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 بســـــم اللـــــه الرحمــــــان الرحيـــــــم

هتدي لوا أن هدانا اه ا ل  الحمد ه الذي هدانا لهذا و ما ك

ا على إتمام هذا العمل المتواضع.  الحمد ه الذي وفق

 الحياة رحلة أحلى ما فيها أن يعرف اإنسان ذاته و كيف يعرف ذاته إن لم يعرف ربه.

       لطريق ألم، فـإن آخرها تحقيق حلم، و إذا كانت أول اإنطاقة .... دمعة فـإن نهايتها  إذا كان أول ا

وات قد مرت و الحلم يتحقق.       بسمة و كل بداية ابد لها من نهاية و هاهي الس

ى رضاهما بعد رضاء اه.  أهدي هذا العمل إلى من ربط اه بخما العبادة و اإيمان و تتم

 ك أن ا تعبد إا إيا  و بالوالدين إحسانا "" و قضى رب

ي كيف أشق ط يإلى من غرس في نفسي الكبرياء و علم ح و    كل شي ريقي في الحياة ، إلى الذي م
ي أي شيء " أبي العزيز " حفظه اه. تظر م  لم ي

 و أتقدم بشكري إلى أستاذي المشرف على توجيهاته و إرشاداته طيلة إنجاز هذا البحث.

 جميع اأهل و اأقـارب.  إلى

 إلى كل من أحبهم و لم يتذكرهم قـلمي.
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 :مقدمـــة

ظامااقتصاديفيأيمجتمع,إذيل ل عصبي جهازا مصرفيا ظاما ةيعتبرا سيو عبدورامهمافيتوفيرا
مدخرون. نأنيتحملهاا تييم مخاطرا مايعملعلىتقليلدرجةا منيحتاجها اومة ا

موالواادخارفي تيتتوىجمعا مصرفيفهيا ظاما زعليها ذييرت عمودا مصارفهيا ونا و
دبذ مجتمعوتعيداستثمارهافيااقتصاد,فتتو دورةااقتصاديةا شطا شرائيةفت قوةا عملوتتحققا كفرصا
قومي. دخلا موا يي تا مودخلاافرادوبا وي

لدور  كيعود ,وذ مصرفية خدماتا اءعنا ااستغ ها ,ايم مختلفة ا أحجامها و ها ا فااقتصادياتبأش
سإماإيجاباأوسل ع ذيي خيرةوا ا ذيتلعبههذ دول,وهذامادعاا ميةفيمختلفا ت باعلىتحقيقا

فاءتهاوتبسيطإجراءاتسيرعملهامنأجلتحقيق عملعلىرفعمستوى ىاإهتمامبخدماتهاوا مصارفإ ا
يهاورغباتهم. احتياجاتمستهل

يينوجذبمسته حا يهاا سبرضامستهل خدماتبهدف وعةمنا يلةمت مصارفتقدمتش ينجدد,إافا ل
احتياجات فهم إن و مصرف ا مع تعامل ا في ثقتهم أساس هي مقدمة ا خدمة ا في جودة ا صر ع أن
هبمواجهة ةسوقيةوتسمح ا مصرفم سبا افسيةدائمةت تحقيقميزةت حقيقي مصدرا ينيعتبرا مستهل ا

تقدي خال سوقمن ا على تسيطر تي ا ية ما ا مؤسسات يلبيتحدياتا ذي ا ل ش با وعة خدماتمت  مها
خفضة. م يفا ا ت يةوا عا جودةا يزعلىا تر ينمعا مستهل احتياجاتا

اتهم ينتتغيروتفضياتهمتختلفباختافادرا مستهل ناحتياجاتا يسسها,خاصةوا  هدف وتحقيقهذاا
مقدم مصرفيةا خدماتا جودةفيا اعاتهمبمستوياتا ذيوق لا ش ينبا مستهل وقوفعلىاحتياجاتا ة,وا

سبرضاهم. يرضيتوقعاتهمبغية

ية : ا  اإش

اتتمثلفي: يةدراست ا سابقافإناش را منخالماذ

ي؟ ب مستهلكا مصرفيةعلىسلوكا خدماتا ماهوتأثيرجودةا

فرعية :  اأسئلة ا



 

  

 

مصرفية؟خصائص - خدماتا واعها؟مامفهوما  هاوأ

مصرفيةوماهيأبعادها؟ - خدمةا يبجودةا ع  ماذا

يبصفةخاصة؟ - ب مستهلكا مستهلكبصفةعامةوا مقصودبسلوكا  ماا

دراسة :  فرضيات ا
ى: و فرضيةا ا

- H1.همإيجابي مقدمة مصرفيةا خدماتا جودةا ك ب  :تقييمزبائنا

- Hoجودةا ك ب همسلبي.:تقييمزبائنا مقدمة مصرفيةا  خدماتا

ية: - ثا فرضيةا  ا

- H1.دراسةإيجابي ةا عي مستهلك  :تقييمسلوكا

- Ho.دراسةسلبي ةا عي مستهلك  :تقييمسلوكا

ثة: ثا فرضيةا ا
- H1 .ي ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا  :توجدعاقةارتباطبينجودةا

- H0ي.:اتوجدعاقةارت ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا  باطبينجودةا

دراسة :  أسباب ا
مصارف. - متعلقةبا مواضيعا حوا شخصي ميلا  ا

مصرفية. - حدماتا متعلقةبجودةا مراجعا  توفرا

مصرفية. - اعةا ص حديثةفيا توجهاتا تعرفعلىآخرا  ا

دراسة :  أهمية ا
مصر - خدمةا مستهلك.اعتبارأنجودةا  فيةهيسبيلتحقيقرضاا

وعيةجيدةتسعىبها - مصارفمنتقديمخدماتذات نا يبمايم ب مستهلكا تفسيرسلوكا
ينجدد. يهاوجذبمستهل  إرضاءمستهل

دراسة :  أهداف ا
اتهم. - احيةإدرا احيةتوقعاتهمأومن مصرفيةسواءمن خدماتا جودةفيا  توضيحمفهوما

تع - ي.ا ب مستهلكا ظرا خدمةمنوجهة تيتحددجودةا عواملا لدقيقعلىأبرزا  رفبش

مصرفية. - خدماتا جودةا ينفيتقييمهم مستهل تييستخدمهاا معاييرا  تحديدا

دراسة. حدودا



 

  

 

دراسة : هج ا  م
و بدراسة ا حيثقم , وصفي ا تحليلي ا هج م ا على هذ ا دراست في ا جمعاعتمد خال من ظرية  صفية

تحليليفي هجا م علىا ا واعتمد ي. ب مستهلكا سلوكا ذا مصرفيةو خدماتا ا معلوماتحولجودة ا
مستمدةمناإستبيان. معطياتا تطبيقيةمنخالتحليلوتفسيرا اا دراست

بحث :  محتويات ا
قدتمتقسيمبحث ا شاملةبموضوع ظريوقسمتطبيقي.منأجلاإحاطةا ىقسمين:قسم اإ

ظري : قسم ا يحتويعلىفصلينا
فصل اأول :  ثاثا فصل ا هذا تضمن وقد ية ب ا خدمة ا جودة مفاهيمي ا اإطار ى إ فيه ا تطرق وقد

مباحثتمثلتفي:
ية. ب لخدمةا ول:مدخلعام مبحثا ا

جودة. ي:ماهيةا ثا مبحثا ا
مبح ية.ا ب خدماتا ث:جودةا ثا ثا

ي : ثا فصل ا بدورا ذييضم وا ية ب ا خدمة ا يفيظلجودة ب مستهلكا فيهعنسلوكا ا تحدث وقد
ثاثمباحث:

ي. ب مستهلكا سلوكا ول:مدخلعام مبحثا ا
ي. ب مستهلكا ي:دراسةسلوكا ثا مبحثا ا

ث:عاقة ثا مبحثا مستهلك.ا تميزبسلوكا اروا اإبت
تطبيقي :  قسم ا  ا

ريفية ميةا ت فاحةوا كا ةب افيهدراسةحا او مة,وهوبدوريشملعلىثاثة–BADR–وقدت ةقا ا و
مباحث:

ريفية. ميةا ت فاحةوا كا محةتاريخيةحولب ول: مبحثا ا
ك ي:تقديمب ثا مبحثا ريفيةا ميةا ت فاحةوا مة–ا ةقا ا –و

بحث. تائجا ث:عرض ثا مبحثا ا
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 دتمهيــــــــــ

جودة صرم,وأصبحتا م عشرينا قرنا خيرينمنا عقدينا ميا,خالا جودةعا تزايدااهتمامبموضوعا
متد خدماتا سلعوا لتمييزبينا مية خدماتغةعا تعتبرا ما  تميز, افسةوا لم ,ومفتاح ميا ةعا او
مصرفوعمائه. وصلبينا يةحلقةا ب ا

ذي خدمةوا ا ذييؤديهذ فردا زعلىعدةمقوماتمنأهمهاا مصرفيةهيعمليةتتر خدمةا جودةفيا فا
وكقد ب جدأنمعظما زبائنحيث ةمعا تميزيدخلفيعاقةمباد ىااهتمامبجودةخدماتهاوا اتجهتإ

جودة جدأنا ا زبائن,ومنه سبرضاا تيتعتمدعليهافي رئيسيةا مداخلا أحدا ها, فيخدمةزبائ
عميلوارضائهفهيترتبطفي لردعلىاحتياجاتا مصرفية عمالا ظمةا إجابةتضعهام حلأو تعتبر

مجالبتحسين هم.هذاا وي عمالوت فاءاتوتطويرهاوتحسينا ا

ىثاثة إ مقسم بدور وهو ية ب ا خدمة ا جودة مفاهيمي ا ىاإطار تعرضإ فصلفيا ا وسيختصهذا
مباحثتمثلتفي:

مصرفية. لخدمةا ول:مدخلعام مبحثا ا

جودة. ي:ماهيةا ثا مبحثا ا

خدمات ث:جودةا ثا مبحثا ية.ا ب ا

 

 

 

 

 



دما المصرفي              الفصل اأ                                    ار المفاهيمي لجو ال اإي  

  

6 

 

مصـــرفية لخدمـــة ا مبحــــث اأول: مدخـــل عـــام   ا

بيرين مواوتطورا ماضي قرنا هايةا قدعرف ساسيةو قطاعاتااقتصاديةا خدماتمنا يعتبرقطاعا
م املهامعا مي.واسيمابعدت عا ظاما ذيعرفها ىاازدهاراإقتصاديا كإ ماديةفيويعودذ تجاتا

و بير ا وعها بت خرى ا اعات ص ا من غيرها عن خدمية ا اعات ص ا تتتميز و مطلوبة ا افع م ا تحقيق
بها. معاصرةفيأغلبجوا حياةا تشملمرافقا توسعها

مطلب  مصرفية اأول:ا خدمة ا  ماهية ا
مصرفية أوا: خدمة ا خد :تعريف ا ىتعريفا تطرقإ خدمةقبلأن ىتعريفا مصرفيةيجباإشارةإ مةا

بصفةعامة.

خدمة:تعريف  –أ   ا

جد: تعاريف ا خدمةومنبينهذ تيوصفةبهاا تعاريفا ثيرمنا اكا ه

 سفورد فعليOxford dictionary)5445عرفهاقاموسأ تصورا ها:"ا مجموعةأو(علىأ
موضوعةعنطريق هدافا ا تصورفئة ا اعتبرأنهذا و مختلفة مظاهرا منا مجموعة توحيد

ظمة م مساهمينفيا عمالوا زبائنوا فعلييقدممنقبلا محفوظةفي،ا خدمةا أومنخالا
 هم أذها عمال، ذييغلفطبيعةا بيانا تصورأوا خدمةعبارةعنا ا ونمفهوم واقترحبأني

خدميةبحيثيتمف خدمة"ا تائجا لووظيفةوتجربةو حصولعلىقيمةوش هايةا  يا

  اآيزو ظمة م تعريف "5449ISOوتضمن ها بأ خدمة ا خال: من دة متو ا تائج ا عن تعبر
تقاء لموردبهدفا داخلية شاطاتا زبونأوعنطريقا موردوا تفاعلبينا متعلقةبا شاطاتا ا

زبون"  .(1)احتياجاتا
 (ية مري تسويقا لبيعAMAوعرفتهاجمعيةا تيتقدم افعأواإشباعاتا م شطةأوا ها"ا (بأ

مباعة" سلعا ونمرتبطةمعا تيتقدموت  .(2)أوا
 (ويقولGronoroosلتبادلوتقدمها حواسوقابلة ةبا خدمةهيعبارةعن"أشياءمدر  (أنا

 

                                                           
صرن،(1) مصرفية<<رعدحسنا خدمةا مةجودةا توزيععمان،>>عو شروا ل وزراق .80،85صص8003،مؤسسةا
بوآخرون(2) لزبائن<<عاءفرحانطا بة مر صورةا مصرفيوأثرعلىا تسويقيا مزيجا توزيع،عمان>>ا شروا ل صفاء ،8050،دارا

.56ص
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اتأومؤسسات فسهامؤسساتخدمية"شر خدماتأوتعتبر لعامبتقديما يةبش  (1)مع

 (وقدعرفهاKotler)8000طرفآخر فعةيقدمهاطرفما جازأوم شاطأوا ها"أي ،علىأ
ية هاأيةمل تجع ونأساساغيرملموسةواي تج،وت ونمرتبطابم تاجهاأوتقديمهاقدي وانإ

 .(2)"ونماديأواي
 ن تجغيرملموسيتضمنعماأوفعاأوأداةأوجهدايم ها"م اكمنعرفهاعلىأ ه،وه تمل

ي" ف بشريأوا جهدا .(3)وهيتقدممنخالا
 (لخدمةيتجسدفيتعريف تعريفشامل توجأوأداةRussو م ها"شرطمؤقت شاطموجه(بأ

لمشت تعريفمايلي:إشباعحاجاتمحددة رين"وياحظمنهذاا

توج : - لم مؤقت  شرط ا ه. يقصد با همامتا توجوايحق م نأنيستعملواا ينيم مشتر  بأنا

شاط :  - حساباتأوأداة ا مشترينمثلخدماتتدقيقا ا فراد ظماتأوا م ا تيتؤديها ا شطة مثالا
ية. و قا  خدماتاإستشاراتا

مشترونلمشترين:موجه إشباع حاجات محددة  - أنيدفعا ضرورة يسبا ه حيثأ هذ  ا خدمات،ثم ا
شرطة. تعليموا لدفاعوا ة دو  (4)خدماتا

يف  –ب  خدمات:تص  ا مجال في وعة مت مؤسساتا ا من عديد ا اك خدمات،ه حسبا يفها تص ن ويم
ها: دائلومنبي املةا مجموعة

ية  - 1 مل وع ا خاص):حسب  ا قطاع هيمؤسساتا اإحتياطيةفهل مخازن ا وك، ب أما )
شرطة ومي)ا ح قطاعا ومية(،مؤسساتا ح مستشفياتا ا

ة: -2 شر تي تعمل فيها ا سوق ا ية)حسب ا تجزئة،تأمينإقتصاديسوقإستها (أمسوقتجارةا
حاسوب(. تاج)خدمةأقساما اإ

                                                           
عاق،(1) طائي،بشيرا خدمات:مدخلاستراتيجيوظيفيتطبيقي،<<حميدا توزيع،عمان،>>تسويقا شروا ل يازوري ،ص8008دارا

52.
ضمور،(2) يحامدا خدمات<<ها توزيع،عمان>>تسويقا شروا ل .52،ص8008،داروائل
رحومي،(3) ري،أحمدا ب مصرفية<<ثامرا خدماتا شارقة،>>تسويقا توزيع،ا شروا ل .32،ص8002ثراء
تسويق:مفاهيممعاصرة<<ظامموسىسويدان،شفيقإبراهيمحداد،(4) توزيع،عمان>>ا شروا ل .883،ص8007،دارحامد
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سان: -3 قوي)حسب مستوى اإتصال مع اإ ا طبيةخدماتاإتصال ا خدمة اإتصالا أو )
ضعيف) مصابغا عامةأوا يةا وتوماتي غسااتا (.ا

 معين هدف حو  موجه خدمات ا تقديم حيث أيضا، خدمات يقدموا أن شخاص  ن ويم
ية(أوأجهزتعليم،إستشاراتمختلفة) يةآ)ةأوتوماتي موالا (.اتسحبا

مؤهلين) مختصين قبل من ىخدماتمقدمة إ وىبدورها خدماتا ا قسم محاماوت اتا ةشر
مشافي ىخدماتايتطلبتقديمهاتوفيرخبراتخاصةوا قل(وا  ظيفأوا ت (.)عمالا

م لخدماتا بير افسيةإناإختافا خدماتمنأجلخلقمزايات مقدميا هابد يأ قدمةيع
حفاظعليها شاط.،وا وعمحددمنا (1)أنيحلومسائلخاصةب

مصرفية:  -ج  خدمة ا تعريف با خدمة مفهوم إنا ا عنمفهوم ثيرا أويختلف مصرفيةايبتعد خدمةا ا
لعام شاطأوعمليحصلعل،بش تمثل ها فرادحيثأ مستفيدمنخالا ات،يها ي ما ظماتأوا م ا

ها خا من تقدم تي عدم،وا  ك وذا ات ي ما ا و فراد ا أداء بمستوى يرتبط لمستفيد  اإشباع مستوى وأن
عمل شاطأوا تجأوقدايرتبط،ملموسيةهذاا خدماتقديرتبطتقديمهابم ا جدبأن،وأنهذ ومنهذا

خدمة مصرفيةتمثل:ا ا

ات - ي ما فرادوا مستفيدمنقبلا ىا جهزة)شاطأوعمليقدمإ  (.ا

مثال:،إنتقديمهاقديرتبطأوايرتبطبسلعة -  فعلىسبيلا

 مصرفيجعلهذا عاملينفيا تقائهبا تييحتاجهامنخالإ مستفيدعلىمعلوماتا إنحصولا
خدمةمرتبطبا وعمنا ذييقدمها.ا  شخصا

 .ذييقدمها شخصا معاملةمرتبطبا مستفيدوأسلوبا  إنعمليةاستقبالا

 .صراف ييرتبطباستخدامهذاا صرافاآ قودعنطريقا ل مستفيد  إنسحبا

 سلعة وعلىاستخدام مستفيد ا يتعاملونمع ذين ا فراد اإيداعيرتبطبا سحبأو ا إنملئاستمارة
سحبواإيداع.مساعدة داتا  وهيمست

                                                           
تلر،(1) سعار<<فليب سلعوا تسويق:ا ترجمة،سورية،ترجمةماز>>ا توزيعوا شروا ل دين شوراتدارعاءا رابع،م جزءا قاع،ا ن

ية، ثا طبعةا .595،596صص8003ا
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عاملينو فاءةا مستفيديرتبطبمدى تيتساعدإنمستوىإشباعا مستخدمةوا جهزةا مستوىتطوراآاتوا
خدمة. جازوتقديما علىسرعةإ

امنفي فعيا م مضمونا عملياتذاتا مجموعةمنا ها علىأ مصرفيةأيضا خدمةا تعرفا ما
مؤسساتمنخالدااتهاوقيمتهامجم فرادأوا ةمنقبلا مدر حقيقية(ا ملموسة)ا اصرا ع وعةمنا

مستقبلية يةوا حا يةا يةواإئتما ما لمصدراإشباعحاجاتهما تيتش فعيةا م وقت،ا لفيا تيتش وا
مصرفية ا خدمة ا ربحية  فسهمصدرا ، خدمة ملموسةويتصفمضمونا اصرغيرا ع بتغلبا مصرفية ا

ملموسة. اصرا ع علىا

مصرفيةمفهومينأساسيين: خدمةا ويحملتعبيرا

زبائن - هامصدراإشباعاحتياجاتورغباتا و ولتسويقي: مفهوما  ا

- : فعي م ي ثا ا مفهوم إستا جراء من تحقيقها  زبون ا يسعى تي ا افع م ا فيمجموع خدامهويتمثل
مصرفية.  لخدمةا

قبل من واحد ىعميل إ تقدم ما با تيغا خدماتا ا من حزمة أو "خدمة به فيقصد مصرفي ا تج م ا أما
ملحقة،مصرفواحد خدماتاإضافيةا لعميلوا جاري حسابا ا"فا باماتوجهأوتستهدفسوقامعي وغا

فردا م تجا عميلفي،بهتمثلم حزمةمنمصارفباعتبارأنا ا بمختلفةمنهذ بايشتريجوا غا ا
(1)مختلفة.

