefficient de corrélation

.

,000

)Sig. (bilatérale

100

100

N

رضا الزبون

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS
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يتضح من خالل اجلدول أعاله ،أن قيمة معامل االرتباط تساوي ( )0.756وهي تشري إىل وجود عالقة طردية وقوية
بني مؤشر االعتمادية ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة ،كما أن قيمة  )0.000( Sigأصغر من قيمة مستوى الداللة
( ،)0.01وابلتايل يتأكد قبول الفرضية الثانية.
❖ الفرضية الثالثة" :توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر االستجابة ورضا زابئن ( )CNEPوكالة
قاملة".
اجلدول رقم ( :)11معامل االرتباط سيربمان بني مؤشر االستجابة ورضا الزبون
رضا الزبون

االستجابة

**,518

1,000

Coefficient de corrélation

,000

.

)Sig. (bilatérale

100

100

N

1,000

** ,518

Coefficient de corrélation

.

,000

)Sig. (bilatérale

100

100

N

االستجابة
Rho de Spearman
رضا الزبون

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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يتنب من خالل اجلدول أعاله ،أن قيمة معامل االرتباط ( )0.518وهي تشري إىل وجود عالقة طردية ومتوسطة بني مؤشر
االستجابة ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة ،كما أن قيمة  )0.000( Sigأصغر من قيمة مستوى الداللة ( .)0.01وعليه
يتأكد قبول الفرضية الثالثة.
❖ الفرضية الرابعة" :توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر التعاطف ورضا زابئن ( )CNEPوكالة
قاملة".
اجلدول رقم ( :)12معامل االرتباط سيربمان بني مؤشر التعاطف ورضا الزبون
رضا الزبون

التعاطف

**,480

1,000

Coefficient de corrélation

,000

.

)Sig. (bilatérale

100

100

N

1,000

**,480

Coefficient de corrélation

.

,000

)Sig. (bilatérale

100

100

N

التعاطف
Rho de Spearman
رضا الزبون

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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يبني اجلدول رقم ( ،)12أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )0.480بني مؤشر التعاطف ورضا زابئن ( )CNEPوهي
تدل على أن هناك عالقة ارتباط موجبة وضعيفة ،كما أن قيمة  )0.000( Sigأصغر من قيمة مستوى الداللة (.)0.01
وابلتايل يتأكد قبول الفرضية الرابعة.
❖ الفرضية اخلامسة" :توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مؤشر األمان ورضا زابئن ( )CNEPوكالة
قاملة".
اجلدول رقم ( :)13معامل االرتباط سيربمان بني مؤشر األمان ورضا الزبون
رضا الزبون

األمان

** ,537

1,000

,000

.

100

100

1,000

** ,537

.
100

,000
100

Coefficient de
corrélation
)Sig. (bilatérale
N
Coefficient de
corrélation
)Sig. (bilatérale
N

األمان
Rho de Spearman
رضا الزبون

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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يتنب من خالل اجلدول ( ،)13أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )0.537وهي تشري إىل وجود عالقة طردية ومتوسطة
بني مؤشر األمان ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة ،كما أن قيمة  )0.000( Sigأصغر من قيمة مستوى الداللة (.)0.01
وعليه يتأكد قبول الفرضية اخلامسة.
❖ الفرضية السادسة" :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني متغري العمر وإجاابت أفراد العينة حول حماور الدراسة".
قبل دراسة الفروق يف آراء العينة وجب التأكد من حتقق شرط جتانس التباين وذلك كاآلت:
 :H0التباين غري متجانس؛  :H1التباين متجانس.
اجلدول رقم ( :)14نتائج اختبار التجانس للمحورين األول والثاين حسب متغري العمر
معامل