ش يا :  مصرفية :ثا خدمات ا خدمات أة و تطور ا حالعلىتطورا تسويقيأثربطبيعةا مفهوما إنتطورا
تطوراإقتصاديو خدماتعبرمراحلا ستعرضمفهوما كسوف ذا مصرفيةو خدماتا ا ها مقدمةوم ا

تسويقيةتطو شطةا مراحلفيمايلي:،را ا قدحددتهذ  (2)و

يع:-أ تص مصرفية في مرحلة ما قبل ا خدمات ا زراعةا ا على مرحلة ا هذ في مجتمعات ا اعتمدت قد
ية: تا خصائصا مرحلةبا ا قدتميزتهذ صيدفيتوفيرإحتياجاتهاو وا

ذاتي: -1أ تفاء ا اإ
                                                           

يلشهادةماجيستير(1) رة رحيم،مذ شاطاإقتصادي<<اديةعبدا معرفيةودورهافيتفعيلا خدماتا .65،ص>>تطورا
صمي(2) ةعثمانيوسف،محمودجاسما مي،تحليلي<<دعين،ردي مصرفي:مدخلاستراتيجي، تسويقا توزيع،عمان،>>ا شروا ل اهج م ،دارا

.95،96،صص8005
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لأسرةت شاطتسويقيحيثأن مرحلةبعدموجودأي ا كتتصفهذ ذ تجماتحتاجهمنسلعوخدمات
يأومصرفي. شاطما وعدموجودأي

تاج: -2أ فائض من اإ  تبادل ا
ة مباد ىإجراءعمليةا تاجممادفعهمإ تاجحدثظهورفائضفياإ تخصصباإ ىا سرإ ا بعداتجا

مقا خال من ك وذ سلع بسيطةبا ا فترة ا تلك في تقدم ت ا  تي ا خدمات ا أخرىوان بسلعة سلعة ،يضة
،طوعية،شخصية نأهممااتصفتبههذ متظهربعدو مها مصرفيةفإنمعا لخدماتا سبة أمابا

تبادل. مرحلةهوظهورعمليةا ا
قود:  -3أ  ظهور ا

مقايضة ا و تبادل ا عملية إجراء صعوبة  قيمةظرا وا جودة حيثا خدماتمن وا سلع ا افؤ ت عدم  ك وذ
ى ىعمليةتبادلمرضيةماأدىإ توصلإ فرادمنا نا ىإيجادسلعةوسيطةتم كدفعإ حقيقيةفإنذ ا

قود ية.،ظهورا ما شطةا بيرفيطبيعةا ذيحققتحول  وا
 اإيداع: -4أ

ذهبيةوا اتا و مس يخشونبعدظهورا ونثرواتوأصبحوا يمتل كأفراد ا أنأصبحه قودوبعد فضيةوا
خدمات مصارفوا رةا ف مرحلةبداية ا كتعتبرهذ معابدوبذ ضياعقاموبائيداعهافيا سرقةوا عليهامنا

لبسيطوهواإيداع. مصرفيةبش ا

قروض: -5أ  اإيداع و ا
ىإيداعث ثرواتإ جأأصحابا قاءفائدةقد قروض صياغوانهؤاءأخذوايقومونبإعطاءا دىا رواتهم

قصيرة فترة قرض ونا وي ة معي اإيداع، ىخدمة إ قروضإضافة ا تميزتبظهورخدمة مرحلة ا إنهذ
فائدة. حصولعلىا وا

مصارف: -6أ فائدةبداية ا تحصيلعلىا قروضوا صياغمناإيداعوا تعاونتطورعملا سيقوا ت ىا إ
لوتإجراءعم ب صدارأوراقا مصارفوا  شاءا هموقاموابإ مقايضةفيمابي مصرفيةفي،ليةا شطةا إنا

مرحلةإختصرتعلىاإيداع ا قروض،هذ فائدة.،ا  (1)ا

                                                           
ةعثمانيوسف،(1) صميدعين،ردي مي،تحليلي<<محمودجاسما مصرفي:مدخلاستراتيجي، تسويقا توز>>ا شروا ل اهج م يع،عمان،،دارا

.96،93،صص8005
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يع: -ب تص مصرفية في مرحلة ا خدمات ا  ا

مالممادف مرأسا مرحلةبترا ا اعيةوانهذااإستثمارتتميزهذ ص مشاريعا ىاستثمارفيا عأصحابهإ
ل ش سابقةبا فتراتا ثرتخصصامنا ىمصارفأ برإ لأ حاجةبش اظهرتا ثرواتوه ىزيادةا ادىإ
رأسمال غاإيداعوزيادة مبا زيادة  تيجة ك إداريوذ ظيم ت ها يان مؤسساتذات تمثلا ذيجعلها ا

عطاءاإستثمارات.،مصارفا قروضوا  حا يتهافيم ا  زيادةإم

خدمات ا -ج اعي:ا ص تقدم ا  مصرفية في مرحلة ا
مؤسسات ا قدأصبحتهذ مصرفيةو خدماتا ا فيتقديم متطورة ا وجيا و ت ا مرحلةباستخدام ا تتميزهذ

ياتا تق يبحديثةوا هافياستخدامأسا فرادتتسابقفيمابي نمنتلبيةحاجاتورغباتا يتتم متطورة
على مقتصرة أصبحتغير اإقراضواإستثمار و اإيداع عملية ن  زبائن ا من ن مم قدر بر أ وجذب
مصرفية خدماتا ا يطلبون فراد أغلبا أصبح ما وا  بيرة ا مشاريع أصحابا و طائلة ثرواتا أصحابا

اإيداع خال من ك وذ قروضط، مصارف،لبا ا ى رواتبإ ا من،تحويل وغيرها اإئتمان طلببطاقة
مصرفية. خدماتا  ا

مصرفية في مرحلة ما بعد ا -د خدمات ا ة:ا راه مرحلة ا اعي وا ص  تقدم ا
اتجمن: مصرفيةوهذا خدماتا بيرعلىا ل مجااتأثربش ذيحصلفيجميعا بيرا تطورا  إنا

مصرفيةتزايد-5 خدماتا طلبعلىا .ا
مقدمة-8 خدماتا وعا مصارفوت .زيادةعددا
لمصارف-7 تابعة فروعا .زيادةعددا
مصارفوفروعهاإ-9 ا تشرعليهاهذ تيت جغرافيةا رقعةا .تساعا
مصرفيةإ-5 عملياتا فيذا يفيت حاسوباآ .ستخداما
ةا-6 زبائناإشتراكفيشب ترويجواإتصالبا تسهيلعمليةا (1)ترات

مصرفية  لخدمات ا مميزة  ثا : خصائص ا  ثا
يةتتمتعبخصائصتميزهاعنبقية ما خدماتا خدمات،إنا خصائصا ا (2)جد:ومنبينهذ

                                                           
سابق،ص(1) مرجعا .92ا
ر،ص(2) رحومي،مرجعسبقذ ري،أحمدا ب .48ثامرا
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املموسية  –أ  لها وهذ: Intangibilityا لخدمات خ،صفة حالفيمايخصا ذاا تيو يةا ما دماتا
مسهاأومشاهدتهاأوسماعهاأ ن تاجها،ايم نأنيمتلكواختيارهاقبلأنيتمإ مستفيديم وعليهفإنا

ت خدمةفيا حصولعليها،تصورامحدوداعنا سابقةأوماتمتفاوضحولشرائهاأوا منخالتجربتهاا
خدمات. معرفتهوعبروسائلمختلفةعنتلكا

ونبمجملها ضرورةأنت يسبا ية ما خدماتا قولبأنا نا نأنتحتويويم خدماتغيرملموسةبليم
خدمة،علىج تقديما بملموسأومدعم تياا يوا صرافاآ قدمنا حصولعلىا ماهوفيخدماتا

ةوعبرتزويدهابب ما يتتمعمليتتمإامنخالا اتمحددة صرف،يا كتعبرعنشيءةا وهيبذ
خدمة. مادييدعمعمليةتقديما

تازم  –ب  مباشربوقت:  Inseparabilityا تفاعا خدمةعمومابمؤشراإستهاكواإ تاجها،ترتبطا إ
 وقت، بذاتا ها تفعم تجوتستهلك،أوي ت ها يةمرتبأيأ ما خدمةا تجهاوعليهفا أوطةأومتازمةبم

خمقدمها، تشاركا طقية تيجةم عملياوهي دواتوا خدمة،برةوا هاا تجع تيت جزةا م فضاعنتا
بيرعلى ل طبقبش ي وهوما تجها خدمةمعم بتصميما ثيرة تفعيشتركفيأحيان م مستهلكا ونا

ن هاايم يةبلإ ما خدماتا يوغيرمؤهل،أنتقدممنأيطرفآخرتسويقا و قا تحويلا وايصلا
شرط. كا مستفيدةمنغيرذ جهةا ىا اإداريفيتقديمهاإ

تباين  –ج  هاتعبرعن:  Heterogeneityا ية ما خدماتا دتقديما بيرةع لة تباينمش ةا تمثلحا
مقاييس ىا إ ايخضع شيء مشتري ا قبول مماثلةيفية ا معيارية ماديا ا تاج اإ ي،فيعملية تا با و

يةيحرصون ما خدماتا قائمونعلىتقديما افإنا شراءومنه دفبمايحصلعليهبعدا اتأ ةا ستزدادحا
عليها مستهلك ا حصول د ع متشابهة أو متماثلة مخرجاتهم جعل خدمات،على في مثا حال ا هو ما و

ي. صرافاآ ا

نأنو مم تباينومنا ةا تيتحدثحا حااتا سبابأوا ىبعضا ها:شيرإ م

 خدمة مستخدمةفيتقديما دواتا ية.ا ما  ا

 خدمة تييتمتعبهامقدما فرديةا مهاراتا علميةوا مؤهاتا ية.ا ما  ا

 لخدمة مقدمة تجةوا م ةا شر ةا ا ية.سمعةوم ما  ا

 بيئة خارجيةدرجةااستقرارفيا تسويقيةا ية.ا حا  لخدماتا
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 يةوماتحتويهمن ما خدمةا كدرجةتعقدا سمنذ ع  .مخاطر،أوا
 يةأواقتصارهاعلىأطراف ما خدمةا تعاملمعا مثالمحددة،شيوعا ماهوعلىسبيلا و

وعة. مت مصرفيةا خدماتا  فيا

 يو ما سوقا حاصلةفيا مضاربةا مقدمة.مستوىا خدمةا اساتهاعلىاستقرارا ع  ا

هاك  –د  هاأ : Perishabilityا نتخزي خرىايم خدماتا هاشأنا يةشأ ما خدمةا واإحتفاظبهاا
طلبعليها، طلبوااتفاقعلىمضمونتقديمهاحينا دا تجوتقدمع هات وعيتها.بلإ (1)و

ل لخدمة،مازادتدرجةف املموسية هاا خفضتفرصةتخزي ىآخر،ا املموسيةتزيدبمع أوإندرجةعدما
ثيرا، ائية ف لمخزونترفعمندرجةا نحفظهاعلىش ائيةايم ف طبيعةا خدماتذاتا وهذامايجعل،فا

خدمية. مؤسساتا املفيا ل سبياوبش خفضة تخزينواإيداعم لفةا (2)ت

ية  –ه  ضم ية ا مسؤو  Implicit Responsibility  :(3)ا

زبائنبماتقدمهمنخدمات ينأوا مستهل اتا أموالوممتل يةاإدارةتجا لأساسيفيمسؤو تتمثلبش
هم ية ين،ما مسؤو يةيتلقىوعدمنا ما خدماتا زبونوفيظلتسويقا خدمةفا يةبتقديما مع فياإدارةا

تعاملمعهم منا شد ذيي هدفا ىا هورعايتهابمايؤولإ حفاظعلىأموا يتهمفيا يةبمسؤو ما هم،ا وإ
اته ممتل مستهلكتجا ىماوراءا ظرونإ مقابلي تعاملمعهمواستمرار،با ثقةفيا ىتحقيقا ومايؤولإ

تعامل كا لمستهلكأنيتلمسهامنخا،ذ ن خدمةحيثيم تجا تييقومبهام يةا ما تعاماتا لحجما
ية. ما ا

معلومات باتجاهين  –و   :Two-Wog Information Flowsتدفق ا

ية ما ا لعمليات  ظمة م طرافا ا من بسلسلة تمر ها و ب تمتاز ية ما ا خدمات تي،ا ا ية زم فترة وخال
خدمة تلكا اكتدفق،تغطيها يجعله ما مثالفيمعرفةوهذا ا هو ما مستهلكو يخصا لمعلوماتبما
مصرفي رصيدا ية،مشترياتهمنخالبطاقةاإئتمان،ا ما تحوياتا خ.،اإشعارات،ا ...ا

                                                           
ر،ص(1) رحومي،مرجعسبقذ ري،أحمدا ب .45ثامرا
ر،ص(2) ضمور،مرجعسبقذ يحامدا .75ها
ر،صص(3) رحومي،مرجعسبقذ ري،أحمدا ب .46،43ثامرا
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ية ما لخدمةا تجة م جهةا ا تعاملمعهذ معلوماتوتدفقهامنخالخبرتهفيا زبونأنيقيما ويستطيعا
ية.أومن،أوغيرها ما خدمةا تاجا مستخدمةفيإ أدواتا تقييم خالا

خدمة  –ز    :Non Owner Shipعدم تملك ا

بارزة سماتا ا تباين من ا خدمة في ا و سلعة ا خدمة ،بين تملكا على قدرة ا أو،عدم إنمستخدمها بل
تمتعبها ها ذييحصلعليهايحق طرفا هاا تفاعم مثالعلىتمتعوهذاا،أواإ طبقعلىسبيلا مري

حجزفيه ا د دقع ف مرافقا استخدام و ضيافة با فرد دق،ا ف أيمرفقفيا أو غرفة تملكا ه ،وايحق
جرى مرعلىاستخدامسياراتا طبقا مختلفةوي ها ا .وخدماتاإتصالبأش

كيتماثلإ يةفإنذ ما خدماتا مربا مروبقدرتعلقا بيرمعهذاا مستفيدة،ىحد ظمةا م تفعا حيثت
ما خدماتا ها،منا تج م طرفا ا تييقدمه ا هية وايحق هما بي مبرم ا عقد ا وعلىحسباإتفاقأو

خد ا شراء فإن آخر ب جا من . ملموسة غير أساسا ية ما ا خدمات ا ن  ها شراءتمل ي يع ية ما ا مات
معلومات، تيتحصلعليهاوا تائجا اتفيا اكأيةضما مستفيدة،اتوجده جهةا سببمعقولهوأنا

تيتستخ تائجهيا لحصولعلىا معلومات .دما

ها: مصرفيةم خدماتا اكمجموعةأخرىمنخصائصا (1)وه

لح -5 فسا تجوتقدمفي فهيت ها أوتخزي مصرفيةمقدما خدمةا عا نص تييتقدمايم ظةا
طلبها. زبون  ا

لحصولعلىموافقتهفي -8 لزبون  ها خدمةوإرسا اتمنا تاجعي مصرفإ موظفا ن ايم
شراء.  جودتهاقبلا

د -7 تاجهاأوعيوبع ةوجودأخطاءفيإ إستدعاءمرةأخرىفيحا مصرفيةغيرقابلة خدمةا ا
عميلهما مصرف.تقديمهافإناإعتذاروترضيةا وحيدأمامموظفا بديلا  ا

مصرف -9 لفحصبواسطةموظفا مصرفيةغيرقابلة خدمةا لزبائن.جودةا  قبلتقديمها

خدمةمنزبونآخرحسبدرجة -5 مطيوتختلفطريقةتقديما مصرفيةغير خدمةا إنتقديما
عميل. مصرفوا تفاعلبينموظفا  ا

                                                           
ي:(1) ترو موقعاإ 9805ديسمبر6،تاريخاإطاع:pdflk-03/articles-n-renaf-chlef.dz/renaf/articles-http://www.univ.09منا

ساعة: .55:56،علىا

http://www.univ-chlef.dz/renaf/articles-renaf-n-03/articles-09.pdflk
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مطلب  ي:ا ثا خدمات  ا واع ا مصرفية:أ  ا
ى: مصرفيةإ خدماتا نتقسيما (1)يم

عماء -أوا  ح ا صا مصارف  تي تمارسها ا مصرفية ا خدمات ا ة بوصفها أجرة  ، ا وتتقاضى عليها عمو
خدماتعمل: ا  جد:ومنبينهذ

مصرفية: - أ ودائع ا ودائعمنعم خدمات قبول ا مصرفا احيةمدىقدرةيقبلا فهامن مودعائهويص ا
جاري حسابا ا اسم يطلقعليها طلبوهيما ىودائعتحتا إ جلوودائع،علىسحبها ودائعا وا

توفير.  ا

جاري:  -1 حساب ا طلب وا ودائع تحت ا هعقديمثلاإتفاقبين خدمات ا جاريبأ حسابا يعرفا
م بدفعات خر  هما م ل  ماسلمه على عميل( )ا حساب ا مصرفوصاحب قودا  من ختلفة

قابض اعلىا دافعودي مصلحةا لتملكتسجلفيحسابواحد داتتجاريةقابلة ،وأموالأوس
علىحدىبحيثيصبح دفعة ل  ه  يسلمه بما اآخر بة حقمطا هما يم ون ي أن دون

داء.  مهيئا و مستحقا ا حسابدي ا هذا إقفال د ع وحدة هائي ا رصيد بيوا خدماتمن ن
جاري حسابا  ا

جاري.- حسابا خدماتفتحا
جاري.- حسابا خدماتاإيداعفيا
حساب.- سحبمنا خدماتا

ودائع أجل -2 حصولعلىفوائدهاما:خدمات ا مصرفا غيستهدفأصحابهامنوضعهافيا مبا
قريب وقتا فيا يها إ يسوبحاجة  دامو مصر، منا يتفقعليهاوايجوزسحبها مدة فإابعد

مدةأخرى. وديعة مودعفيإبقاءا مدةإذارغبا هايةا مصرفويحددعقداإيداعهافي عميلمعا ا

توفير: -3 لسحبأوإيداعوهي خدمات ودائع ا د تقديمع لحسابفيدفترواجبا يقصدبها
ودائعاإدخارية عادةجرتعلىتم،قسممنا سحبعليهامتىشاؤواأوغيرأنا موفرينمنا ينا

مقررة.،ضمنشروطخاصة سبا ودائعفائدةسحبا مصرفأصحابتلكا حا ويم

                                                           
م(1) يخليلا خدماتوتطبيقاته<<ساعد،ز ية،>>تسويقا ثا طبعةا توزيع،عمان،ا شروا ل اهج م .856،853،صص8005،دارا
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ات:  - ب ضياعوخدمات اأما سرقةوا بوامخاطرا ةيودأصحابهاأنيحتفظوابهاويتج وهيأشياءمعي
مصرفعلىأنيسترد دىا  ها كفيودعو حوذ حريقو ماديا ا فسمظهرها كب ذ بعد ها ويقوم،و

كأجرا. قاءذ عمائهويتقاضى غرض هذاا مصرفبإعدادخزائنخاصة ا
داخلية  -ج تحصيل ا حساب:خدمات ا ترحيلفيا مقاصةأوا ديونعنطريقا مصارفتسويةا تمارسا

عمليةومايترتبعنذ بيرةمنا ميات ىتداول سرقةدونحاجةإ مخاطرا يفوتعرض ا قلوت كمن
ضياع ات،وا شي ا تحصيل في مصارف ا بها تقوم تي ا تسويات ا مبياات،وتتمثل ا تحصيل و،و

حساب. غرضاإيداعفيا ات شي ديةوقبولا مست تحصياتا ا

خارجية خ -د تحصيل ا م:دمات ا مثالأنيتماإتفاقبينا هاعلىسبيلا مستوردعلىإرسالوم صدروا
تسليم د ع ثمن ا بتسلم مستورد با ه م ثقة مصدر ا ح صا  دي مست إعتماد فتح ى إ حاجة ا دون بضائع ا

بضاعة. داتا مست
خارجي : -ه تحويل ا دفعمبلغ خدمات عمليات ا مصرف ىا عميلإ تابييصدرا مصرفيةأمر ةا حوا ا

ىشخصآخرمن قودإ فيذ،جهةأخرىمنا ت محددة جهةا مأموراإتصالبفرعهفيا مصرفا ىا فيتو
أمرعميله.