درجة احلرية ddl1

جودة اخلدمات املصرفية
رضا الزبون

درجة احلرية ddl2

مستوى املعنوية Sig

Levene
1.212

4

95

0.311

0.675

4

95

0.611

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

من خالل اجلدول أعاله ،نالحظ أن قيمة مستوى املعنوية  Sigللمحورين أكرب من مستوى املعنوية ( ،)0.05وابلتايل
نقبل الفرضية ( H1التباين متجانس) ونرفض الفرضية  .H0مبا أن شرط التجانس حمقق ميكن القيام ابختبار حتليل التباين كما يلي:
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اجلدول رقم ( :)15حتليل التباين الجتاهات أفراد العينة حسب متغري العمر
جمموع

درجة

متوسط

قيمة F

مستوى الداللة

املربعات

احلرية

املربعات

احملسوبة

Sig

بني اجملموعات

0.292

4

0.073

0.073

0.391

داخل اجملموعات

6.674

95

0.070

0.070

اإلمجايل

6.965

99

احملاور
جودة
اخلدمات
املصرفية
رضا
الزبون

بني اجملموعات

0.125

4

0.031

0.031

داخل اجملموعات

17.105

95

0.180

0.180

اإلمجايل

17.230

99

0.951

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

من خالل النتائج املالحظة يف اجلدول أعاله ،يتبني أن قيمة مستوى املعنوية ( )Sigابلنسبة للمتغريين األول والثاين بلغت
( 0.391و )0.951على الرتتيب وهي أكرب من مستوى املعنوية املعتمد ( ،)0.05وهذا ما يدل على أن اجتاهات وتصورات
عينة الدراسة للمتغريين (جودة اخلدمات املصرفية ،رضا الزبون) ال يوجد فيها اختالف يعزى ملتغري العمر ،أي أنه ال توجد
فروقات إحصائية يف إجاابت أفراد العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري العمر.
وعليه فقد أمجع كل أفراد العينة حمل الدراسة على اختالف أعمارهم ،على أن جودة اخلدمات املصرفية حتقق رضا الزبون.
❖ الفرضية السابعة" :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني متغري مدة التعامل مع البنك وإجاابت أفراد العينة حول
حماور الدراسة".
قبل دراسة الفروق يف آراء العينة وجب التأكد من حتقق شرط جتانس التباين وذلك كاآلت:
 :H0التباين غري متجانس؛  :H1التباين متجانس.
اجلدول رقم ( :)16نتائج اختبار التجانس للمحورين حسب متغري مدة التعامل مع البنك
معامل

درجة احلرية ddl1

جودة اخلدمات املصرفية
رضا الزبون

درجة احلرية ddl2

مستوى املعنوية Sig

Levene
0.993

3

96

0.399

0.585

3

96

0.626

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

من خالل اجلدول أعاله ،نالحظ أن قيمة ( )Sigللمحورين أكرب من مستوى املعنوية ( ،)0.05وابلتايل نقبل الفرضية
( H1التباين متجانس) ونرفض الفرضية  .H0مبا أن شرط التجانس حمقق ميكن القيام ابختبار حتليل التباين كما يلي:
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اجلدول رقم ( :)17حتليل التباين الجتاهات أفراد العينة حسب متغري مدة التعامل مع البنك
جمموع املربعات

درجة احلرية

احملاور

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

0.219

3

0.073

جودة اخلدمات

داخل اجملموعات

6.747

96

0.070

املصرفية

اإلمجايل

6.965

99

بني اجملموعات

0.522

3

0.174

داخل اجملموعات

16.708

96

0.174

اإلمجايل

17.230

99

رضا الزبون

قيمة  Fاحملسوبة

مستوى الداللةSig

1.038

1.000

0.379

0.397

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج (.)SPSS

يبني اجلدول أعاله ،أن قيمة ( )Sigابلنسبة للمحورين األول والثاين بلغت ( 0.379و )0.397على الرتتيب ،وهي
أكرب من مستوى املعنوية املعتمد ( ،) 0.05وهذا ما يدل على أن اجتاهات وتصورات عينة الدراسة للمتغريين (جودة اخلدمات
املصرفية ،رضا الزبون) ال يوجد فيها اختالف يعزى ملتغري مدة التعامل مع البنك ،أي أنه ال توجد فروقات إحصائية يف إجاابت
أفراد العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري مدة التعامل مع البنك.
 .5خامتة:
تعتمد جودة اخلدمات املصرفية بشكل كبري على مقدم اخلدمة والكيفية اليت تقدم هبا ،لذا جيب على البنوك أن هتتم بتقدمي
خدمات ذات جودة عالية ،وتصميم طريقة مناسبة من أجل تسليم هذه اخلدمة ابملواصفات املطلوبة ،إذ أن الوصول إىل الزابئن
وكسب رضاهم ال يتم إال من خالل حتسني جودة اخلدمات املصرفية وتقدميها وفق توقعات ورغبات الزابئن .لذا ميكن القول أن
جودة اخلدمات املصرفي ة تساعد البنوك على االحتفاظ بزابئنها وإرضائهم من جهة وحتقيق الربح والبقاء واالستمرار من جهة
أخرى.
 1.5نتائج الدراسة :فيما يلي نستعرض أهم النتائج اليت توصلنا إليها:
✓ تعترب جودة اخلدمات املصرفية سالحا تنافسيا فعاال ،لذلك يسعى البنك إىل بلوغ ما وراء اجلودة من خالل التميز يف
تدريب املوظفني ليصبحوا أكثر قدرة على التعامل مع الزابئن وحتقيق رضاهم؛
✓ إن جودة اخلدمات املصرفية تؤدي إىل كسب رضا الزبون وذلك بتلبية حاجاته ورغباته؛
✓ توجد عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بني مؤشر امللموسية ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة؛
✓ توجد عالقة ارتباط موجبة وقوية بني مؤشر االعتمادية ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة؛
✓ توجد عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بني مؤشر االستجابة ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة؛
✓ توجد عالقة ارتباط موجبة وضعيفة بني مؤشر التعاطف ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة؛
✓ توجد عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بني مؤشر األمان ورضا زابئن ( )CNEPوكالة قاملة؛
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✓ عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف إجاابت أفراد العينة حول دور جودة اخلدمات املصرفية يف حتقيق رضا
زابئن ( )CNEPوكالة قاملة ،تعزى إىل املتغريات الشخصية (العمر ومدة التعامل مع البنك).
 2.5االقرتاحات :بناءا على نتائج الدراسة ،ميكن إدراج بعض االقرتاحات كما يلي:
 تنويع اخلدمات املصرفية واالهتمام جبودهتا وحتديثها لدى البنوك اجلزائرية؛
 العمل على عقد دورات متخصصة يف طريقة التعامل مع الزابئن ،وطرق تقدمي خدمة جيدة؛
 ضرورة اهتمام البنك بسرعة االستجابة حلاجات ورغبات الزابئن ،ولن يتحقق ذلك بدون تقدمي خدمات ذات جودة
عالية؛
 العمل على إشراك املوظفني يف أساليب تقدمي اخلدمات املصرفية ،واكتساب اخلربات الالزمة للنهوض واالرتقاء جبودة
اخلدمات املصرفية املقدمة؛
 تقدمي مكافئات للموظفني الذين يتعاملون مع الزابئن بطريقة لطيفة؛
 الوقوف على مقرتحات الزابئن واالهتمام حبل مشاكلهم ومعرفة اخلدمات اليت يرغبون فيها ،ألن الزابئن هم أساس بقاء
البنك ومصدر خللق الطلب؛
 الرتكيز على رضا الزبون ،ألن اجلودة العالية نسبيا حتقق رضا عايل لدى الزبون وابلتايل كسب زابئن جدد وحتقيق الرضا
التام والذي بدوره سيحقق أرابح عالية نتيجة االحتفاظ ابلزابئن.
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