مبياات  -و تحصيلوهيإستحصالقيمة :خدمات تحصيل ا مصرفبخدماتأخرىمنخدماتا يقوما
وقيمتها ةوتاريخاستحقاقها مبيا لمدينيوضعفيهرقما ةببضعةأيامإرسالإشعار مبيا حصولا وبعدا

مصارف. ةبعدخصما مبيا لمستفيدمنا دائن رصيدا مدينيقيدهابا علىقيمتهامنا
ات)تصديقها( : -ز شي امعتمدة خدمات اعتماد ا جهاتمنعمائهاشي تجهيزهممصدقة)تطلببعضا )

 اعتماد أو تصديق ا بطلب مصرف ا عماء يتقيد ا وه ذمتهم إبرام بضائع تلكبا مر  مسحوبة ا ات ش ا
وفاء. يةا مصرفعليهابتحملمسؤو كبوضعختموتوقيعا جهاتوذ ا

ية : -ح ما قيام خدمات حفظ اأوراق ا ا و لمحافظةعليها  ية ما ا مصرفأوراقهم دىا عماء يودعا قد
ظيرأجرحفظيتقاضا وراق حفظتلكا مة مصارفخزائنمح مصرفمنمودعيتلكبخدمتهافتهيئا ا

ديه. هم ىإيداعأموا مصرفمنربطعمائهبهوميلهمإ مايستفيدا وراق ا
تتاب : - ط ة خدمات اإ شر اتفإنا شر بعضا سهم تتابا وسيطفيعملياتا مصرفبدورا قديقوما

هاإصدارأ يابةع ى مصرفعلىأنتتو أسهمقدتتفقمعا مصدرة ةوا شر سهمهاويقومباإتفاقبينا
خدمة. ظيرتلكا ي مصرفوهويحصلعلىمردودما ا
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ضمان  -ي مصرفية:خدمات خطابات ا ى هيوا طلبإ ا د مصرفبقبولدفعمبلغمعينع منا تعهد
م ةقبلا تزاماتمعي ببا طا دعدمقياما ضمانع با يابةعنطا خطاب كا مستفيدفيذ (1)ستفيد.ا

دية : -ك مست تشارافيعمليات خدمات اإعتمادات ا ثرهاا دفعوأ ديمنأهموسائلا مست يعتبراإعتمادا
خارجية تجارةا بضائع،ا داتا مراسلبتسديدثمنمست لمصرفا محلي مصرفا يتعهدامنقبلا وهويع

يتسو يع مطلوبةفياإعتمادمما شروطا مستوردوبعدتوفرا داتبينا مست اشئةبسببتلكا ديونا يةا
مصرفين. مصدرعنطريقا ا

بضائع  -ل طقة :خدمات تخزين ا م ا خارج و داخل بضائع ا حااتبتخزين بعضا مصرففي ا يقوم
ةوصول مصرففيحا ا تييمارسها ا عملية ا هذ  بيرة مصارفمخازن تخصصبعضا وقد ية جمر ا

بض كا اعهمعنذ تأخرهمعنتسلمهاأوامت بضاعة خاصةبتلكا داتا مست مستوردونا اعةقبلأنيتسلما
بضاعةحرصاعلىمصلحةمراسليه. ةبتخزينا حا ا مصرفيقومفيهذ فإنا

امبيو(: -م خارجية )ا صرف ا عملتهخدمات عمليات ا هما لم تين دو أفراد ديونوطلباتبين شأ مات
بضاعة وشراء بيع تيجة  ديون ا هذ ون ت و خاصة تسيطرعلىعمليات،ا مصارفأن استطاعتا وقد

صرف اتوماتقومببيعهوشرائه،ا خارجيبماتصدرمنحوااتوشي صرفا ذاأصبحتتديرعملياتا وه
مختلفة. عماتا منا

بية : -ن عمات اأج مصار خدمات بيع و شراء ا بيةتهتما ج عماتا فبصورةعامةبعملياتبيعوشراءا
شراء تأسعارا ا حصولعلىربحفيماإذا جلا عماءو مواجهةحاجاتا ها افيم غرضتوفيرقدر
شراءبدون لمصرففرصةا شراءفإنهذايوفر بيعمعأسعارا بيعوحتىإذاتساوتأسعارا أقلمنأسعارا

دير.خصمعلىأقلتق
واردة : -س حواات ا مراسل خدمات ا فرعأوا يهامنزاويةا ظوراإ صادرةم مصرفيةا حوااتا فسا وهي

علىطلبعميله اءا ب تحويلعليه ا مستورد ذيسحبمصرفا ى،ا مصرفيةحينتردإ حوااتا ا وهذ
ىا قداإ تحويل محولعليهبدفعقيمةا مراسلا فرعأوا هافيا جاريأويحو مستفيدأويقيدهافيحسابها

مستفيد. ىمصرفآخرحسبطلبا حسابهإ


                                                           
سابق،صص(1) مرجعا .853،852ا
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عمائه أخرى:خدمات  -ع مصرف تييقدمهاا خرىا خدماتا عديدمنا اكا هرباءمثل:ه تسديدقوائما
هاتفوغيرها. ماءوا وا

يا  ظمات  -ثا م تسهيات  قروض و ا مصارف عليها فوائد عمال،اأخدمات تقديم ا  (1):وتتقاضى ا
بخدمات ىجا مصارفإ ها:تقوما سابقةبتسهياتمصرفيةم هاا

قروض و  -أ تسهيات:خدمات تقديم ا حقروضوتسهياتا كبم وذ عمائها مصارفبمساعدة ا تقوم
قروضحسبمدتها لهموأزماتهموتختلفا حلمشا قدية غ لةفيمبا ك.مش أوطبيعتهاأوغيرذ

تجارية : -ب مصرفيإذيتقدم خدمات خصم اأوراق ا تسليفا الا لمنأش تجاريةهوش وراقا خصما
يحصلعلىقيمتها ىمصرفمعين إ محددقبلحلولموعدوفاءها جلا تجاريةذاتا ورقةا مستفيدبا ا

مصرفقيمتهابعداستئصالمبلغمعي ها تجاريةمنيومفيدفع ورقةا ورفيا مذ مبلغا ونمنفائدةا نيت
دفعحتىيوماإستحقاق. ا

مبياات على أساس  -ج بيع:خدمات خصم ا باخصمهاأي ا مصرفطا ىا ةإ مبيا مستفيدبتقديما يقوما
مس انا ذي دينا بيعا مصرفبموجبهذاا ورقةفيملكا ذيتمثلها دينا هفيذمةمحرربيعا تفيديمل

يه. ذييدفعهفعاإ ثمنا قاءا ة مبيا ا

ثا  ية و غيرها  –ثا ما مصرف في اإتجار باأوراق ا يقصدباإستثمارتوظيف :إستثمار جزء من موارد ا
با ونغا تيت يةوا ما وراقا ديهفيشراءا مودعة موالا خاصةأوا ها جزءمنأموا مصرف علىا

ان يةإم ما وراقا تلكا تيتتمتعبها ةا سيو لربحوحفاظاعلىدرجةمنا  داتأوأسهمتوخيا لس ش
حيان ثرا قودفيأ ى لمصارفاإساميةفانااستث،تحويلهاإ سبة هااآتيوبا :ماريأخذأبعاداأخرىم

ق فترة  موال ا علىاستعمال با غا قرضيقوم ا ىاستعمالإن تيتؤديإ استثماراتا  خافا سبيا  صيرة
ة. ونفيحااتمعي سقدي ع انا موالفيأمدأطولوإن ا

قرض -أ ا و ااستثمار في ز ومر مصرف ا دور معاملة،اختاف ا يبدأ ذي ا هو ااستثمار ،ففي
يوظففيفترةطويلة مال سوقعارضاا مقترض.وف،ويدخلا عميلا وناإبتداءمنا قرضي  يا

                                                           
مرجع(1) سابقا .860-852ص،صا
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يسبتلك -ب  ااستثمار في دور ما بي مقرضين ا أهم ه  رئيسي قرضدور ا لمصرففي  أن ما
مستثمرينعلىسبيل واحدمنا ية ما وراقا هيدخلفيسوقا درجة مثال:ا  ا

ع -5 يةا رباحومنحيثآ تقليديةمنودائعاستثمارتوفيرتشاركفيا مصارفا ملتشابهعملا
حسابعلى مصارفاإساميةتشترطأنايقلرصيدا نا سحبو 500حيثاإيداعوا

ة مشار غا لمبا اكحدأعلى ماأنه ية ما ةا س هايةا رباحفي تهفيا غرضمشار ار دي
مصرف. ىتعليماتإدارةا اداإ  است

ج -8 مصرفأنايقلودائعاستثمارا ةويشترطا رباحوترتبطبمدةمعي تشاركفيا لوهذ
رباحعن تهبا غرضمشار وديعة ار)500مبلغا مدةاتقلعنثاثةأشهردي  (.مثاا

عميلوايجوز -7 غراضاستثماريخصصحسبطلبا ودائع ا ودائعاستثمارمخصصوهذ
كقطع اءمتاجرعليهاأوشراءإسممعينوغيرااستثماربغيرمثالذ اءمخازنأوب ةأرضوب

ية. صو شرعيةا معاماتا اسبمعا تيتت عميلوا تييطلبهاا مورا كمنا (1)ذ

مصرفية خدمة ا ث : دورة حياة ا ثا مطلب ا  ا
دورة تيتمربها مراحلا فسا ب يةخالحياتها ما ا و مصرفية خدماتا تجتمرا حياتأيم ويعتبر،

على تعرف ا في مساعدة أداة عمائه  ك ب ا يقدمها تي ا مصرفية ا خدمات ا حياة دورة ومراقبة تحليل
تقديمخدمات متاحة تسويقيةا فرصا كا ذ مراحلو ا لمرحلةمنهذ مائمة تسويقيةا ااستراتيجياتا

ا حيات دورة مفهوم .ويعتبر جديدة وتحليلمصرفية تقييم في أهميته ه  مفهوما مصرفية( ا خدمة )ا تج م
ما مصرفية خدمةا سائدة.وتمردورةحياةا افسةا م حسبانظروفا خذفيا مصرفيةوا سوقا متطلباتا

لبأربعةمراحلأساسيةوهي: ش (2)يتضحمنا









                                                           
سابق،صص(1) مرجعا .860،865ا
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ل رقم ) مصرفية" 11 ش خدمة ا  ( "دورة حياة ا

 

 



 

 

 

مصد حدادعوضر: ا تسويق،ا مصرفية:"ا خدماتا مصرفيوا تسويقا حديث"استراتيجياتا تابا قاهرة،دارا ،8006،ا
.539ص

لسوق : -أوا خدمة    مرحلة تقديم ا
جديدة ا مصرفية ا خدمة ا لمبيعاتمن خفض م ا مو با مرحلة ا تتصفهذ مصرف، ا يحقق عام وبوجه

مر ا فيهذ طاقخسائر على عليها عماء ا إقبال بهدفتشجيع ها واإعانع خدمة فقاتترويجا  حلة
واسع سوق، بحوثا لفة ت خدمة ا حياة دورة من مرحلة ا هذ خدمة،وتشمل ا توزيع ظام  شاء يفإ ا ،ت

ا مصرففيهذ دىإدارةا وية و ونا لخدمةوغيرها.وت سبة سوقبا يفاختيارا ا مرحلةهيخلقوت
مستهدف سوقا فيا لعماء  تقدمها تي ا افع م وا خدمة ا رئيسي،اإدراكبوجود شاطا ا أن يتبين ذا وه
ترويجي. صرا ع دعلىا تأ لسوقهوا خدمة لمصرففيمرحلةتقديما

يا مو :  -ثا  مرحلة ا
ىاارتفاع رباحإ مبيعاتوا موتتجها اءمرحلةا يفأث ا ت ك،معثباتحجما لب ن مرحلةيم ا اءهذ وأث

سوقمن خدمةفيا خال:تحسينمستوىقبولا

خدمة. -أ تحسينفيمامحوجودا تطويروا  (1)ا

سوق. -ب ىقطاعاتعريضةفيا خدمةإ  بيعا

                                                           
سابق،ص(1) مرجعا  .535ا

 قيم المبيع

زمنـــال  

رح اإنحدارم  

ي  المبيع الك

ي ح الك  اأرب

دي  مرح النم مرح النضج مرح ت
 الخدم

س  ل
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اعب -ت نعلىخلقاإقت برو يسعلىخلقاإدراكبدرجةأ يزمنخالاإعان تر خدمة.ا  شراءا

عماء. -ث نمنا برعددمم جذبأ ن لماأم خدمة  تخفيضأسعارا

ثا ضج:مرحلة  -ثا اءمرحلة ا كأث ب ا تييحققها ا ربحية تشجعا دما ضجع ا ىمرحلة إ خدمة تصلا
مماثلة خدمة وتقديم سوق ا في دخول ا على افسين م ا بقية مو خفاض،ا با مرحلة ا هذ حجموتتصف

اإعان مبيعاتوزيادة تقليلو،ا ن تييم يبا سا منا عديد اكا وه رباح. خفاضا يفوا ا ت ا زيادة
قصير جلا مبيعاتواإيراداتفيا خفاضفيا اكمفرمن،معدلاا ونه هايةسوفاي نفيا و

خدمة ا تسويقية،إحالهذ نأنتعملاإستراتيجياتا خدمةخاصةفيمرحلةويم ةعمرا يةعلىإطا تا ا
ضج: ا
 .سوق عماءفيا جذبقطاعاتأخرىمنا سعار  تعديلفيا

 .سوق مصرففيا قلمعتحسينحصةا عماءعلىا إحتفاظبا سعار  تخفيضا

 م خدماتا عديدمنا مصرفيةمعا خدمةا بيعيةمنخالبيعا ماثلةإعطاءتغييراإستراتيجيةا
واسع. متعددأوا وعامناإغراءا عميل  ا

حدار : -رابعا معمرحلة اإ خاصة عائد خفاضا ا مع ثابتة يفا ا ت ا صر بثباتع مرحلة ا تتصفهذ
سعار مصرف:،تخفيضا اكطريقتانأماما مرحلةفإنه ا يرفيهذ تف دا وع

س -أ ليامنا خدمة كسحبا لب ن خسائريم وعمنا يعدمتحملأي تا حالوبا ويتيح،وقفيا
سوقفي خدمةمنا ا مترتبةعلىسحبهذ مواردا مصرفاستخداما فرصةأماما سلوبا هذاا

مربحة أخرى خدمات تقديم متاحة، ية ما سحبخدمة يترتبعلى ربما ه أ يجبمراعاة ه أ غير
سية. ع  لعماءبعضاآثارا

 -ب مرغوبفيهااستمرارفيتقديمهذ ونمنا افسةقدي م ا خفاضحدة همعا يهوأ ثا بديلا ا
ةتحتويفقطعلىأفضل ربحيةفقطمعترويجخدمةمعد تيتحققا قطاعاتا سوقأوا خدمةفيا ا

ك ب عماءممنهمعلىصلةقويةبا تيتجذبا ا مزايا افعأوا م ا همضياعوقتوايتسببع،
يتعل فيما مصرف ا اإداريةإدارة واحي ا أو مبيعات با متعلقةق ا ات مش ا أن ر ذ با جدير وا .

مختلفةبحيثتوضعفي مصرفيةا خدماتا ظيما تغلبعليهابت نا كيم لب داخلة قديةا تدفقاتا با
تج. م  (1)مراحلمختلفةمندورةحياةا

                                                           
سابق،صص(1) مرجعا  .535،536ا
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لرقم ش مايوضحا عائدفسوف(05)و مصرفيةأقلمنا خدماتا لفةبيعا تت ا ما هطا فإ
مصرفأرباحا بغيأنتظهر،يحققا مصرفيةي خدماتا رباحفإنمحفظةا دمنتحقيقا وحتىيتأ

ها م ل  حياة دورة من مختلفة فيمراحل مصرفية خدماتا ا من، مة ح ا غير من ون وسوفي
ية ما ا احية مندورةا مرحلة فسا مصرففي ا تييقدمها ا مصرفية خدماتا ا ونجميع أنت

حياة. ا
اتتلعبدورارئيسيافيمراقبةوضبط بيا تسويقيةوجمعا بحوثا صددأنا دفيهذاا ؤ بغيأن وي

مصرفية خدمةا مراحلمندورةحياةا ا بحوث،هذ معتمدةعلىا اتا بيا ا دفاعوبدونهذ ناإ يم
تسويقي ا مزيج ا اصر فيع اسبة م إحداثتغييراتفيأوقاتغير أو ىقراراتمتسرعة إ مما،

مستقبل. ربحيةفيا يةومؤثرةعلىفرصا يفعا ا كت ب (1)يحملا

مطلب  رابع:ا تسويقي  ا مزيج ا مصرفي:ا  ا
تييتخ وسائلا شطةوا تسويقيهومجموعةا مزيجا تجهوقدظهرا عماءبشراءم اعا مصرفإق ذهاا

ة رثي"س بروفيسور"جيرومما ولمرةعلىيدا تسويقي مزيجا تسويق5468مصطلحا حيثيجدشخصا
خيارات عديدمنا ى،فسهفيمواجهةا تيتصلإ وسائلا تسعيروا يبا توزيعوأسا خدماتوطرقا فيا

اسب عماءوبمايت تسويقوعلىشخصا بيئةوعلىشخصا يحيطبهمنتغيراتبا كوما ب معظروفا
من يطور أن أيضا وعليه تسويقي موقفا ا و ك ب ا اسب ي ذي ا قدر با شطة ا هذ ل يش أن تسويق ا
اص مصرفيمنسبعع تسويقيا مزيجا ونا ويت بيئية متغيراتا ا اسبمع يت مزيجباستمرار اتا و رم

(2)أساسيةوهي:

خدمة  -1 تج أو ا م اعية:  Productا ص مؤسساتا تجفيا م وك(عنا ب مصارف)ا تجفيا م يختلفا
تي لخدمةا مصرف عميليتمبتأديةا يفإنإرضاءا تا مصرفيغيرملموسوبا تجا م تجاريةبأنا وا

عميل ا ه م يتوخاها حو، تسويق ا سوقويجبأنتتجهسياسة حاجاتا تيتستجيب خدماتا ا تقديم
كبطريقتين:  وذ

                                                           
سابق،ص(1) مرجعا  .536ا
تطبيق<<صباحمحمدأبوتاية،(2) ظريةوا مصرفيبينا تسويقا شر>>ا ل توزيع،عمان،،داروائل .46،43،صص8002وا
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  ىااهتمامبطرحخدماتجديدة :جديدةخلق خدمات مصارفإ ثيرةدفعتا اكأسباب ماأنطرح،ه
يعماءجدد تا عماءو،خدماتجديدةيتطلببا إنطرحخدمةجديدةيبدأأوافيتحليلاحتياجاتا

ية ما  .قدراتهما
 قائمة أصا.ت خدمات ا  ويع ا

ان  -2 م عماء :Placeا ثرمعاحتياجاتا مصرفيةبحيثتتوافقأ ةا شب ييفا ظيم،يجبت ويجبت
ذييسمحبف لا ش فروعبا ك،ا ب ثرفيتسويقخدماتا يةأ انعلىأمرينهامين:عا م طويا  وي

 :فروع ة ا اتوسيع شب عوامل ا هي ما معرفة يلزم عماءحيث ا قبل من ك ب ا اختيار محددة وقد،
هم نعملهمأوس قريبةمنأما وكا ب تعاملمعا عماءيفضلونا وهذا،أوضحتدراساتعديدةأنا

اطق م افةا يتغطي فروع ةا يضرورةتوسيعشب ان،يع اات و فروعوا توسعفيفتحا نهذاا ا
لفة ت مردود.ذ،ومايزالمرتفعا فروعومقارتهامعا ا لفةهذ يربفتحفروعجديدةدراسة تف دا  ايجبع

 : فروع ة ا فيوجودتحديث شب يرغبون وكا ب ا مع متعاملين ا فراد ا أن خيرة دراساتا أظهرتا
 داخلي وا خارجي ا ل ش با عماء ا يهتم أخرى احية  ومن ك ب ا موظفي وبين هم بي ما لفروعحواجز

جديدة. تصاميما  وا

سعر  -3 تجار : Priceا وعهاواسمهاا خدمةفقط عميلا سعرها،ايختارا ديهأيضاموقفتجا ي،بل
مصرفية خدماتا سأثرعلىتسويقا تسعيرتلعبدورا،وهومايع سبابعديدةفانسياسةا ن وا

مصرفية لخدماتا  سبة با محددا اكع، أنه منقبلإذ تسعيرها تييتم ا مصرفية خدماتا منا ددا
موال لفةا احيةأخرىتؤثر قروض(ومن ودائعوا مدفوعةعلىا فوائدا قدية)أسعارا سلطاتا ا

تييقدمها. خدماتا وكعلىأسعارا ب مقترضةمنقبلا  ا

تيتؤثرعل مصارفوا خارجةعنسيطرةا عواملا ا كوفيضوءهذ ديهافقددفعهاذ خدمات ىأسعارا
سلطات خدماتاتتعلقبقراراتا ا تتقومبهاوهذ ا تي يةا مجا خدماتا ظرفيبعضا ىإعادةا إ

قدية تسعيرتتوقفعلىأمرين:،ا وعليهفإنسياسةا
 : خدمة لفتهاومقارتهابا مردود سعر ا اصر مصارففيمعرفةع تيحيثتقدمتا عمواتا سعاروا

نأن اكخدماتيم ه وقتذاته وفيا لفة ا مع اسبا مت خدمة ونسعرا حيثيجبأني تتقاضاها
فارق خرىيغطيا خدماتا ونهامشا لفتهاشريطةأني لفةثابتة،تسعربأقلمن يفإنوجود تا وبا
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مية سعروا عاقةمابينا خفضسعر،يغيرمنا خدماتحتىيتمضمانربحفإذاا خدمةيأتيزيادةا ا
 ثابت.

 : سوق مصرفأنيثبتسعرخدماتهبأعلىمنأسعاربقيةوضعية ا افسييصعبعلىا فيوضعت
مصارف مجالحيثا،ا وسمعتهتؤثرفيهذاا مصرفوقوتهوامتداد ىأنوضعا وتجدراإشارةإ

ا ترغم أن صغيرة ا مصارف ا شاطهاتستطيع  ظرا  ك وذ طلباتها وقبول ضغوطاتها  بيرة ا مصارف
تي كا ب عميلمعا احيةأخرىيجبعدمإغفالعاقةا افسةمحدودةأيضاومن م محدودممايجعلا ا
خدمة ا وعية و راضعنطبيعة ه أ ما خدماتطا ا بأسعار تأثرا أقل حيان فيبعضا عميل ا تجعل

ه. مقدمة  ا

تر  -4 يدعلى :Promotionويج ا تأ كبا كوذ ب تعريفبخدماتا تيتتعلقبا شاطاتا وتشملجميعا
ثفيشتملعلى كترويجخدماتهضمنمزيجترويجيم لب ن ويم هذا مقدمة خدماتا ا وعيةومزايا

شخصي ا بيع ا ة،اإعان، قو م ا لمة با ااتصال م، ا تسويق ا ذا و عامة ا عاقات شيطا وت باشر
مبيعات.  (1)ا

                                                               People : (2)اأفراد  -5
مصرفي تسويقيا مزيجا اصرا فرادأحدع تفاعل،يعدا لمباشرعلىا خدماتتعتمدبش عديدمنا وا

م زبائنوعامليا شخصيبينا وعية،ظمةا زبائن بيرعلىإدراكا ل تفاعلتؤثربش وطبيعةهذاا
خدمة فرادمنخدمات.،ا هما خدمةمنخالتثمينمايقدمه وعيةا مونعلى بامايح زبائنغا  وا

ذين ا ئك أو وخصوصا أفرادها تشجيع تدريبو  ة مبذو ا جهود با ثيرا  تهتم اجحة ا خدمة ظماتا وم
مصرفية.ي خدماتا ا زبائن ونعلىاتصالمباشرمعا و

لزبون خدمة ا ينفيتقديم مشار ا فراد ا هممجموعة ونبأ مشار خدمةأوا ا أومقدموا فراد ويعرفا
ت هم لخدمةو  زبون ا تقبل مدى على أوأثير ظمة م ا في عاملين ا افة  خدمة ا بمقدمي يقصد ا وه .

يلعبو مصرفوهم ا ا ذييتب تسويقيا مزيجا صرأساسيفيا ع تسويقية ا جهود فيا حاسما ندورا
إدارة. جاحأوفشلأيبرامجتسويقي ساسفي مصرفوهما ا

زبائنويجهزون مصرفوا وسطاءمابينا تسويقيأيا مزيجا متفاعلونمعا هما فرادأيضابأ وعرفا
خدمات. سوقبا ا

                                                           
سابق،ص(1) مرجعا  .43ا
ر،صص(2) ب،مرجعسبقذ  .43،44عاءفرحانطا
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يل ا -6 د محيطة: Physical Evidenceمادي ا لمصرفوا مادية بيئةا ها ماديعلىأ يلا د عرفا
إتصالودعم اصرماديةملموسةتستخدم يهاأيةع خدمةمضافاإ تاجوتسليما اءإ زبائنأث عاملينوا با

خدمة.  ا

متوفرةسوفتؤثرفيعمليةإ ماديا يلا د اتا و ساسم زبائنحولوعلىهذاا ممنقبلا ح صدارا
ي مع مصرفا ثاث،ا مادية)ا بيئةا اصرمثلا ماديفيع يلا د لون،ويتمثلا خ(،ا ور....إ دي ا

خدمةمثل تيتسهلعمليةتقديما معداتا يوا صرافاآ عد،)ا قد(وأشياءملموسة،آاتا تدقيقا
زبائنأو همأخرىمثلأرقامحساباتا مصارف حهاا تيتم ماديمن،بطاقاتاإئتمانا يلا د ويعدا

ه مقدمة خدمةا لمصرفحولا زبون واضحفيتسهيلعمليةإدراكا تأثيرا عواملذاتا ا ك، ذ و
ترويجية. حماتا خدمةوخاصةفيا تسهيلعمليةا

عملية  -7 ي : Processا رئيسي ساسيوا صرا ع زبائنمنخالوهيا ىا خدمةتحدثوتسلمإ
 زبون خدماتا تسويقي ا مزيج ا من، جزء هو خدمة ا تسليم أن ما ىحد إ فسهم بأ ون سيدر ذين وا

خدمة. جاحتسويقا تحقيق ثرأهمية قرارا عملياتهوا فسها.وعليهفإنإدارةا خدمة  ا

 متواصل ا سيق ت ا على يد تأ ا من ابد ا فيوه جاح ل  جوهرية ة مسأ هو تسويق عملياتوا ا بين ما
جودة مستوى تحسين  أساسي مطلب هي مختلفة شطة أ  عمليات ا تعريف فإن ذا تسويقية. ا خدمات ا

خدمة ا لخزن.وعلى،  غيرقابلة ها و مصرفية خدماتا لخاصفيا صربش ع ا هذا وتأتيأهمية
صر ع ا هم فراد ا أن من رغم اإهتماما أنحجم إا مصرفية ا لخدمة تسويقي ا مزيج جوهريفيا ا

في موظفين ا سلوك مثل.ويعد ا سلوب با عمليات ا أداء عن رضا ا عدم يقلل ن  متأتية ا جهود وا
ترحيبواإستقبال فا خدمة. ا وتوصيل تقديم يفية  عملياتفي كا ذ .و عامامهما خدمية ظماتا م ا

حسنوا خدمة.ا لحصولعلىا تظار لةاا تغلبعلىمش موظفينيساعدفيا هتماما
افسين م افسيةعلىا خدمةميزةت كسيعطيمقدما فؤفإنذ ل خدمةإذاجرتبش وأيضافإنعملياتا

إت تيجة  خدمة ا بتقديم متعلقة ياتا فياإجراءاتواآ تقيد ا زادتدرجة لما سصحيحف ع باعهوا
ى خدماتإ فشلفيتسليما ىزيادةاحتمااتا تيجةإ كسيؤديبا يةفإنذ روتي بيروقراطيةوا أسلوبا

فؤ. لا ش زبائنبا (1)ا
لمن مجالغيرأن ا مختصينفيهذا ا معظم اتفقعليه ما  Payne Chaistopher andوهذا

Baullantly:صرجديدوهو زبوفقدأضافوع  نخدمة ا

                                                           
سابق،صص (1) مرجعا  .44،508ا
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اصرمتفاعلةمعبعضها يةع امنثما و مصرفيم تسويقيا مزيجا كأصبحا بعض.وبذ ا
زبون  -8 من : Customer serviceخدمة ا زبون ا خدمة  وتعريفها بدائل ا توضيح في ظر يختلفا

آخر مصرف محد، ا تعاريف ا تتجاوز ا تي ا ظرة ا تلك هي زبون ا خدمة  واقعية ا ظرة ا ن دةو
مصورة زبائن،وا مصرفوا روابطمابينا اءا ذييتعلقبب صرا ع كا زبونهيذ وترىبأنخدمةا

مجموعات يةعلى،وا اءعاقاتتباد دعلىب ظرةتؤ ا خرى.وهذ مصرفيةا يةوا ما سواقا كا ذ و
طويل مدىا تسويقيا،ا مزيجا اصرا زبونمعع مصارفأهميةبمايعززخدمةا تا خرى.وقدأدر

متقاطع بيعا لزبائنعلىأساسفهمحاجاتهمورغباتهموخلقفرصا اءقاعدة كبعرضخدمات،ب وذ
زبائن ا يجعل وهذا عال بطلب تتميز خدمات مع طلب عليها يوجد ا تي ا خدمات ا تلك أو جديدة

كإ تحقيقذ عاملين مصرفويحتاجا با رتباطا ثرا  منأجلتزويدهمأ يا عا مدربينتدريبا وا و ىأني
مطابقةتوقعاتهم ن ىأبعدحدمم ةتلبيةمتطلباتهمإ محاو يب سا وبأفضلا ها تييطلبو خدماتا با
خدمةوهي زبونومردودا بينا وينعاقةإتصالشخصيةما كبت لخدمةوذ افسية يخلقميزةت وهذا

زبونب تزويدا خدماتقدفرصة لعاملينمزوديا تدريب ىأنضعفا خدماتممتازةوابدمناإشارةإ
عاقةمابين ىتدميرا نأنيؤديإ مم يفمنا تا مقدمةوبا خدمةا لسلبيعلىجودةا سبش ع ي

زبون. مصرفوا  ا
مصرفيهي: تسويقيا مزيجا اصرا تفاعلبينع اكثاثدرجاتمنا (1)وه

تماسك: -1 تسويقي. ا مزيجا اصرا ثرمنع ينأوأ طقيةمابيناث م يابدمنتوفرا  ويع

امل: -2 ت تسويقي.ا مزيجا اصرا فعالمابينع سوا متجا تفاعلا ىا  ويشيرإ

فاعلية: -3 من ا متحققة ا مزايا ا أفضل تحقيق  ك وذ اصر ع ا ل ا مثل ا طريقة ا استخدام وتتضمن
مزيجا  تسويقي.ا

ل) ش ها08وا تفاعلفيمابي تسويقيودرجاتا مزيجا اصرا .(يوضحع







                                                           
مرجع(1)  .32،34،صص،فسها
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مبح ثاث ــــا جـــــماهي ي:ـــا  ودة ـــــة ا

ظورشامل جودةبم يوميتوقفأساساعلىمدىإدراكماهيةا شأةوتطورهاا م جاحا وتتبعمراحلهاو،إن
فيذاستراتي لفةمرشدةتخطيطوت يةوت توافقمعتحولمفاهيم،جياتإداريةتتميزبجودةعا مايحتمعليهاا

 ميا مؤسسة،واتجاهاتاإدارةعا بدايةفيصياغةإستراتيجيةا قطةا مستهلكوجعله ،حواإهتمامبا
قسام. قطاعاتواإداراتوا افةا وجعلجودةاآداءيسريفي

مطل جودة:وم ـــمفهاأول: ب ــــا  ا
جودة : -اوا يهاوب تعريف ا ظرةإ جودةبختافا ،ختافوتطورمفهومهافيحدذاتهقدتعددتتعاريفا

جد تعاريف ا :ومنبينهذ

 يرىCrosby(5434:).لمواصفات لمتطلباتأو مطابقة جودةهيا  أنا

 يرى Juran and Gyna(5420):جودةهي استعمال.أنا مائمة  ا

 ويرىDeming(5426:)ية حا عميلا جودةيجبأنترضيحاجاتا مستقبلية.أنا  وا

 ويرىFeignbaum(5445:)متأتيةمن ا خدمة أوا سلعة خصائصا لي مزيجا ا ها بأ جودة ا
تسويق دسة،ا ه ة،ا صيا يعوا تص سلعةأو،ا هستلبيا ذيمنخا خدمةفيااستعمالوا ا

عميل.  (1)توقعاتا

 ويرىFisher(5446:)هافيمجال مختلفينوأ أفرادا يأشياءمختلفة جودةمفهوممجرديع أنا
مع مقارتها د ع خصوصا ممتازة ة خصائصمعي ا أو داء ا ون ي م ي تع اعة ص ا و عمال ا

مستهلكمعيارمو  (2).ضوعمنقبلا

 جوتعرفا مراقبةا ية مري هامجموعةمنخواصودةرابطةا جودةعلىأ سلعةأو:ا ومواصفاتا
مفترضوجودها. موجودةأوا متطلباتا متعلقةبقدرتهاعلىتلبيةا خدماتا  (3)ا

 

                                                           
طائي،عيسىقدادة،(1) شاملة<<رعدعبداها جودةا ي>>إدارةا توزيع،عمان،،دارا شروا ل علمية .84،ص8002ازوريا
واديوآخرون،(2) مصرفية<<محمودحسينا خدماتا شاملةفيا جودةا توزيع،عمان،>>إدارةا شروا ل .54،ص8050،دارصفاء
وتلر،(3) رئيسية<<فليب تسويقا يبا تسويق،أسا فاع،>>ا ترجمة،،ترجمةمازن توزيعوا شروا ل دين شوراتدارعاءا ث،م ثا جزءا ا

 .883،ص8008سورية،
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 أيزو جودةوفقا خصائص8000إصدار4000وتعرفا هاعبارةعنقابليةمجموعةمنا :علىأ
ية باط ية.ا مع طرافا زبائنوبقيةا ظامأوسيرورةإرضاءمتطلباتا توجأو  (1)م

 ية:ا بريطا مواصفاتا ها"مجموعةصفاتوموقدعرفتهيئةا تجأوامح،جودةبأ م وخواصا
ضرورية". ملحةوا خدمةبمايرضيويشبعااحتياجاتا  (2)ا

 تاج :"إ ها علىأ جودة اكمنيعرفا جودةوه بمستوىعالمنا خدمة تقديم أو سلعة  مؤسسة ا
ا على قادرة ها خا من ون ت و متميزة ا ها، رغباتزبائ باحتياجاتو معوفاء يتفق ذي ا ل ش با

سلعةأو تاجا كمنخالمقاييسموضوعةسلفاإ ديهمويتمذ سعادة رضاوا توقعاتهموتحقيقا
خدمةوإيجادصف تمييزفيها"تقديما  .(3)ةا

 بعاداإقتصادية لا حسيو ميوا بان:ا جودةتشملجا ها:"إنا ،مايعرفهاآخرونعلىأ
ية،اإجتماعية تق سياسيةوا مستمر،ا يفا ت هابغيةا مؤسسةوزبائ ظامفرعيمنا وهي

زب تظاراتا خدمات(معا توجات)ا  .(4)"ائنوتطوراتهاــلم
 تييجبأنتتوفرفي معاييرا خصائصوا صفاتوا لجودةفهو:"مجموعةا حديث تعريفا أماا

 ين مستهل يليرغباتا يتطابقو بما تجو م ا علىأحد، ز حديثير ا مفهوم ا بهذا جودة ا و
تصميم ية:جودةا تا ثاثةا با جوا تاج،ا تداخلوجودةاآداء،جودةاإ تطابقوا .وهذاا

لية جودةا تائجإيجابيةعلىا با هغا ون تصميموجودةاآداء،ت امنجودةا حيثأنتحديد
احية مستهلكمن مايفضلها تاجي،يضمنتوازابي مجالاإ ظمةفيا م ياتا ا م وبينظروفوا 

احيةأخرى"  .(5)من

                                                           
جوى،(1) صمد هاميحياوي،عبدا ي<<إ وط ملتقىا ية،ا جودة،دراسةميدا ظاما جزائريةمنخالتطبيق مؤسساتا فرادبا يةأداءا تحسينفعا

مواردا تحديات،جامعةحولتفعيلدورا واقعوا مؤسسةاإقتصادية:ا مة،5495ماي02بشريةفيا .509،ص8002أفريل82/84،قا
صر،(2) خدمات<<مدحتمحمدأبوا شاملةفيمجالا جودةا شر،عمان،>> إدارةا ل عربية يلا .54،ص8002،مجموعةا
حميد،شريف(3) مؤسسةاإقتصادية<<مراد،برحومةعبدا افسيةا تفيلت أداة يزو شاملةومواصفاتا جودةا مجلةأبحاثإقتصاديةوإدارية>>ا

عدد رة،جوان7،ا .583،ص8002،جامعةمحمدخيضر،بس
هام،(4) جزائرية<<يحياويإ اعيةا ص لمؤسسةا تسويقي داءا جودةفيتحسينا عدد>>دورا تسيير،ا علوماإقتصاديةوعلوما ،دار6،مجلةا

توزيع،عينمليلة، شروا لطباعةوا هدى .507،ص8006ا
يرعبوي،(5) شاملة<<زيدم جودةا ردن،>>إدارةا توزيع،ا شروا ل معرفة وزا .78،ص8006،دار
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يا  جودة : –ثا ب ا     Quality Sidesجوا

ل من  ها  Boundsو  Dilwvthحدد  ون مترابطة فيما بي لجودة ت ب     (1)وهي: ثاث جوا
تصميم  -أ توجوتصميمهعلى: Quality Designجودة ا م اعةا ظمةأنتقومبص لم يجبعلى

مواصفات شئا هاواهتماماتهمأيت زبائ ها ةوعلىأساستعيي بمايلتقيمعحاجاتوفقمواصفاتمعي
زبائنورغباتهم. ا

مطابقة  -ب ذييرغببه :Quality Conformonceجودة ا ا تصميم ا تحقيق ية ا إم ي وهيتع
 فيذ زبونوت تاجبحيثأن،ا وجيااإ و ت متطور صحيحوا هيتطلباإستخداما وهيتمثلتحديا

تص خدمةيتطابقمعا توجأوا م مواصفات.هذاا ذييتقابلبدورمعا ميما

عمن: Quality Performanceجودة اآداء  -ج ذيص غرضا توجعلىتحقيقا م ا يقدرة تع
ل ش يفيةاستخدامهوبا ى زبونإ يةمحددةوتوجيها ةوفيخالمدةزم أجلهفيظلظروفعملمعي

اسب م زبون،ا لآمنمعحاجاتا مدراءبحيثيلتقيبش كيتطلبمنا اءاعلىذ اسبةوب مدةم و
لزبونومنجميع  فائدة خدميعلىتحقيقا توجا م ا منقدرة د لتأ  مستمرة بحثبصورة با قيام ا افة

ب. جوا (2)ا

 

 

 

 

 

 
                                                           

طائيوآخرون،(1) خدمية<<يوسفحجيما تاجيةوا ظماتاإ م جودةفيا توزيع،عمان،>>ظمإدارةا شروا ل علمية يازوريا ،8004دارا
.35،38صص

سابق،ص(2) مرجعا  .38ا
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ل رقم) ش جودة ( : 13 ا ب ا جوا

  

 

 

 



مصدر : طائيوآخرون يوسفحجيم ا جو،ا ظمإدارةا تاجية" ظماتاا م خدمية" دةفيا شرو،وا ل علمية يازوريا دارا
توزيع  .38ص،عمان،ا

مطلب  ي:ا ثا جودة و  ا   أهميتها:أهداف ا
جودة:أهداف  -أوا  جودة ا وعانمنأهدافا اك لعامه (1)هما:بش

جودة: - أ م أهداف تخدم ضبط ا تيترغبا معاييرا تيتتعلقبا محافظةعليهاوهيوهيا ظمةفيا
ىتتعلقبصفاتمميزةمثل كبستخداممتطلباتذاتمستوىأد لوذ ظمة م تصاغعلىمستوىا

زبائن. رضاءا مانوا   ا

جودة: أهداف تحسين   - ب حصرا بامات تجاتجديدةترضيوهيغا خطاءوتطويرم حدمنا فيا
بر. يةأ زبائنبفعا  حاجاتا

ا ىخمسفئاتهي:وه وعيهاإ جودةب يفأهدافا نتص يم
مجتمع. -5 بيئةوا سواقوا ظمةويتضمنا لم خارجي داءا  أهدافا

افسة. -8 م زبائنوا اولحاجاتا توجوتت لم داء  أهدافا

لظبط. -7 يتهاوقابليتها عملياتوفعا اولمقدرةا عملياتوتت  أهدافا

داخ -9 داءا عمل.أهدافا لتغيراتومحيطا يتهاومدىاستجابتها ظمةوفعا م اولمقدرةا  ليوتت

عاملين. -5 تحفيزوتطويرا قدراتوا مهاراتوا اولا لعاملينوتت داء  أهدافا

                                                           
صيرفي،(1) فتاحا رائدة<<محمدعبدا توزيع،عمان،>>اإدارةا شروا ل .806،803،صص8007،دارصفاء

دة ان الج  ج

ج       اإنت

ب دة المط  ج
اص - ب الم  مط

ليف -  التك

 

دة التصمي  ج
دة - ئص الج  خص

 السعر -

ي  التس

ل دة اأداء المائم لاستعم  اهتم المست ج
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ل رقم ) ش لمؤسسات: 14 ا سبة  جودة با ( : أهداف ا

 

 

 

 

 

مصدر: صيرفي ا فتاحا رائد،محمدعبدا توزيع،ة""اإدارةا شروا ل .803ص،8007،عمان،دارصفاء

يا  جودة:أهمية  –ثا اتعلىاختافا لشر سبة ينأوبا لمستهل سبة بيرةسواءبا شطتها،لجودةأهمية أ
تجات م طلبعلى ا حجم تيتحدد ا ساسية ا عوامل ا أهم أحد تمثل ها أ ة،إذ شر ا هذ اول ت ن ويم

هميةف (1)يمايلي:ا

لعماء : - أ سبة  جودة با مور أهمية ا لعماءمنا مقدمة خدماتا سلعوا جودةفيا يعتبرمستوىا
هم سبة هامةبا خدمات،ا سلعوا جودةفيا ديهميعتمدعلىمدىتوفرا شراء ،إذأنقرارا

بيةبرغمارتفاعأسعارهاو ج سلعا خفاضمستوىفقديرغبونفيشراءا محليةا سلعا يرفضونا
بية ج سلعا جودةفيهاوارتفاعهفيا ية،ا يابا سلعا عديدمنا يمثايفضلا مري مستهلكا فا

 ية مري ا سلع ا من ياتعلىمثياتها ترو اإ سياراتو لخاصا وبش مطلبتوفر، أسهم وقد
 مقدمة ا خدمات ا و سلع ا في جودة ينا مستهل ا عن لدفاع  جمعياتمختصة ظهور في لعماء

ا. ثرجودةوأما خدماتا سلعوا ىا رشادهمإ  وحمايتهموا 

لمؤسسة   - ب سبة  جودة با تجةأهمية ا م سبة:ا خدماتبا سلعوا فيا جودة تظهرأهميةتوفرا
تجةمنخال: م  لمؤسسةا

 لسلعةأ مطلوب جودةا عاآخرينبها.توفرمستوىا ررشرائهاويق عميلسي خدمةفإنا  وا

                                                           
درا(1) عماء<<ة،رمأمونسليمانا شاملةوخدمةا جودةا توزيع،عمان،>>إدارةا شروا ل .65،ص8006،دارصفاء

دة  أهداف الج

داء  أهداف متع ب
ج  المنت

أ داء أهداف متع ب
ي عم  ل

أداء  أهداف متع ب
رجي  الخ

داء  أهداف متع ب
ين م  الع

أداء  أهداف متع ب
ي  الداخ
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 افسة سلعةفيظلوجودم ساسيةإعطاءميزةخاصة با جوا جودةهيأحدأبرزا إنا
معروضة. تجاتا م  شديدةبينا

 تها يفباهضةستؤثرسلباعلىأرباحهاوسيو ا ت مؤسسة جودةتحملا يترتبعلىغيابا
قدية سوقو،ا بقاءفيا قدرةعلىا  (1).ربماعدما

مؤسسة -ج     سمعة ا سبة  جودة با تجاتهاتستمد :أهمية ا مؤسسةشهرتهامنمستوىجودةم ويتضح،ا
عاملينومهارتهم مجهزينوخبرةا مؤسسةمعا تيتربطا عاقاتا كمنخالا تجات،ذ ةتقديمم ومحاو

مؤسسة.تلبيرغباتوحاجاتزبا ئنا نتحسينهذ فيم خفضة م ذاتجودة مؤسسة تجاتا تم ا  فإذا
في مماثلة مؤسساتا ا افسمع ت ا من ها تم تي وا واسعة ا سمعة ا و شهرة ا مؤسسة ا يتحقق  جودة ا

اعةأو ص مؤسسةا يها تميإ ذيت قطاعا .ا

ية  -د  و قا ية ا لمسؤو سبة  جودة با ظرزايدباستمرت :أهمية ا تيتتوىا ما محا مفيارعددا ح وا
تاجهاأوتوزيعها تجاتأوتقديمخدماتغيرجيدةفيإ مؤسساتتقومبتصميمم لمؤسسة،قضاياا ذافإن

تجات. م ا هذ زبونجراءاستخدامه فردا لضرريصيبا ياعن و ةقا ونمسؤو اعيةأوخدميةت ص
مية :أهمية ا -ه عا افسة ا لم سبة  مجتمع جودة با لمؤسسةوا جودةأهميةمتميزةإذتسعى تسبا ت

ة ا حصولعلىم لعاموا ميةوتحسينااقتصادبش عا افسةا م نمنتحقيقا تم بهدفا ىتحقيقها إ
مية. عا سواقا رائدةفيا

حماية  -و سبة  جودة با مستهلك: أهمية ا مؤسسةووضعمواصفاتقياسيةإنتطبيا شطةا جودةفيأ قا
تجاري غشا مستهلكمنا مؤسسةمحددةتساهمفيحمايةا تجاتا ثقةفيم ونمستوى.ويعززا دماي ع

مؤسسة. تجاتا مستهلكعنشراءم ىإحجاما كإ خفضيؤديذ جودةم ا
ذييقوم تجا م مستهلكهوفشلا ه.ائه،بشرإنعدمرضاا مستهلكم تييتوقعهاا وظيفةا قيامبا (2)منا

مطلب  ث:ا ثا يد  ا جودة:أبعاد تو ةا ظرمتباي ثيرةوتعبرعنوجهات يأشياء جودةتع ها،إنا كفإ ذ
ون هاحقيقةواضحةوقدت يستمطلقةوغيرملموسةو سبيةو ون هايةت هابدون مو معا .محددةا

مطلوبة ا جودة ا وأبعاد م معا مستهلكساهمتفيتحديد احتياجاتورغباتا كفإنمجمل ذ و حيثحدد،

                                                           
سابق،ص(1) مرجعا  .68ا
ايفعلوان،(2) يزو<<قاسم شاملةومتطلباتا جودةا توزيع،ع>>4005،8000إدارةا شروا ل ثقافة ،70،صص8004مان،،دارا

79.
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باحث) أوDivid Garvin .1988ا تج م ا ضبطجودة ها نمنخا ويم جودة ا تعبرعن أبعاد ية ثما )
مايلي: وعية(وهي مية) بعادهيأبعادغير ا خدمةوهذ (1)ا

ية ا -أوا مواصفات : Reliabilityمعو يةمحددةووفقا تجدونفشلخالفترةزم م يةعملا وهياحتما
مستهلكو ا عليه ز ذيير ا لجودة ساسي ا بعد ا ية معو ا وتعتبر تج. لم ساسي ا تصميم فيا محددة ا

فترةطويلة؟. معمرةمثا:هلإطاراتهاتستخدم سلعا خاصةا
يا : Performancesتوى اأداء مس -ثا تج لم  تشغيلية ا مواصفات ا يمثل بعد ا وهذا ى، إ إضافة

نقياسها تييم خرىا مواصفاتا لفردمثا:هل،ا شخصية رغباتوااتجاهاتا وهيتختلفحسبا
هواضحة؟ وا ملونأ تلفزيونا ا

ثا تطابق  -ثا تيت:Conformanceا قياسا خدمةوهيدرجةا تجأوا م عبرعنقياستطابقمواصفاتا
مسموح متطلباتا مطابقةمعا مطابقةهيا بعضيعتبرا ه.وا ساسي تصميما محددةفيا مواصفاتا معا

يةإذاماتحقق جودةعا تج43بهاحيثتعتبرا م ثرمنأنا مئةأوأ لتفاوت.با مسموحبها حدودا ضمنا

جما -رابعا خارجي:Aestheticsية ا مظهرا متمثلةبا تجاتا م أفرادحولا ذوقية معاييرا ويقصدبهاا
صوتأو رائحةأوا مذاقأوا تحسس.أوا سلعا تجاسيماا م حوا مستهلك ساسفيجذبا لا وهيتش

مابسوغيرها يةوا ما ا
خدمة  -خامسا قدرة على ا ازمةوهي :Service Abilityا ا اإصاح و ة صيا خدماتا توفر سرعة

غياروخدمات خدمةفيتوفرقطعا عملأوااستخدامبعدعطلهأوفشله.وتقاسسرعةا ىا تجإ م إعادةا
ةواإصاح. صيا فاءتهاومتوسطزمنا بيعو مابعدا

تج  -سادسا لم عمر اإفتراضي  است:Product Lifeا وات س عدد وفقاوهو خدمة ا في تج م ا خدام
مطلوبة. لخواصا ه تشغيليةقبلضعفأدائهوفقدا لمواصفاتا

تج  -سابعا لم وية  ثا خصائص ا تجوحسب: Featuresا لم تيتضاف غيرأساسيةا خصائصا وهيا
سيارة. ىا هواءإ ييفا ظامت مستهلكمثاإضافة رغبةأوطلبا ا

ا تحس -ثام جودة قدرة ا مستهلك: Preceivedس با مرسومةفيتصورا تجا م دمن،وهيصورةا متو وا
سوق تجفيا م سائدةعنا دعايةواإعانأوااتجاهاتا تجومحاتا م ةفيليبس،خالسمعةا مثاشر

ميستحدموهاسابقا. ذين دىا ينأو مستهل دىا تجاتها طباعاعنجودةم تا تر

                                                           
سابق،صص(1) مرجعا  .79،75ا
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 تجل بعادفيمايتعلقبم ا حدهذ لجودةأبعاداتحتلدرجةأعلىقياسا ىأن معين،خصمماسبقإ
تجآخر. كعنم مايختلفذ  (1)بي

مطلب  رابع:ا جودة:محددات مستوى  ا  ا
ىمجموعتين: نتقسيمهاإ جودةويم مؤثرةعلىا عواملا وعا (2)تت

ى وتش = أوا مجموعة اأو خارجية ا محددات ا   وأهمها:مل ا
 .تج م عماءومنثمتوقعاتهمبشأنجودةا  تغيرأذواقا

 :افسة م جودةمدىحدةا نأنيزيدتشدداإدارةإزاءمعاييرا لمازادةيم تيتفحص،ف ةا عي وحجما
هائية. مرحليةوا واتجا  منا

 وم ح ا جهات ا وتطورها تحددها تي ا معايير وا مواصفات با مختصة ا تزامية ا يتعين تي مقاييسوا ا
تجةبها. م اتا شر  ا

 تج م طلبعلىا بحوث،درجةاستقرارا فاقعلىبرامجا كعلىاإ طلبواستقرشجعذ لمااستمرا ف
تحسينجودته. تطوير  وا

 ي ف دعما تدريبوا تطويروتوفيرا بحوثوا عمليةا ة دو تيتساهمفيتطويرمدىدعما مجااتا فيا
موارد. هدرفيا خدمةعلىمختلفصورا تجأوا م  ا

يا داخلية  = ثا محددات ا ية وتتمثل في ا ثا مجموعة ا  وأهمها:ا
 تي سوقا تائجدراساتا تجعلىضوء م خدمةحيثيفترضأنيصمما تجأوا م مستوىجودةتصميما

عم ا واع أ تحديد تستهدف وقدراتهم دوافعهم على تعرف وا شرائية،اء تجا م ا مواصفات خصائصو
تج. لم طلبعلى افسةوتحديدحجما م تجاتا م ذاخصائصا متوقعو  ا

 بهاعملية تمر تي ا مراحل ا علىجميع تصميم ا تتوقفجودة ا تاجوه اإ عملية تصميم مستوىجودة
ا و خامات ا حيثتجميع من تصميم صددا ا هذا في مطلوبة ا مهارة ا ومستوى ستستخدم تي ا ات

جودة. ظاممراقبةا ك ذ لعاملو عمل  وتصميما

 .فراد املسياساتا يةوت ة.وهذايأتيمنفعا عما  مستوىأداءا

                                                           
سابق،ص(1) مرجعا  .75ا
محسن،(2) شاملة<<توفيقمحمدعبدا جودةا تجات:مدخلإدارةا م توزيع،بدونبلد>>تخطيطومراقبةجودةا شروا ل عربية هضةا ،دارا

شر، .57،ص5445ا
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 .اسبة م وظيفةا تعيينفيا  اإختياروا

 ية سلو يةوا ف مهاراتا تهيئةا مية ت تدريبوا ازمة.ا  ا

 .داء تحفيزوتقييما  ا

 .مادية تاجا  مستوىجودةمستلزماتاإ

 ية ما مواردا فايةا يةعلىتهيئةعدةمقومات،مدى ما مواردا اسبمنا افيأوم يساعدتوفرقدر
اسبة م تدريبا خ،لجودةمثل:تمويلبرامجا تطوير.........إ لبحوثوا اسبة  تمويلبرامجم

 صددفي فلسفةفيهذاا اصرا جودة:وتتمثلأهمع ا مدىوجودسياسة-فلسفةواتجاهاتاإدارةاتجا
 لجودة.

مختلفة. - ظيميةا ت لمستوياتا  مدىوضوحها

جودة - ا عاملينتجا يةسياسةحفيزا  (1).مدىفعا












                                                           

مرجع1) سابق،ص(ا  .57ا
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مبحث  ثاا خدمات  ث:ــــا مصرفية:جودة ا  ا

خيرةتبحثعنمايميزهاعنإنتشابهج ا مصارفجعلتهذ مقدمةمنطرفا مصرفيةا خدماتا ودةا
زةعلىجودتها افسينمرت م ترويجية،خدمةا مزاياا يسفقطمنا مصارف زبائنيتعاملونمعا وأصبحا

زبون هاا ماتتصفبهمنقيمرمزيةيبحثع ما مقدمةوا  هج،ا سبة لبا ودةأفضلوتتضمنجودةوتش
ك ذ مصرفيةو خدمةا خفاضفيسعرا خدمةوا داء.وتقديما سرعةفيا عاما مفهوما مصرفيةبا خدماتا ا

مان. ىا خطاءباإضافةإ مصرفيةمنا عملياتا ا

مطلب  خدمة اأول: ا مصرفية:ماهية جودة ا  ا

خدمة  -أوا مصرفية:تعريف جودة ا  ا
  خدمةهي"أشارأحد ا تابأنجودة لعميلا  مقدمة ا خدمة تحسنا ها تجع ي شطة مجموعةمنا

داء ا د تتمع شطة خدمةوأ قبلأداءا شطةتتم ىأ شطةإ ا نتقسيمهذ شطةتتمبعد،ويم وأ
داء".  ا

 :ها دآخرعلىأ مؤسسةوأ عاملينبا عماءوا عاقاتبينا عملعلىتحسين"سلسلةمنا ويجبا
عاقةباختيارأفرادقادرينعلىتقديمخدمةأفضل"  (1).تلكا

 ها خدمةعلىأ جودةا حديثة تعريفاتا بيةا  (2):تميلغا

خدمة". ا هذ عماء لخدمةمعتوقعاتا فعلي داءا درجةتطابقا معيار "ا
ها" لخدمأوأ عماء فرقبينتوقعاتا ها".ا فعلي أداءا اتهم درا ةوا 

ذييعرضههذا يا تا حوا كعلىا ل:وذ ش ا





                                                           
تجارية<<محمدسميرأحمد،(1) وكا ب رقابةفيا شاملةوتحقيقا جودةا طباعة،عمان،>>ا توزيعوا شروا ل مسيرة ،صص8004،دارا

63،62.
جاتس<<ساميأحمدمراد،(2) مواجهةأثارا مصرفي تسويقا ل>>تفعيلا لمعارف عربي تبا م توزيع،مصر،،ا ،صص8002شروا

875،878.
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ل رقم ) ش خدمة ( :15ا  مفهوم جودة ا









مصدر :  س"،  ساميأحمدمرادا تجا آثارا مواجهة مصرفي تسويقا تفعيلا " توزيع، شروا ل لمعارف عربي تبا م ،ا
.878ص،8002،مصر

ها بأ مصرفية ا خدمة ا نتعريفجودة يم معما مصرفية ا خدمة ا جودة بعاد  عماء تطابقتوقعاتا "
هم مقدمة لخدمةا فعل بعادبا سمدىتوافرتلكا ذييع فعليا داءا ا مااستوجبعلىمقدم، وهذا

مخرجاتتاقيا دمنأنا تأ يةبا مسؤو مصرفيةتحملا خدمةا كا ب محددةمنقبلاإدارةفيا مواصفاتا
"(1).

يا  جودة  –ثا مصرفية:مستويات ا  ا
مصرفية خدمةا جودةا تمييزبينخمسةمستويات نا هي:يم

عماءوجوبوجودها.-5 تييرىا جودةا عماءوتتمثلفيا متوقعةمنقبلا جودةا ا

مصارفوما-8 هاإدارةا ماتدر جودة ها.ا اسبابشأ م ترا

مصرفيةإن-7 لخدمةا وعية مواصفاتا محددةبموجبا يةا ف جودةا وجدت.ا

خدمة.-9 هاا تيتؤدي يةا ف جودةا ا

لعماء-5 مروجة جودةا .(2)ا

                                                           

(1 : ي ترو اإ موقع ا من )http://www.kanatakji.com/fiqh/files/banks/c219.docاإ تاريخ : ساعة5580سرما50طاع ا على ،
59:06.

اجيمعا،2) مصرفي<<( لتسويقا علمية صولا لتجليد،عمان،>>ا مية عا مؤسسةا .53،52،صص8003،ا

قع  الخدم المت

إدرا العميل         
تج  لأداء الن

دة ى الج  مست
ة - ج خدم - ال قع العميل ل  ت

http://www.kanatakji.com/fiqh/files/banks/c219.doc
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مطلب  ي:ا ثا خدمة  ا مصرفيةمؤشرات تقييم جودة ا خدمات :ا اعةا تاباتفيمجالص تعرضتبعضا
تيتشملهاجودةا بعادا اتأوا و لم خدمة،مصرفية بعادأوا هاحولماهيةتلكا متتفقفيمابي ها إاأ

تحديد. اتعلىوجها و م ا

 (لمن جودةSwan and Comb)5436يرى هابعدانأساسيانهماا مصرفية خدمةا :أنوجودا
زب ا ها تييتعرض ا ملموسة ا مادية ا خدمة هعلىا حالحصو مستفيد ا ونأو تفاعلية، ا جودة ا و

مستفيدين زبائنأوا ظمةمعا م عاملينبا اءتفاعلا خدميةذاتهاأث عمليةا فيحين،وهيتمثلأداءا
 :5446(Gronroosيرى)

ينهما خدمةبعديناث جودةا (1):أن
ية -أ ف جودةا  .Technical Qualityا
وظيفية -ب جودةا  .Functional Qualityا

 خدمة منا لمستفيد  سبة مهمانبا اهما مية،و ا خدمة با ىجوا تشيرإ ية ف ا جودة ،فا
 مي  ل بش ها ع تعبير ا ن يم تي با جوا ا ى بمع خدمة، ا تقديم على قائمين ا سلوك أما

وهي مستفيد) ا مع تعاملهم وطريقة اصرومظهرهم ع ا ى إ قياس با بدقة قياسها يصعب أمور
لخدمة وظيفية ا جودة اتا و فهيتمثلم ية( ف ا لجودة ة و م ا  Lehitmen andويقول،

lehitmen5428:خدماتتتجسدفيثاثأبعادأساسيةوهي جودةفيمجالا أنا
مادية  -5 جودة ا مو:Physical Qualityا بيئةا تيتتعلقبا خدمة.ا  حيطةبتقديما

مصرف  -8 ه.:Corporzte Qualtyجودة ا يع ذه طباعا مصرفواا تيتتعلقبصورةا  وا

تفاعلية  -7 جودة ا خدمة.:Interactive Qualityا تائجعملياتا تيتمثل  وا

عمليات همايميزانبينجودةا جدأ مصرفية خدمةا فسيهماعنجودةا لباحثين يفآخر تيوفيتص وا
خدمة اءتأديةا زبونأث معليهاا فعلي،يح داءا زبونبعدا معليهاا تييح مخرجاتوا وبينجودةا

لخدمة.
 زبائن ىعليهاا تييب بعادا ىأنا باحثينإ خدمةفقدتوصلتمجموعةمنا اتا و وفيمجالتحديدم

مهمعلىجو يح تا اتهموبا خدمةتوقعاتهموإدرا تشملعشرةأبعادرئيسيةوهي:،دةا  تمتد

                                                           
محياوي،(1) ايفعلوانا خدمات:مفاهيموعملياتوتطبيقات<<قاسم جودةفيا توزيع،عمان،>>إدارةا شروا ل شروق ،ص8006،دارا

48.
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لدقيقيعتمدعليه.:Reliabilityاإعتمادية  -1 موعودةبش خدمةا جازا داءوا  يااتساقفيا  وتع

جدارة  -2 خدمةمنحيث:Competenceا قائمونعلىتقديما تييتمتعبهاا جدارةا سمستوىا وتع
تحليلي قدراتا مهاراتوا لأمثلا هممنأداءمهامهمبش تيتم معارفا تاجيةوا ،ةواإست

فاءات ىمعاييرمثلا بامايلجأإ مستفيدغا ولمرةفإنا تعاملمعمقدمخدمةما ةا وفيحا
خدمةوجودةخدماته. تقييمجدارةمقدما ة عمليةأوعضويةجمعياتمعي  ا

مصداقية  -3 ي :Gedibilityا مراعاةوتع خال من خدمة ا مقدمي في ثقة ا من ية عا درجة توافر
حواحتياجات عماء.مصا  ا

يةمنأي :Securityاأمان  -4 هممنتقديمخدمةخا ليم عاملينبمهاموظائفهموبش ماما يإ وتع
خطر.  (1)وعمنا

لباقة  -5 خدمةعلىقدرمنااحترام: Courtsyا ونمقدما يأني معاملةوتع واآدابوأنيتسمبا
خدمةو ودبينمقدما صداقةواإحتراموا ىا بيشيرإ جا عماءومنثمفإنهذاا وديةمعا ا

عميل.  (2)ا

عاملين  -6 مصرففي:  Rapiditeسرعة اإستجابة من قبل ا عاملينبا مقصودبهارغبةواستعدادا ا
 خدمة ا تقديم ، زبائن ا علىومساعدة رد ا و اسب م ا وقت ا في خدمة ا استام من هم ي وتم

طلبهم. فورية  استفساراتهموااستجابةا

خدمة  -7 حصول على ا ة ا حصول و : Accessibiliteسهو ةااتصالوتيسيرا مقصودبهاسهو ا
خدمةومائمةساعا حصولعلىا تظارا كبقصرفترةا زبونوذ خدمةمنطرفا عملعلىا تا

حصولعليها.،لزابون افذا افيمنم  وتوفيرعدد

ها : Communicationااتصال  -8 تييفهمو لغةا معلوماتوبا زبائنبا بعدتزويدا ويقتضيهذاا
لفتها.، خدمةوت ازمحولطبيعةا شرحا توضيحاتوا  وتقديما

زبون  -9 ا : Comprehensionفهم ا بذل به مقصود ا فهمو خدمات منطرفمقدميا مجهود
خاصة زبونومعرفةرغباتهمواحتياجاتهما ازم،حاجاتا توجيها صحوا ويشيرهذا،وتقديما

زبائن خدمةعلىتحديدوتفهماحتياجاتا ىمدىقدرةمقدما بعدإ  ا

 
                                                           

سابق،صص(1) مرجعا  .47،49ا
ر،ص(2) حدادعوض،مرجعسبقذ  .795ا
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ملموسة -11 مادية ا ب ا جوا تسهياتا :Tangibiliteا افةا لمصرفوتشمل متاحة ا ومادية
لمصرفو داخلي تصميما موقعوا خارجيوا مظهرا ىا يةهيتشيرإ تا با جوا باماترتبطبا :غا

 .مصرف عاملينبا تظارومظهرا ناا  أما

 .مصرف خاصةبا جهزةا  حداثةا

 .داخلي مصرفوتأثيثها  (1)تصميمصااتا

ل رقم ) ش اصر اأ16ا ع ها( :ا تي تم إدرا خدمات ا جودة ا  ساسية 

















مصدر  وتلر :ا فليب ، سعار" سلعوا ا تسويق: "ا فاعتر، رابع،جمةمازن جزءا شر،ا ل دين شوراتدارعاءا م
ترجمة توزيعوا ية،سورية،وا ثا طبعةا .565ص،8006،ا

ث: ثا مطلب ا خدمة  ا مصرفية:قياس جودة ا  ا
جودةو تحديدوقياسا مصرفيةمدخلينرئيسيين خدمةا (2)هما:أفرزتأدبياتموضوعجودةا

مدخلاإتجاهي. -5  ا

فجوة.مدخل -8  ا

                                                           
مصرفية<<بنسعادةمفيدة،(1) مؤسسةا خدميةفيتحسينأداءا جودةا ماجستير،تخصصاقتصادتطبيقيو>>دورا يلشهادةا ةمقدمة ،رسا

تسيير،جامعة ظمات،علوما م .33،32،صص5495،8050/8055ماي02تسييرا
ر،صص(2)  .53،52اجيمعا،مرجعسبقذ

دة ييس الج  م

 ل ص ني ال ى إمك  .مست

 رة الشرك  .ش
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خدمات خدماتبصفةعامةوا خاصةبقياسجودةا محاواتا معظما عام مدخاناإطارا لهذانا ويش
تحديد. مصرفيةعلىوجها خدمةا مدخانمنأهميةفيمجالدراسةوتحليلجودةا مايحتلههذانا ظرا و

قدمشرحمبسط اس مصرفيةفإ هما:لا م

مدخل اإتجاهي  مصرفية: Attitudinal Approachأوا : ا خدماتا مدخلفيقياسجودةا زهذاا يرت
هم مقدمة مصرفيةا خدماتا مصرفعنا جودةتمثلمفهومااتجاهيايتصلبرضاعماءا علىأساسأنا

عماء اتا هيرتبطبإدرا ماأ رضا. هذاا يسمرادفا ه مصرفيةوا خدمةا فس،جودةا هميرونفي إاأ
شائعفيهذاااختاف تفسيرا عميلمفهومايختلفعناآخروا خدمةورضاا لمنجودةا وقتأن ا
خدمةوانهذا حوا معين عميلتعبرعناتجا ا ها ويدر يقيمها ما مصرفية خدمةا ا يتمثلفيأنجودة

يعتمدعلى زوالاإتجا فسيةعابرةوسريعةا ة هيمثلحا رضافإ مدى.أماا ميةبعيدةا عمليةتقييمترا
مصرفيةتمثلمفهومامشابها خدمةا مدخلعلىحقيقةأنجودةا تييقومعليهاهذاا فرضيةا وقداعتمدتا

رضا) لقولأنا أساس  معSatisfactionاتجا ح فسيةتسبقا ة تحديد(يمثلحا خدمة.وبا لىجودةا
عميلوتقييمه ةخبرةا خدمةتعتبردا حوا  يهباإتجا عميلأومايشارإ ةمنقبلا مدر خدمةا فإنجودةا
خدمات ا جودة  عماء ا تقييم عملية تتم اإيطار هذا وفي . ها  ي حا ا اإدراك و خدمة ا جودة  سابق ا

همفعلي مقدمة مصرفيةا ا.ا
 (ويرىOlivreخدمةواناإدراك عماءحولا توقعاتا ة مصرفيةيعتبردا لخدمةا سابق (أناإدراكا

ذافإن) هم.وه مقدمة لخدمةا ي حا لمستوىا عماء تقييما ة لخدمةهودا احق (يرىأنOlivreا
مصرفيةعلىأساس خدمةا حوا لوناتجاهاتهم عماءيش فإناإتجاهاتا هذا و سابقةبها. ا خبراتهم

مصرففي خدمةخالتعاملهفيا عميلعنا ونقدحققها ذيي رضاا مستوىا يفطبقا يةتت حا ا
سابق.  ا

نتوقعمايلي: هيم مصرفيةتمثلاتجاهافإ خدمةا ذااعتبراأنجودةا (1)وا 
تعامل -5 سابقةفيا عميلا يةفيغيابخبرةا خدمةتحددبصورةأو مصرففإنتوقعاتهحولا معا

خدمة. جودةا ه)تقييمه(  مستوىإدرا

عن -8 رضا عدم فإن خدمة با تعامله رار ت خال من مة مترا ا و لعميل  سابقة ا خبرة ا على اءا ب
ةسابقا. مدر خدمةا ىمراجعةمستوىجودةا إ مقدمةيقود خدمةا  مستوىا

                                                           
مرجع (1) سابق،ا  .52صا
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خبرات -7 خدمة.إنا مستوىجودةا ية ىمراجعاتإدرا مصرفتقودإ متعاقبةمعا  ا

ي تعديلاإدرا لعملياتا ونمحصلة خدمةي جودةا عميل يفإنتقييما تا وبا
مصرفية خدمةا تييقومبهافيمايتعلقبجودةا لخدمة،ا فعلي داءا عميلعنمستوىا ذافإنرضاا هوه

رضايصبحأحد خدمةفإنا رارشراءا دت خدمة.وع ا عميلحولجودة اتا يلادرا اثرمساعدفيتش
سياقيعتقد)سميثوهيوستن(أنرضا ا خدمة.وضمنهذا رئيسيةفيعمليةتقييمجودةا مدخاتا ا

خدمةقد ا ونتوقعاتهحولهذ ذيت مدىا خدمةيرتبطبا عميلعنا باحثانفيهذاا دت.وقداعتمدا تأ
خدمة مرتبطبا ا د تأ اجمةعنمدىا سابقةا ا خبرة ا يرتبطبحجمواتجا رضا ةأنا تاجعنمقو ااست

مقدمة. ا

فجوة ظرية ا يا : مدخل   : Gap Theory Approach  ثا
مصرفيةعلىأساستحليل   خدماتا مدخلفيقياسجودةا زهذاا تييقوميرت تقييميةا عملياتا وتفسيرا

معليها. ح مصرفيةوا خدماتا عماءبتقييمجودةا هاا (1)منخا
باحثين: ىا زبونإ ظرا خدمةمنوجهة ةتقييمجودةا سبمحاو (2)وت

(Parasurman ، Berry( و )Zeithaml)، ة س وا تم شهير5422إذ ا موذجهم  تصميم من
(Survqual)*مستوى اتهم مقدمةوعلىادرا خدمةا مستوىا زبائن موذجعلىتوقعاتا دهذاا ويست

مقدمة لخدمةا فعلي داءا خدمةمنخالمقارةما،ا مونعلىجودةا زبائنيح طلقأنا وهذامنم
فجو،يريدونأنيتوقعونمعمايحصلونعليهفعا يتحديدا تا ات.وقدوبا توقعاتواادرا ا ةبينهذ

باحثين تيأجراهاهؤاءا دراسةا خدمة،توصلتا ساسيفيتقييمجودةا محورا ىأنا هوSurvqualإ
اكأربعةفجوات ماتوجده خدمة. ا لخدمةوتوقعاتهحولهذ فعلي داءا مستوىا زبون فجوةبينإدراكا ا

جودةأخرىتسببعدما مطلوبة،جاحفيتقديما يرقم)ا تا لا ش :(06تتلخصفيا




                                                           
مرجع(1)  .52،54،صصفسها
جزائر<<صليحةرقاد،(2) ةمؤسسةبريدا مؤسسةاإقتصاديةدراسةحا ىتحقيقتميزا خدمةإ يحولتسيير>>أهميةجودةا ثا يا وط ملتقىا ،ا

ج مؤسسات،ا ي،ا ثا .590،ص8003وفمبر86/83زءا
*Survqual:Service Quality.
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ل رقم ) ش خدمة.17ا موذج فجوة جودة ا  : ) 



 



 



  











Source : Frédéric Dupont، << Management des Services >>، Editions ESKA، Paris، 2000، p 

73.  

باحثين(. )معترجمةا

ا يوضحهذا موضحأعا لا ش ماهومبينفيا جاحفي،مودج وجودخمسةفجواتتسببعدما
مطلوبةوهي: جودةا تقديما

ى :  فجوة اأو توقعاتا تلكا ظمة م دراكإدارةا خدمةوا  مستوىا زبائن تجعناإختافبينتوقعاتا ،وت
زبائ ظمةبدقةرغباتا م خدمةفقداتدركاإدارةا اتا و مهمعلىم يفيةح تي،نو معلوماتا نا إما

هتمتفسيرهابصورةغيرصحيحة. ديهاخاطئةأوإ

ب ر الس ج الشخصي التج ل الح م المن ا الك  اتص

قع  الخدم المت

 الخدم المدرك

دم  الخدم الم

يير الخدم )ترجم اادراك إل  مع
) دة الخدم يير لج  مع

ئنادراك اإدارة لت  قع الزب

رجي  ا الخ اإتص
ئن( زب ج ل  )الم

ة ) ج  (1ال

ن  الزب

سس الخدمي  الم

ة ) ج (0ال  

ة ) ج (0ال  

ة ) ج ( 3ال  

ة ) ج (1ال  
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ية :  ثا فجوة ا خدمةا ا زبائنومواصفاتجودة توقعاتا مؤسسة ا اتإدارة تجمناإختافبينادرا وت
 موضوعة ا زبائنا، تحاجاتا ا  و حتىو ه ىا بمع إدارة  سبة با معروفة متوقعة ن، ايم ه فإ

ظمة. م ىقيودتتعلقبمواردا كمثاإ مقدمةوقديعزىسببذ خدمةا ىمواصفاتمحددةفيا ترجمتهاإ

فجوة  ثة:ا ثا فعلي ا تسليما موضوعةومواصفاتا خدمةا ىعدموجودتطابقبينمواصفاتجودةا وتشيرإ
معداتوقديرلخدمة. جهزةوا خدماتأوحدوثعطبفيا يمستوىمهارةمقدميا ىتد كمثاإ جعذ

مستخدمةفيتقديم خدمة.ا ا

فجوة  رابعة:ا مروجة.ا خدمةا لخدمةوا فعلي تسليما تجعنااختافبينمواصفاتا وت

خامسة :  فجوة ا خدمةا متوقعةوا خدمةا ةوتظهرفياإختافبينا مدر متوقعةا،ا خدمةا أيأنا
سابقة فجواتا جميعا هائية محصلةا فجوةا ا فعلية.وتمثلهذ خدمةا إذيتمعلىأساسها،تتطابقمعا

ل ظمة م معلىجودةأداءا ح ربعة،ا فجواتا هابدمنسدجميعا خامسةفإ فجوةا نسدا وحتىيم
مقدمةحيثوجودأي، خدمةا ربعةسوفيتسببفيإحداثقصورفيا فجواتا ا فجوةسلبيةمنهذ

زبائن ىا فعلإ هموبينتوقعاتهم،با مقدمة فعليةا لخدمةا زبائن اتا ومنثموجودفروقاتسلبيةبينادرا
(1).

حوو- مصرفيةيتمعلىا خدمةا موذجفإنقياسجودةا هذاا ي:طبقا تا (2)ا

ونأقلمن-5 خدمةت فعلي(فإنجودةا داءا ة)ا مدر خدمةا برمنا متوقعةأ خدمةا تجودةا ا إذا
ب هامنجا حوعدمقبو عماء.مرضيةوتتجه ا

ون-8 خدمةت ةفإنجودةا مدر خدمةا جودةا متوقعةمساوية مصرفيةا خدمةا تجودةا ا مرضية.إذا

ثرمنمرضية-7 ونأ خدمةت ةفإنجودةا مدر خدمةا متوقعةأقلمنجودةا خدمةا تجودةا ا  إذا
مدى يةعلىا مثا جودةا حوا ي تا محدد.وتتجهبا ا

                                                           
سابق،صص(1) مرجعا  .590،595ا
ر،ص(2)  .38اجيمعا،مرجعسبقذ



دما المصرفي              الفصل اأ                                    ار المفاهيمي لجو ال اإي  

  

46 

 

مطلب  رابع:ا خدمة  ا مصرفية:متطلبات جودة ا  ا
يسير مرا يسبا مصرفية خدماتا جودةفيا يا تييجبحيثأن،إنتب متطلباتا اكعددمنا ه

ك. نمنذ خذبهاحتىتتم تيترغبفيا مصارفا توافرهافيا

متطلباتفيمجموعتينرئيسيتين ا نتقسيمهذ هما:ويم

ظيمية:متطلبات إدارية  –أوا  اإدارية وت متطلبات ا تتعلق سائد ا اإدارة مط ب ظيمية ت ا مصرف،و با
ظيموخصائص ت بها،ا همهذ متطلبات:وفيمايليعرض ا

لمصرف : –أ  عليا  اع اإدارة ا خدماتاقت لمصرفبضرورةجودةا عليا دىاإدارةا اع يجبأنيوجداقت
مصرفية مصارف،ا افسةمعغيرهامنا م هامندورأساسيفيا جاحهاوتحقيقأهدافها،وما ،وفي
تطويروتشجيعهبلاعتبارجزءااإنوجوده موهذاا وجودو ظيمي ت اخا م تهيئةا اعضروري ذااإقت

مصرف. يتجزأمنسياساتواستراتيجياتا

مصرفيةحيثقدايتوقف خدماتا سسلباعلىعمليةتطويرا ع اعي اإقت طبعفانعدموجودهذا وبا
دمجردعدمتشجيعهوتهي مرع ا مو اسب م جوا رفيه.،ئةا لمنيف ىمحاربة بلقديتعدىإ

ظيمية : –ب  ت بيئة ا مصرفتهيئة ا عملداخلا ىخصائصبيئةا ظيميةإ ت بيئةا ون،تشيرا تيتت وا
لفريق عملفيش روحا عواملمثلسيادة اصرأوا ع منا منعدد هي، قراراتوا ا إتخاذ يفية لو

افآت. م حوافزوا ظما تماءو واءواإ عاقاتوا ظيميوا ت ا

أووضعها ارتسويقيةجديدة أف يد تسويقعلىتو ا لعاملينبإدارة  ونمشجعة ت  ظيمية ت ا بيئة ا إنتهيئة
تطبيق،موضع خدمةا جودةا مصرفية.يعتبرمطلبامهما ا

لقاء ا عقد مجال ا هذا في يفيد تطويرو أهمية إبراز وقتآخر مصرفمن با عاملين ا مديرين ا اتمع
 جديدة تسويقية ار أف عن بحث ا على وتشجيعهم مصرفية ا خدمات ا ار، ف ا ة حاض أو ك ب شاء وا 

 جديدة تسويقيةا ا دراسة، لتحليلوا  يتمإخضاعها عملو، با ىجا لفريقإ عملفيش وتشجيعا
تميز فردي.ا ا

يا  ن اأفراد:متطلبات متعلقة بإدارة  –ثا اصريم ع مصرفتوافرعددمنا مشتغلينبا فرادا تتطلبإدارةا
في:توضيحها
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وظائف :  –أ  شغل ا ارية شرطا  قدرات اإبت مستوىعلمياعتبار ا و ارية قدراتابت توافر يجباعتبار
وظا شغل  مرشحين ا فراد ا دى  اديمي فسأ  في ضروريا و مهما مصرفشرطا ا إدارة في ئفمختلفة

وقت .(1)ا

( د رينذويمستوىعلميوهذاماأ اروجودأفرادمبت أن<<(حيثيرىBarronحيثيتطلباإبت
قدرةع تحليليةوا عقليةا قدراتا علميةعاوةعلىا معرفةا ديها ضروريأنيتوفر رمنا مبت شخصا لىا

ن ملوجهمم ديهعلىأ متاحة معارفا ربطبمايسمحباستخداما .(2)>>ا

وظائف ا شغلهذ متقدمين دىا قدرات ا مدىتوافرهذ تحديد مقاييسأوطرق مروجود ،ويتطلبا
طرق مقاييسأوا ا شئهذ كأني لب ن ويم ، ازمة مهاراتا ا خبراتو ا ديه توفرت كإذ ذ أو،

مجال مماثلةفيهذاا ظماتا م ه،تستعينبماتستخدمها تمتاحة ا ةماإذا كفيحا أويعتمد،وذ
طرق. مقاييسوا ا مختصينفيتطويرواستخدامهذ خبراءا اتباإستشاريةأوا م علىا

ار :  –ب  لتحفيز على اإبت لتحفيظام فعال  فعال ظام مصرفيةإنوجود خدماتا تطويرفيا زعلىا
ائية عاواتاإستث ا لمادي) عاملينبه.وقديتخذش فرادا خاصةبإدارةا يعتبرمطلبأساسيمنتلكا

تميز( تقديروشهاداتا شهاداتا وي) لمع قدية(أوش يةوا عي حوافزا ونهذا،وا ويجبأني
أ يجب ى بمع عادل ظام ا مصرفية ا خدمات ا تطوير في يساهمون لذين ا فراد ا افأة م على يعمل ،ن

سمعمنايساهمفيتطويرها ع عاملينقديساهم،وبا افسةبينا م ىخلقجومنا ممايؤديباشكإ
مصرففيز ارداخلا .يادةوتيرةاإبت

مصرفية  –ج  خدمات ا تدريب في مجال تطوير ا مصرف: ا تسويقفيا مشتغلينفيإدارةا حاقا يجبإ
اريعموما يراإبت تف كبهدف،بدوراتتدريبيةفيمجالا خصوصوذ اريعلىوجها تسويقاإبت وا

اتب م اتوا شر عديدمنا اكا رأنه ذ جديربا مجال.هذاومنا ا ميةقدراتهمومهاراتهمفيهذا ت
برامج.اإستشاريةفي ا فيذمثلهذ تيتقومبإعدادوت عربيا ما عا ا

                                                           
اري<<عيمحافظأبوجمعة،(1) تسويقاإبت قاهرة،>>ا ميةاإدارية،ا لت عربية ظمةا م شوراتا بتصرف.75،75ص،ص8007،م
حميد،(2) قرن<<طلعتأسعدعبدا يفتواجهتحدياتا فعال: تسويقا شر،>>85ا ،بتصرف.795،ص8000،ديوانا
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مصارفبصفةخاصة شأةبصفةعامةوا م يةتحقيقا ا دتعلىإم دراساتأ وتجدراإشارةأنمعظما
بشرية مواردا ميةا افسيةعنطريقت ت كيتطلبضرورةتحقيقأقصىإستفادة،لميزةا ىأنذ قدأشارتإ

قدراتمم طاقاتوا أفرادةمنا ارية .(1)اإبداعيةواإبت
































                                                           

ر،ص(1)  .76عيمحافظأبوجمعة،مرجعسبقذ
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 خاصة  : ا

يفية خدمةوا بيرعلىمقدما ل خدمةتعتمدبش اأنجودةا فصل،يتضح هذاا ا منخالدراست
ذييعتمدعلى مدخلا ثرشيوعافيتقييمهاهوا مدخلا تيتقدمبها،وأنا جدا زبونوعليه ما ح

يةمرتبط ب خدمةا بير–أنمفهومجودةا ىحد كعلىتلبيةاحياجاتعمائهورغباتهم–إ ب بقدرةا
داء. ليتوافقمعتوقعاتهمحولمستوىا مصرفيةبش ا

هاوموظفيها وكعلىاإحتفاظبزبائ ب يةتساعدا ب خدماتا وجعلهموعلىهذافإندراسةجودةا
رفعفيأدائها يا تا رباحوبا مصرفيمنراضينومنثمزيادةا جودةفيخدماتها،ا طلقا يقوتحقم

بعيداإستمرارية مدىا .علىا
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 تمهيد

تسويقي عمليةا طاقفيا قطةاا حديث,فهويعتبر تسويقا زاويةفيا مستهلكحجرا قطةحيويةيعدا ة
مؤسساتمتعلقبهبحيثأنأغلبهاغيرت مختلفة,حيثأصبحتوجها مواردااقتصاديةا اءا يعتمدعليهاب
ذيأخذتشروطهورغباتهتتزايدوتتعقديومابعديوم, جديد,ا مستهلكا اسبمعهذاا استراتيجياتهابمايت

مؤسس انابدعلىا تطورات ا حاجةظهرتدراسةسلوكوأمامهذ ا هذ ظرا ينو مستهل ثربا ةااهتمامأ
فهم مستهلكأحسن ا ىفهم مؤسساتتسعىإ ,وأخذتا فراغ ا هذا سد ااجتماع علم من جزء مستهلك ا
فؤ, ظامتسويقي اء حاسمةفيب ساسيةوا مستلزماتا كمنا شرائية,حيثأصبحذ ومعرفةدوافعها

مؤسسات.قادر شدهاا تيت هدافا علىتحقيقا

ساسية عواملا بااعتبارمختلفا تشاملةوتأخذ ا  لما  اجحة تسويقيةا سياساتا هفإنتخطيطا وم
ز يومير ميا عا ا نااتجا ك ة,وذ تسويقيةمم خطةا تأهدافا ا لما مستهلك تيتؤثرفيسلوكا ا

مس مصرفية.علىتوقعاتا سوقا مقدمةفيا خدماتا احيةجودةا متطورةباستمرارمن تهلكومتطلباتها

ا مصرفيةوقدإرتأي خدمةا يفيضلجودةا ب مستهلكا فصلمعرفةسلوكا حاولمنخالهذاا وعليهس
ىثاثمباحثتجسدتفي: فصلإ ىتقسيمهذاا إ

ىسل ول:مدخلعامإ مبحثا ي.ا ب مستهلكا وكا

ي. ب مستهلكا ي:دراسةسلوكا ثا مبحثا ا

مستهلك. تميزبسلوكا اروا ث:عاقةاإبت ثا مبحثا  ا
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ي : ب مستهلك ا سلوك ا مبحث اأول : مدخل عام   ا

ي مستهل وكفيتسويقخدماتهادراسةا ب جاحمختلفا تيتساعدعلى هامةا عواملا نومعرفةدوافعمنا

فؤقادرعلى ظامتسويقي اء حاسمةفيب ساسيةوا مستلزماتا عاملمنا شرائهم،حيثأصبحهذاا

وك. ب ا شدهاهذ تيت هدافا تحقيقا

مستهلك: مطلب اأول: أساسيات حول ا  ا

مستهلك: –أوا   تعريف ا
 ذ ا أو يشتري ذي ا شخص ا " ه أ على مستهلك ا خدماتيعرف ا و سلع ا شراء  قدرة ا ديه  ي

عائلية" شخصيةأوا رغباتا حاجاتوا لبيعبهدفإشباعا معروضة  .(1)ا

 (وحسبSumpfand Mhuguesة تجاتأوخدمات5432(س ذييشتريم شخصا هوا "

فردذاته،ومت ابعةعنا شخصي،علىأنيأخذبعيناإعتبارمتغيرات غيراتخارجيةإستعمالا

ثاث" متغيراتا ا ربطبينهذ توج،معضرورةا م كخصائصا ذ  .(2)و

يا  ين و خصائصهم: –ثا مستهل يف ا  تص
ىثاثمجموعاتأساسيةهي: ينإ مستهل نتقسيما (3)يم

هائي  - أ مستهلك ا ها:Ultimate Consumerا سلعبغرضاستخدامهاأواستها ذييشتريا ا

ف  سه.ب

تاجر: - ب وسيط ، ا موزع ،ا ينيقومونا مستهل وعمنا ظمة،وهذاا موزعفرداأوم ونا قدي

رباح. تحقيقا سلعبغرضإعادةبيعها  بشراءا

                                                           
ابيبنعيسى، (1) بيئية<<ع تأثيرا مستهلك:عواملا ول>>سلوكا جزءا ون،،ا جامعية،بنع مطبوعاتا .56،ص8007،ديوانا
لتطوير<<سيفاإسامشوية، (2) موذج خدماتية:اقتراح مؤسسةا مستهلكوا ة،>>سلوكا طي جامعية،قس مطبوعاتا ،ص8006،ديوانا

56.
سامأبوقحف، (3) تسويق:مدخلتطبيقي<<عبدا جامع>>ا درية،،دارا جديدة،اإس .932،934،صص8008يةا
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ظمة : - ج م فرد أو ا اعي ، أي ا ص مشتري ا خامأوا مادةا عأوا ص سلعةتامةا يقومبشراءا

عةبغرضاستخدامهافيإ تحقيقصفمص ك تاجأوتقديمخدمةأوسلعةيقومببيعهابعدذ

سبة خاصةبا رباحا ظرعنتحقيقا ةبغضا ربح،أواستخدامهابغرضتقديمخدمةمعي

ربح. ىتحقسقا تياتهدفإ ظماتا  لم

ين: لمستهل ثاثة واعا قائمةبينا فروقا ييوضحا تا جدولا وا
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جدول رقم ) ثاثة.11ا ين ا مستهل واع ا ة بين خصائص أ  (: مقار

ئي عي المست الن ء المشتر الصن سط  ال

دة. -  يشتر بكمي محد

دة. - ع محد م عن الس  مع

شر. - ع ط مب به ع الس  ط

ثر ع  - د من اأفراد ي عدد محد
رار.  ال

- . ئي من المنتج  عدد ا ن

 

ي أ  قد - ط افع الع يه الد ثر ع ت
 الرشيدة.

شراء . - اعد ل  ا تحكمه إجراءا  ق

رد.ا - ن الم ي تع يه عم ثر ع   ت

 يشتر بكمي كبيرة. -

- . ع م عن الس م ك  مع

- . ع ط مشت به ع الس  ط

ذ  - ثر  يشتر في اتخ عدد كبير ي
رار.  ال

- . د من المنتج  عدد محد

 

افع الرشيدة. -  تحكمه دائم الد

 

شراء. - اعد  إجراءا ل  تحكمه ق

رد معه. - ن الم  يحكمه تع

 يشتر بكمي كبيرة. -

- . ع م عن الس م ك  مع

- . ع مشت به ع الس  ط

سيط. - قف ذل ع طبيع ال  يت

 

ع الط  - عدد المنتج يحكم ن
تخزين. ح ل ح المت  حج المس

.ت - م افع الرشيدة د  حكمه الد

 

- . قف ذل ع من يم المنظم  يت

رد معه. - ن الم مه تع  ي

لمنتج  - ن عند الشراء ب ثر يت
 . فس  المكم  المن

مصدر: درية،ا جديدة،اإس جامعيةا تسويق:مدخلتطبيقي"،دارا سامأبوقحف،"ا .932،ص8008عبدا

ثا  ي و خصائصه :تعريف ا –ثا ب  مستهلك ا
ي : –أ  ب مستهلك ا تعريف ا ييعد ب مستهلكا -إنا يا وكوهو–حا ب ا قيامووجود رئيسي سببا ا

شخص ها لسوق.ويعرفبأ ون صرم وقتع فسا هفي ماأ مصرفي، تسويقا شاطا زاهتمام مر

خدمات قدرةعلىشراءا ديها ذييشتريأو مصرفيةإشباعحاجاتهورغباتها .(1)ا

ي :  –ب  ب مستهلك ا (2)خصائص ا

                                                           
مصرفي:مدخلتحليلياستراتيجي<<معراجهواري،أحمدأمجدل، (1) تسويقا جزائر،>>ا عامة،ا محمديةا بتصرف.583،ص8002،دارا
ر،ص (2) .558حدادعوض،مرجعسبقذ
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وععناآخرفيما ل ظماتويختلف م فرادوا وعينأساسيينهما:ا ى مصرفيإ سوقا قسمعماءا ي

نتحديدأهماإختافاتبين اإحتياجاتويم يفيةإشباعهذ وعيتعلقبخصائصهماواحتياجاتهماو ل

جدولرقم) (:08فيا

جدول رقم ) ظمات12ا م  (: ااختافات بين خصائص اأفراد و ا

 المنظم اأفراد

 .العدد كبير  منتشر 

  غرافي امل الديم سي حس الع   الت
ن ، السن....(. )  الدخل ، الم

 . دائع صغير نسبي  حج ال

 .رد دة ل ض محد ر  قيم ال

 ح لن ثر ب كير يت .ت ي ط  ي الع

 .دة رار فرد ع  ال

 . يل  مركز نسبي  العدد ق

  ع  حج ط ) ن سي حس النش الت
ما ( ط  المع  النش

 . دائع ضخ نسبي  حج ال

 . ن المط  قيم كبيرة لإئتم

 .دة كير رشيد ع  ت

 .رار عدة أفراد  يشتر في ال

مصدر : تسويقا استراتيجياتا تسويق: ا " حديث،حدادعوض، تابا دارا مصرفية"، خدماتا مصرفيوا ،8006ا

.558ص

ل مواجهةاحتياجات كاتخاذها ب تييتحتمعلىا تسويقيةا قراراتا وعيةا اإختافاتعلى سهذ ع وت

مزيج ا اصر ع بإدارة مرتبطة ا لقرارات  سبة با واضحا ك ذ ويبدو مصرفي ا سوق ا قطاعات من قطاع

توزيعا ترويجوا خدماتأوتخطيطسياساتا تجاريةخاصةمايتعلقبإدارةمزيجا وكا ب .(1)تسويقيفيا

ي : -رابعا  ب مستهلك ا  حقوق ا
ها: ينمنبي مستهل حقوقيتمتعبهاا اكمجموعةمنا (2)ه

ب:The Hight To Sofetyحق اأمان  - أ مستهلكا ا ه يمتل يجبأن كما يذ يمنحقيع

ضرارفيحياته. ونسببافيإحداثا تيت خدماتا حمايةضدا  ا

                                                           
سابق،ص (1) مرجعا .557ا
برزجي،زارعبد (2) برواري،أحمدمحمدفهميا مجيدا مفاهيم<<ا تسويق:ا سس–استراتيجياتا وظائف–ا توزيع،>>ا شروا ل ،داروائل

ية، ثا طبعةا .578–584،صص8002عمان،ا
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معلوما - ب حصول على ا حماية:The Right to Be Iinformedت حق ا كبتوفيرا يتمذ

و دقة با معلومات ا هذ تتصف أن يجب حيث ، خاطئة ا و مضللة ا معلومات ا و غش ا من

معلوما ا يتساعدهذ مصداقية تيتقدمهاا مختلفةا خدماتا تقويمبينا مقارةوا تفيإجراءا

وك. ب  مختلفا

لمستهلكاختيار:The Right To Choseحق اإختيار  -ج  فرصة ا توفير يضمنحقاإختيار

افسية. لخدماتوبأسعارت واعمختلفة أ

بائعاThe Right To Be hearedحق سماع رأيه  -د صفقة:ايجوز خدمةوإتماما خدماتبيعا

مر. يينبا مع خدمةوإسماعا ا مستهلكإبداءرأيهبهذ مجالأماما فقط،بليستوجبفسحا

مستهلك: The Right Of Healthحق إشباع إحتياجاته اأساسية  -ه حقيتطلبحصولا ا هذا

ضرورية. يوميةوا تيتلبياحتياجاتها خدماتا علىا

تثقيف  -و تسابThe Right Of Educationحق ا ا في حق ا لمستهلك  ون ي أن ي يع وهذا :

وك. ب مقدمةمنطرفا خدماتا واعيةبينمختلفا ممارسةااختياراتا مطلوبة مهاراتا معارفوا ا

مقاطعة  -ز مستهلكفيمقاطعةوعدماستخدامأو:The Right To Boycottحق ا يحقا اءيع اقت

(1)أيخدمةاتلبيحاجاتهمواتشبعرغباتهمواتتاءممعها.

ي: ب مستهلك ا ي : ماهية سلوك ا ثا مطلب ا  ا
ي: –أوا  ب مستهلك ا تعريف سلوك ا تسويقيمجموعة دبا ا مستهلكمنيطرح ا سلوك تعريفات

ها: بي

                                                           
سابق،صص(1) مرجعا  .578،577ا
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 (لمن ةAnjel Blakvsil And Manyarعرف مسار5432(س ه"ا مستهلكعلىأ سلوكا

هاإشباعحاجة خدماتبهدفاستها سلعوا جماعةا فردأوتختارا هيختارا ذيمنخا   ا

 (1)ما".  

 مستهلك تييمارسهاأوConsumer Behaviorويعرفسلوكا شطةا ه،"مجموعةمنا بأ

بحثأوا ا د فردع ا تييتخذها قراراتا تيا خدماتا لسلعوا  تقييم أوا شراءأواإستخدام

متغيرة". ةوا متباي  (2)تشبعرغباتهواحتياجاتها

 فراد ا تييمارسها ا طبيعية شطةا عاطفيةوا عملياتا مستهلكهوا "سلوكا تعريفآخر،

تج م تخلصمنا كا ذ دمايقومونباختياروشراءواستخدامو تيتشبعع خدماتا اتأوا

ة".  (3)احتياجاتورغباتمعي

 شراء و اختيار مستهلك ا يفعله ما ل  ه" بأ مستهلك ا سلوك تسويق با مختصون ا يعرف

ه". تخلصم تجثما م  (4)واستخداما

 ىم تيجةتعرضهإ تجعنشخصما تيت تصرفاتا ه"عبارةعنتلكا بهويعرفأيضاعلىأ

كمنأجلإشباعرغباتهوسدحاجاته".  (5)داخليأوخارجيحيالماهومعروضعليهوذ

 لحصولعلىسلعة فراد هاا تييؤدو مباشرةا تصرفاتا فعالوا ه"جميعا ماعرفعلىأ

ة".  (6)أوخدمةمعي

                                                           
مست<<اترينقيو، (1) سوقا تسويق:معرةا تسويقيا مزيجا خياراتاإستراتيجية.ا ىا تسويقيةإ دراساتا ين.منا ،ترجمةورديةراشد،>>هل

توزيع،بيروت، شروا لدراساتوا جامعية مؤسسةا .84،ص8002مجدا
حميدوآخرون، (2) تطبيقات<<طلعتأسعدعبدا عصريةوا مفاهيما مستهلك:ا شقري،مصر،،م>>سلوكا .85،ص8008تبةا
سامأبوقحفوآخرون، (3) تسويق<<عبدا درية،>>ا شر،اإس ل حديث جامعيا تبا م .805،ص8003،ا
تسويق:أساسياتومفاهيم<<سميةحداد، (4) جزائر،فيفري>>ا لطباعة،ا .87،ص8004،مثيجة
غدير،رشاد (5) ساعد،حمدا امل<<ا مستهلك:مدخلمت شر،عمان،>>سلوكا ل .7،ص5446دارزهران
ري، (6) عس را تسويقي<<أحمدشا مزيجا ينوا مستهل تسويقيةوسلوكا لبيئةا تسويق:مدخلاستراتيجي توزيع،>>ا شروا ل شروق ،دارا

.39،ص8000عمان،
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يا  ي : –ثا ب مستهلك ا امي وزيادة اإهتمام بسلوك ا  أسباب ت
يومأدتفيا نا تاج، مشترينبسببقربهممنمواقعاإ تعرفعلىا اكصعوبةفيا نه مت ماضي

مستهلكوهي: ىزيادةاإهتمامبسلوكا عواملإ (1)بعضا

مستهلكعاماحيويافيها. -5 عمليةاإقتصادية،حيثيعتبرا  طبيعةا

تسويقي،واعتبارأنا -8 مفهوما تشاروتقبلا تسويق.ا يزفيا تر قطتاا  مستهلكوحاجاته

تابعين -7 ا ين مستهل سلوكا فهم عدم تيجة  جديدة خدماتا ا و سلع ا من ثير ا فشل ارتفاعمعدل

 لمؤسساتبدقة.

مو -9 ها:ا حيان،وم سوقفيأغلبا مؤسساتوتحددبقائهافيا تيتؤثرعلىا محيطا عواملا

ديموغرافي،ارتفا مستهلكا اديبحمايةا ارجديدةت فراغ،ظهورأف تعليم،زيادةأوقاتا عمستوىا

ضروريعلىرجل عواملأصبحمنا تلكا تيجة شرائيةوغيرها.و مستهلكا بيئة،تغيرعاداتا وا

تسويق،وقداقترح قيامببحوثا تسويقا سئلةWillian–Lazerا شأنقائمةمنا تيفيهذاا ا

مواتيةمنجهة تسويقيةمنا سياساتا مستهلكمنجهةوإعدادا فهمسلوكا  ها يجباإجابةع

 أخرى.

جد: ي ب مستهلكا فهمسلوكا واجبطرحها سئلةا ومنبينا

ذينيريدونإشباعها؟ -5 ينا مستهل  ماهيحاجاتورغباتا

متعلقةب -8 معلوماتا ونعنا مستهل خدمات؟أينيبحثا  ا

مقدمة؟ -7 اا خدمات شراء ونقرارا مستهل  متىيأخذا

ا؟ -9 ونخدمات مستهل  ماذايشتريا

افسة؟ -5 م خدماتا اويقاروهابا خدمات ون مستهل ظرا  يفي

                                                           
ابيبنعيسى (1) بيئية<<،ع تأثيرا مستهلك،عواملا ر،صص>>سلوكا .80،85،مرجعسبقذ
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شراء؟ -6 تيتؤثرعلىقرارا طرافا اومنهيا يخدمات  منهممستهل

ثا ي و م -ثا ب مستهلك ا  ميزاته :خصائص سلوك ا
ين، مستهل رفيتفسيردوافعسلوكوتصرفاتا ف رأيومدارسا رغممناختافأصحابا علىا

راآتي: ذ تيمنأهمها يوا سا لسلوكاإ عامة مميزاتا خصائصوا (1)غيرأنجميعهاتتفقعلىا

دافعأوسبأ: ونوراء يابدأني سا لسلوكأوتصرفإ اكسلوكأوإن ونه نأني بإذايم

ك. تصرفبشريمنغيرذ

حقيقةراسخةمفادهاأن يد ك،وفيهذاتأ ذ يس ون دافعظاهراأومعروفاأوقدي سببأوا ونا وقدي

عدمبلمندا شأمنا ونمنفراغأوت نأنت فرادويقومونبهاايم تييأتيهاا تصرفاتا فعالوا فعا

. ا لأد ش أوسببوهومايتضحبجاءمنماحظةا





















                                                           
مؤذن، (1) حا مستهلك<<محمدصا توزيع،عمان،>>سلوكا شروا ل ثقافة تبةدارا .83،82،صص5443،م
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ل رقم ) ش سلوك.18ا دوافع و ا عاقة بين ا  (: ا

افع   الد

 

 

 

 

 

ر   شدة الدافع ل ظ احتم

 الس

ز   النتيج  اانج

ي افع داخ ي د ل ق ق دف احتم ي ال ازن تح  ت

     

رجي افع خ ل  د احتم

 عيفض

ل ضعيف دف احتم ي ال تر عد تح  ت



مصدر:  مؤذن،ا حا مستهلك<<محمدصا توزيع،عمان،>>سلوكا شروا ل ثقافة تبةدارا .83،ص5443،م

عدةب : حااتمحصلة با سببواحدبلهوفيغا دافعأو تيجة ون ي ما ادرا ي سا سلوكاإ إنا

بعضاآخر.دوافعأوأسب افربعضهامعا بعض،أويت ابيتظافربعضهامعا

نج : يفايم تا ةوبا تحقيقهدفأوأهدافمعي هموجه ىأ يهوسلوكهادف،بمع سا سلوكاإ إنا

حوالغامضةوغيرواضحةسواء وقاتوا هداففيبعضا نبدتبعضا تصورسلوكبدونهدف،وا 

أ سبة عمالذاتها.با شآتا فسهمأوم فرادأ

ونقدسبقتهود : عزاوقائمابذاته،بليرتبطبأحداثوأعمالت ام يسسلو فراد ذييقومبها سلوكا ا

أخرىقدتتبعه.

كه : وعةوذ فرديظهرفيصورمتعددةومت يبهأنسلوكا ع ذي وع،وا يسلوكمت سا سلوكاإ ا

مطلوب.يي مرغوبوا هدفا ىا تيتواجهه،فهويتغيرويتبدلحتىيصلإ مواقفا تائمويتوافقمعا

فردو : حااتايستطيعا ثيرمنا سان،إذفيا اشعوردوراهامافيتحديدسلوكاإ ثيرامايؤديا

جد ذا ا، امعي ىأنيسلكسلو تيأدتبهإ سبابا باأنيحددا تيغا جملة"اأعرف"هياإجابةا

سلوكأوتصرفمعين. دوافع سبابوا هعنا دسؤا مستهلكع مايرددهاا

عق
 إ
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لز: ف هايته، لسلوكواحتى بدء اكفواصلتحدد ومتصلةفليسه يعمليةمستمرة سا سلوكاإ ا

املةمعبعضهاا بعض.سلوكجزءأوحلقةمنسلسلةمنحلقاتمت بعضهاا بعضومتممة

تيح : مختلفةا مواقفا لظروفوا سلوكيتعدلويتبدلطبقا كأنا يذ سانسلوكمرنويع سلوكاإ

فرد. يواجههاا

نفيجميعها.ط : مي حيانإن بيةا فرادفيغا تييأتيهاا تصرفاتا ياتوا سلو بؤبا ت (1)صعوبةا

ث: أه ثا مطلب ا مستهلك:ا  داف و أهمية دراسة سلوك ا

مستهلك :  أوا : أهداف دراسة سلوك ا
تسويقبمايلي: باحثورجلا مستهلكوا لمنا مستهلك (2)تفيددراسةسلوكا

سئلة -5 يوميامنقراراتشرائية،وتساعدعلىمعرفةاإجابةعلىا مستهلكمنفهممايتخذ نا تم

ية: تا معتادةا  ا

تيتشبع -أ شراءا خدماتموضوعا سلعوا مختلفةمنا واعا تعرفعلىا ماذايشتري؟أيا

 حاجاتهورغباته.

تيتحثه -ب مؤثراتا شراء،أوا تيمنأجلهايقدمعلىا هدافا تعرفعلىا ماذايشتري؟أيا

خدمات. سلعوا  علىشراءا

عملي-ج تعرفعلىا شراء.يفيشتري؟أيا طويعليهاعمليةا تيت شطةا اتوا

تي -8 بيئية(ا خارجية)ا مؤثراتا عواملأوا شخصيةوا مؤثراتا عواملأوا باحثمنفهما نا تم

ي سا سلوكاإ منا ذيهوجزء مستهلكا سلوكا حيثيتحدد ين، مستهل تؤثرعلىتصرفاتا

ع تيجةتفاعلهاتينا  وامل.بصفةعامة،

                                                           
سابق،صص (1) مرجعا .82،84ا
ابيبنعيسى، (2) مستهلك<<ع بيئيةسلوكا تأثيرا ر،صص>>،عواملا .87-85،مرجعسبقذ
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بحث -7 محتملينوا يينوا حا مشترينا تسويقمنمعرفةسلوكا مستهلكرجلا ندراسةسلوكا وتم

تصرفبطريقةتتماشىو تأثيرعليهموحملهمعلىا أوا تأقلممعهم هبا تيتسمح يفيةا عنا

با و ازمة ا  تسويقية ا بحوث با ك ذ في مؤسسة ا وتستعين ، مؤسسة ا وضعأهداف ي تا

مستهلك. لتأثيرفيا اسبة م تسويقيةا  اإستراتيجياتا

ي ب مستهلك ا يا : أهمية دراسة سلوك ا  ثا
و طلبة ا و ين مستهل ا خاصة و فراد ا من عديد ا اهتمام استحوذتعلى مستهلك ا سلوك دراسة إن

تيتحققهادراسة فوائدا نبيانا تسويق،ويم باحثينورجالا مايلي:ا لطرف مستهلك (1)سلوكا

ين : - أ لمستهل سبة  مستهلك با هأهمية دراسة سلوك ا مستهلكفيفهمعمليةشرائهواستها تساعدا

على تساعد ما  يفيحصلعليها، و ماذا يشتريو ماذا خصوصفيمعرفة وبا خدمات، ا لسلعو

تيتؤثرعلىسلو مؤثراتا عواملأوا تيتجعلهيشتريأويستهلكإدراكا يوا شرائيواإستها ها

ة.  سلعةأوعامةأوخدمةمعي

لباحثين :  - ب سبة  مستهلك با  أهمية دراسة سلوك ا

تي ا فسية( شخصية)ا بيئيةوا عواملا عاقةبينا ا باحثينفيفهم مستهلكا تفيددراسةسلوكا

تأثيرفيسلوكا ىا همبتفهمسلوكتؤديمجتمعةإ ماتسمح ىاتخاذتصرفمعين، فردوتدفعهإ

عام. يا سا سلوكاإ مستهلكهوجزءمنا علمحيثأنسلوكا سان اإ

تسويق : -ج رجال ا سبة  مستهلك با  أهمية دراسة سلوك ا

ا تسويقية ا اإستراتيجيات تصميم في تسويق ا رجال مستهلك ا سلوك دراسة بدونتساعد تتم ا تي

مستهلكو قرارمنقبلا ماذاومتىيتما ماتفيدهمفيفهم مستهلك، سلوكا امل تفهما ىا وصولإ ا

مؤشرات تساعدهمفيفهمودراسةا ين،وأخيرا لمستهل شرائي يوا سلوكاإستها واعا تعرفعلىأ ا
                                                           

ابيبنعيسى، (1) فسية<<ع مستهلك،عواملا جزائر،>>سلوكا جامعية،ا مطبوعاتا ي،ديوانا ثا جزءا .85-85،صص8007،ا
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ذييفهمسل تسويقا فرجلا سلوك، ا افسيفيعلىهذا ت ا مؤسسة زا يهسيحققأويدعممر وكمستهل

سوق. ا

مصرفية: -د مؤسسات ا ي ا مسؤو سبة  مستهلك با  أهمية دراسة سلوك ا

ية: تا ميادينا مؤسساتفيا يا مستهلكتساعدمسؤو دراسةسلوكا

تيتشهدهاا -5 قويةا افسةا م اسبة:فيظلا م تسويقيةا فرصا تشافا لمؤسسةأنإ ن سواق،يم

محيط. هاوبينا يفبي ت سوقبهدفتحقيقا متاحةأمامهافيا تسويقيةا فرصا  تستفيدمنا

سة. -8 ىقطاعاتمتجا سوقإ  تقسيما

وك. -7 ب خدماتا افسي ت موقعا  تصميما

ين. -9 مستهل تيتحدثفيحاجاتورغباتا لتغيراتا سريعة  اإستجابةا

ها.تطويروتحسي -5 زبائ وك ب تيتقدمهاا خدماتا  نا

قرار. -6 عائلةفيعمليةاتخاذا  تفهمأدوارأعضاءا

فردبجماعاتعديدة. -3 اكا تعرفعلىأثرتفاعلواحت  (1)ا

علوم اأخرى : مستهلك با رابع: عاقة علم سلوك ا مطلب ا  ا
ماتعتمدعلى مجالمعزولوا  مستهلكاتوجد تيتمتطويرهافيإندراسةسلوكا ظرياتا معلوماتوا ا

جد: علوم ا سانومنبينهذ يةبسلوكاإ مع خرىا علوما معرفةوا (2)عددمنمجااتا

فس : –أوا   علم ا
يفية اتهم،واتجاهاتهموشخصيتهمو فرادوبصفةخاصةدوافعهم،وادرا ذييهتمبدراسةا علما وهوا

في:تعلمهم،وت فسويفيد علميةمنعلما صولا مبادئوا ثيرمنا مستهلكا ستمددراسةسلوكا

                                                           
مرجع (1) سابق،ا .85-87صصا
ابيبن(2) مستهلك،عو<<عيسى،ع بيئيةسلوكا تأثيرا ر،صص>>املا .85-89،مرجعسبقذ
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 .خاصة دوافعا يةبواسطةدراساتا مستهلكاإستها  فهماحتياجاتا

 .خدمات سلعوا خاصةبا يةا مواضيعاإعا  إختيارا

 سابقةعلىا خبراتا شخصيةوا عواملا خدمات.فهممدىتأثيرا لسلعوا مستهلك  ختيارا

يا   علم اإجتماع : –ثا
فرد ،حيثيختلفتصرفا لفردفيها ودور شأتها يةو سا جماعاتاإ ذييهتمبدراسةا علما وهوا

مستهلك ،ويفيدعلماإجتماعفيتفسيرسلوكا مختلفةعنتصرفهوهوبمفرد مجموعةاإجتماعيةا وسطا

ن  طبقةااجتماعية،ظرا ا عائلة، ا فيوسطمحيطإجتماعي) ما فسهوا  على طويا فردايعيشم ا

شرائي. ها كفيسلو ذ فردو خ(يؤثرفيسلوكا علمية.....ا رياضيةوا جمعياتا صدقاء،ا ا

ثا  فس ااجتماعي : –ثا  علم ا
فس منعلما فسااجتماعيخليطا يفيةيعتبرعلما ىدراسةا وعلمااجتماعويهدفبصفةخاصةإ

ذين أشخاصا  شخصية ا باآراء فراد ا تأثر بتحليل ك ذ  ي ويع جماعة ا في فرد ا بها يتصرف تي ا

يومية. همفيحياتهما يحترمو

اس : –رابعا   علم اأج
اس ج جعلما مجتمع،ويعا سانفيا علمبدراسةاإ عاداتيهتمهذاا قيموا ساسية،وا معتقداتا تطورا

كعلىدراسة ذ لمستهلك،وتعمل شرائي سلوكا تيتؤثرعلىا جيالوا فرادعلىمرا ا تييتوارثها ا

لغويةفيمجتمعمعين. لا مشا ا

ي عائلةفيمجتمعمعين،فا عضاءا مختلفة دوارا اسأيضافيفهما ج تيتوزعفيهاويساهمعلما فيةا

موجودةفيمجتمعاتأخرى. ثيراعنتلكا عائليةفيمجتمعماقدتختلف دوارا ا

ية: تا قاطا مستهلكعنطريقدراسةا علمفيتفسيروفهمسلوكا ويهتمهذاا
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 .عامة ثقافاتا  ا

 .جزئية ثقافاتا ا

 علم اإقتصاد : –خامسا 
علوم تبادليعتبرعلماإقتصادمنا توزيعوا تاجوااستهاكوا لاإ جةمشا تيتهتمبمعا ااجتماعيةا

تسويقفيدراسةسلوك ثيرارجلا نأنيساعد يفااقتصاديم تا دخلواإدخارواإستثمار،وبا وا

ية،و ما فرادمواردهما فقبهاا تيي يفيةا تعرفعلىا همنا مستهلكبحيثتم يفيقيمونمختلفا

تيتعظمرضاهم. شراءا يفيتخذونقراراتا بدائلوأخيرا ا

سابقةعلىعام فترةا كخالا مستهلكوذ ذينساهموافيتفسيرسلوكا وائلا 5460اناإقتصاديونا

ية: تا فرضياتا ظريةعلىا ا ،وتعتمدهذ

 رشادة مة)ا مستهلكيتصرفبعقلوح  ااقتصادية(.إنا

 .مستهلكحاجاتهورغباتهغيرمحدودة  ا

 .سوق معروضةفيا موجودةوأسعارهاا خدماتا سلعوا ديهمعلوماتعنا مستهلك  ا

 فعةأوإشباع هأقصىم تيتعطي خدماتا سلعوا فاقدخلهعلىا مستهلكإ يسعىا

ن.  مم

مست تيتؤثرعلىسلوكا عواملا ظرااقتصادية:ومنبينا (1)هلكمنوجهةا

 .سلع ا خفاضسعرهذ ىا مستهلكإ قائمةبحيثيستجيبا سلعا  أسعارا

 .ين مستهل  دخلا

 .صلية سلعا قليلمنمبيعاتا ىا خفاضهاإ تييؤديا بديلةا سلعا  أسعارا

                                                           
مرجع (1) سابق،ا  .83-86صصا
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 .عادات ذواقوا  ا

 .دخل  إعادةتوزيعا

 فما جديدةوا اراتا تاجي.اابت  إ

 .ان س طلبيتغيربتغيرعددا ذييجعلا انا س  عددا

 علم اإحصاء : –سادسا 
ات بيا ظواهرومراجعتهاوفرزهاوتبويبهاثمتحليلا اتاإحصائيةعنا بيا علمبعمليةجمعا ويهتمهذاا

متغيرات موجودةبينا عاقاتا ةاظهارا مستهلكومحاو متعلقةبسلوكا تسويقفيتفسيرا بمايساعدرجلا

مختلفة. مواقفا مستهلكفيا (1)سلوكا















                                                           
مرجع (1) .70–82،صصفسها
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ي ب مستهلك ا ي : دراسة سلوك ا ثا مبحث ا  ا

خدمات سلعوا ا اتهواتجاهاتهاتجا تيتغيرمنسلو متغيراتا بيرةمنا مستهلكبمجموعة يتأثرسلوكا

رجالا كابد ذ مؤسسات عاملإيجابيمؤثروعاماتا  مؤثراتوجعلها ا هذ تشفوا تسويقمنأني

مؤسسة. ا ااتجاهاتاتجا علىهذ

ي : ب مستهلك ا ماذج سلوك ا مطلب اأول :   ا
زبائن ا سلوك وتحدد تستقرئ أن تستطيع ية ما ا لخدمات  تجة م ا ة شر ا أو ظمة م ا بأن قول ا ن يم

م مستهلك(ا سوق)ا هوعنا همنمعلوماتع ىماتمتل ادإ كباإست ماذجرئيسيةوذ يوفقثاث ا

ماذجهي: ا ذيتعملبهوهذ (1)ا

بؤي  –أوا  ت موذج ا  :Perdictive Modellingا
ما تحليلية أداة  يمحددواستخدامها زبونفيمدىزم اتعنا بيا موذجيقومعلىأساسجمعا ا هذا

ه متحصلةع اتا بيا نأنتعتمدا مثاليم مستقبل،وعلىسبيلا منسلوكفيا نأنيفعلهأويتخذ يم

ةعملية جدو قادمة همناحتمااتاتخاذفعلمعين،خالثاثةأشهرا نأنيتمخضع معرفةمايم

ك،وع يبذ مع يا ما طرفا ىا مترتبةبذمته،إ ديونا تعاملتسديدا سابقةفيا يةا ما لىضوءسيرتها

ديون. معا

يا  وصفي  –ثا موذج ا  :Dexriptive Modellingا
ييعملهذا معلومات بيرةمنا م تيتتطلب زبونوا اتعنا بيا موذجيقدمعلىأساسجمعا ا هذا

صياغةإسترا سوق حالفياعتمادمفهومتجزئةا ماهوا موذج،و ةوفيتوجههاا لشر تسويق تيجيةا

مستهدفدونغيرها. سوقا كا لتعاملمعذ

                                                           
ر،صص (1) رحومي،مرجعسبقذ ري،أحمدا ب .555،558ثامرا
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ثا  موذج اإحصائي  –ثا  :Statistical Modellingا
ذييعبرعنتقييم موذجاإحصائي،وا ثيتمثلفيا موذجثا فرصةاعتماد سابقينيتيحانا موذجينا ا

في إحتمااتاإحصائية تخمين يةأو سلو ماذجا تشافا مثالفيا هوعلىسبيلا ما موذج ا هذا

 متحصلةتأثيرتضليليفيإقرارهذ اتا لبيا ان ك،وهل تيتمدراستهاهلهيحقيقةأمخافذ لزبونا

تائج. ا

شرائي سلوكا ثاثفيا ماذجا ا ضروريدراسةهذ همنا قولبأ نا خاصةعامةيم يةو ما لخدماتا

تيتعملفيهاوصياغة سوقا زبونوا لتعاملمعا مستقبلية ةفيقراراتهاا شر سإيجابياعلىا ع هاست

وتقديم أرباحها تعظيم وباتجا ، بها محيطة ا بيئية متغيراتا لدقيقومتفقمعا تسويقيةبش ا استراتيجياتها

ز .(1)بونخدماتصحيحةومتوافقةمعحاجاتا

شرائية: قرارات ا واع ا ي: أ ثا مطلب ا  ا
حااتاآتية: ةوبصورةرسميةفيا شراءمتبعاخطواتمحدودةومطو مستهلكيتخذقرارا إنا

 .لمستهلك سبة هامبا شرائيا قرارا  ا

 .تج م  ارتفاعسعرا

 .جديدة معقدةوا خصائصا عديدمنا تجبا م  اتصافا

 ع ها.توافرا نأنتمثلبدائليتماإختيارمنبي تييم عاماتا  (2)ديدمنا

شراء،وهي: وعمنقراراتا لعامتوجدثاثأ وبش

                                                           
سابق،ص (1) مرجعا .558ا
ر،ص (2) سامأبوقحفوآخرون،مرجعسبقذ .859عبدا
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ية: –أوا  روتي قرارات ا  ا
زبون قياما خدمة، رارفياستخداما ت ةا دماتظهرحا مصرفيع مجالا قراراتتظهرعادةفيا ا هذ

س بإجراءعملياتا ديهمالفائض،وهذ مالأوتوفر ىا حاجةإ لماشعربا  رصيد غ مبا حبأواإيداع

مصارف أنا ما و ، يرفياتخاذها تف ا طويلأو وقتا ا حوايأخذ على وتتخذ قراراتباتتمعروفة ا

سبية. طلباتيوميابمعدات ا إعتادتأنتتلقىمثلهذ

يا  محدو  –ثا قرارات ا  دة:ا
تييعرضها خدماتا هامحددةبوقتمعينأوفيظرفما،فا قراراتومناسمهاتبدوعمليةاتخاذهاأ ا هذ

إستفادةمن اسبة م قراراتا زبائنا زبائنمايتطلبأنيتخذهؤاءا عهدعلىا ونحديثةا مصرفقدت ا

مصرفية بطاقةا معروضة،فمثااإستفادةمنا خدمةا نأنيقبلا يايم ناستخدامهادو تييم ميةوا عا ا

ك ذ  ، فعا مطلوبة ا خدمة ا ستقدم بطاقة ا فهذ ، رر مت حو  على لسفر  يميلون لذين ا اءها إقت على

حصولعلى فإنا لزبائن،  مصرفية حساباتا با تيترتبطأساسا وا تسوق، خاصةبمتاجرا بطاقاتا ا

خصممنعملية بطاقة.ا ا همهذ زبائنبشرطتمل عديدمنا يها مختلفةهدفيسعىإ موادا (1)شراءا

ثا  معقدة: –ثا قرارات ا لمرحلةمنمراحلا مستهلكفي ثفةمنقبلا قراراتجهودم ا تتضمنمثلهذ

هخص أو وف، ثمن،وغيرمأ يا أوغا تجمعقد، م ونا ي دما كع شراء،وذ سبةقرارا ةبا وصيةمعي

(2)لمستهلك.

تلك قبلاتخاذها،وخاصة بعديدة علىجوا د يفترضأنتست تطبيعتها ا  قراراتومهما ا أيأنهذ

لمن: متعلقةب ا

 .تعاملمصرفيا سابقةفيمجالا خبرةا  ا

                                                           
عجارمة، (1) مصرفي<<تيسيرا تسويقا توزيع،عمان،>>ا شروا ل .53،ص8005،دارحامد
ر،ص (2) سامأبوقحفوآخرون،مرجعسبقذ .854عبدا
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 خدماتا عنا شرها  و ها إعا تيتم ا و شورة م معلوماتا ا اتو بيا ا وفيمختلفمية مصرفية

شراإعامي.  وسائلا

 .متاحة مصرفيةا خدماتا اسبفياإستفادةمنا مستهلكومداقدرتهعلىاتخاذقرارم  شخصيةا

 .فعلية مصرفيةومدىاإستفادةا خدمةا  (1)تقويمعمليةشراءا

ي: ب لمستهلك ا شراء  مؤثرة على قرار ا عوامل ا ث : ا ثا مطلب ا ا

ةتشبعحاجاته افعمعي لحصولعلىم ةأو يةإشباعحاجةمعي ما مصرفيةأوا خدمةا مستهلكا يشتريا

تي افعا حصولعلىم لمستهلكا تيتحقق وسيلةا خدمةتعتبرا اتهومنثمفا جمش وتحققأهدافهأوتعا

اكمج لتقابلحاجاته،حيثه ش يةوا ما خدمةا داتخاذقرارشراءا مؤثرةعليهع عواملا موعةمنا

ك: ييبينذ تا (2)ا











 

 

                                                           
ر،ص (1) عجارمة،مرجعسبقذ .25تيسيرا
اجي، (2)  تطبيقا<<عبد سسوا ية:ا ما خدماتا وكتسويقا ب عربية،>>علميفيا مصارفا .37،ص8007،اتحادا
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ل ) ش مؤثرة عل19ا عوامل ا ي :( : ا ب لمستهلك ا شراء   ى قرار ا

 

 

 

 

 

 







 

مصــــدر :  اجي،ا  ب<<عبد علميفيا تطبيقا سسوا ية:ا ما خدماتا عربية،>>وكتسويقا مصارفا ،اتحادا

.37،ص8007

 

 

 

ي امل المزيج التس  ع

 .المنتج 

 .السعر 

 .زيع  الت

 .يج  التر

كي امل س  ع

 .افع  الد

 .  اإدرا

 .  التع

 اإ. ه  تج

 . جي ل  أخرى سيك

في عي  ث امل اجتم  ع

 . ع المرجعي  الجم

 .اأسرة 

 . عي  الطب اإجتم

 . ف  الث
ا قرار الشراء  خط

امل ديمغرافي  ع

قف لم ص ب امل خ  ع

 .ض الشراء  عر

 .عي  المحيط اإجتم

 . د  المحيط الم

 . ق  ال

 . ب اقف الس  الم

ئص أخرى  خص
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وجية : و سي متغيرات ا  أوا : ا
دوافع  –أ   : Motivationا

ةغيرمشبعة". تحقيقحاجةمعي ىسلوكمعين سانإ دافعهومثيرأومحركداخلييقوداإ (1)"ا

قوى حاجاتتعتبرا لتصرف،فا رغباتتدفعأيفرد حاجاتوا عملفا فرد تيتحركوتدفعا رئيسيةا ا

رغباتفهي ك،أماا هفيوعاءيحققذ ىاستثمارأموا فردإ دورييدفعا عائدا ىا حاجةإ شيءمعين،فا

 ونهذ ه،وتت ذييدخرأويستثمرفيهأموا وعاءاإستثماريا وعا شخصإشباعحاجاتهمثا: تفضيلا

رغباتخالحياة وقت،وقدحاولا لفردمعا سبة هاتتغيربا يستثابتةو دوافع كفا فرد،وعلىذ ا

سان دىاإ حاجات خاصةبسلما ظريتها ذيوضع همماسلوا دوافع،وم يفا فستص عديدمنعلماءا ا

ىخمسفئاتهي: فهاماسلوإ وص

 .)جوع وجية)ا  حاجاتطبيعيةفيسيو

 ضمان(.حاجاتا مان)اإستقراروا  شعوربا

 .)صداقات حاجةاإجتماعيةأوحباآخرين)ا  ا

 .)زاجتماعي جاز)مر زواإ مر ىا حاجةإ  ا

 .)ذاتي ذات)اإشباعا ىتحقيقا حاجةإ  (2)ا

ية. ما لحاجاتا ييوضحسلمماسلو تا لا ش وا







                                                           
مرعودة، (1) عاشور،رشيد تسويق<<عيمعبدا توزيع،عمان،>>مبادئا شروا ل علمية يازوريا .76،ص8006،دارا
ر،ص (2) اجي،مرجعسبقذ  .33عبد



دم الالفصل الثاني                                      ل جو ال ي في  ن لك ال مصرفيسلوك المست  

 

73 

 

ل رقم ) شـــ ية( سلــــــم ا11ا مـــــــــــــا  حــــــــاجات ا

 

 

 

 

 

 

مصدر : توزيع،عمانا شروا ل ية"،إثراء ما خدماتا رحومي،"تسويقا ري،أحمدا ب .550،ص8002ثامرا

ي قدمتاح ه ون يةهوأني ما فردا حجاتا ساسية قاعدةا قولبأنا نا ثرفيم لأ ش توضيحا و

متمثلةفيإدارةيستخدمه حاجاتا يةعددمنا ثا مرحلةا ية،وتمثلا ما شخصيةوا فيإشباعحاجاتها

حصولعليها،فضاعن تييريدا ساسيةا تجاتا م ها،وتحديدماهيةا تيقديتعرض يةا ما مخاطرا ا

طوار هامواجهةا قديةيستطيعمنخا وقتبادخارات هفيوقتاإحتفاظبذاتا تيقدتحصل محتملةا ئا

قادم.

سوقو حاصلةفيا تضخما ةا تعويضعنحا غرضا موال موفيا ثةتمثلفيجوهرهاا ثا مرحلةا وا

مو  يفإنزيادة تا وبا ، ها تييمتل ا قود ا قيمة وفيمقدمتها ، مختلفة ا ية ما ا علىموجوداته سة ع م ا

يتعوي مواليع ها.ا تييمتل قودا ضعنخسارةفيقيمةا

 

ي ق  ال

طرم ن المخ  

  الضرائ

يض  النم لغرض التع
 عن التضخ

 المنتج
سي  اأس

را  اإدخ
دي  الن
ار ط  ل

إدارة 
 الخطر

حــــــــــد المتـــــــالن  
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تي ضرائبا مخاطروا حمايةمنا وقايةوا فردمناجراءاتا ا رابعةتمثلمايتخذ مرحلةا وأخيرافإنا

ذيمن صحيحا مسارا موالوتوجيههابا نأنيواجههاأوتفرضعليهمنخالحسناستخدامتلكا يم

هأنيبعدهاعنت مخاطر.شأ (1)لكا

ىمجموعتينوهما: دوافعمنزاويتينإ نتقسيما تسويقيم وفيمجالا

تعامل.–أ تقائية،دوافعا ية،دوافعا تأثير:دوافعأو منحيثتسلسلا

تصرف:دوافععاطفيةودوافععقلية)رشيدة(–ب يروا تف .(2)منحيثا

 : Perceptionاإدراك  –ب 

خلقصورةيعرفاإ ها تييتعرض معلوماتا ظمويفسرا فردوي تييختاربواسطتهاا عمليةا ها دراك:"أ

محيطبه" ما لعا ى .(3)ذاتمع

خاصة تفاخرأواحتياجاتها وعمنا ه ثرمنحسابجاري ىوجودأ ظرشخصإ مثالقدي فعلىسبيلا

و ه ظرشخصآخرعلىأ ماي كبي لفة.ذ ت زيادةا يرأوتصرفيؤدي تف عمناإسرافأوسوءا

إدراكوهي: ب اتأوجوا و اكثاثم وه

معلومات -أ ا يتجاهل و ومعتقداته اتجاهاته تيتتماشىمع معلوماتا زعلىا نأنير يم فرد ا أن

خرى.  ا

هأواتج -ب تياتتفقمعميو معلوماتا يأوا معا فردا  اهاته.يترجما

هومايؤثرعليه.-ج روفقاإدرا رمايريدأنيتذ مستهلكيتذ إنا
                                                           

رحومي،مرجعسب (1) ري،أحمدا ب ر،صصثامرا .550،555قذ
ر،ص (2) اجي،مرجعسبقذ  .35عبد
ر،ص (3) عودة،مرجعسبقذ مرا عبدعاشور،رشيد .72عيما
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تعلم  -ج  : Learningا

مستهلك خبرةفا اتجعنا سلوكا ىا تعلميشيرإ ىتعلمه،فا لمستهلكإ ية سلو تصرفاتا ترجعمعظما

شرائي؟و قرارا تخاذا مطلوبة معلوماتا يفيحددا يفيستخدمهافييتعلم، منأينيحصلعليها؟و

ه لتسويقحيثأ تعلمهام رأي؟وا مساعدةوا شراء؟وممنيطلبا بدائل؟ومتىيتخذقرارا مفاضلةبينا ا

لسلعة  واء علىا تأثيرها ها  وأيضا ي، روتي سلوكا وينا تيتعتبرأساست عاداتوا وينا ىت يؤديإ

خدمة.فا دماتشبعوا ذاتع ةمثا،وبا تعودعلىاستخدامخدمةمعي تعاملوا رارا تيجةت ون واءيت

ك ذ بتجربةخدمةجديدةمثاايدريعنمخاطرهاشيئا،و مستهلكفيستمرعلىاستخدامهامتج حاجةا

ترويجيةبصفةعامة اتوفيااتصااتا تعلمفيتصميماإعا اتتراعيخطواتا بيا ىا هذاباإضافةإ

لعميل مقدمة .(1)ا

 : Attitudesااتجاهات  -د

ا" اأومفهومامعي ارهاشيئامعي انمعأوضد،محباو سماإذا تيتع ةا حا ه"ا بأ .(2)يعرفااتجا

: اتجا اكثاثةأبعاد وه

شعوري. -5 بعدا  ا

معرفي. -8 بعدا  ا

ي. -7 بعداإدرا  ا

لر ش .55قم)وا يفيةارتباطهابااتجا بعادو ا (يوضحهذ





                                                           
ر،صص (1) اجي،مرجعسبقذ .25،28عبد
عاصي، (2) تطبيق<<شريفأحمدشريفا ظريةوا تسويق:ا شرو>>ا ل جامعية دارا درية،،ا توزيع،اإس .548،ص8006ا
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ــــل رقـــــم ) ش  ( أبعــــــاد ااتجـــــــا11ا



 





مصدر :  شرا ية"،دارا ما خدماتا صميدعي،"تسويقا جيوسي،محمودجاسما يبا توزيع،عمان،سليمانش وا

.530،ص8004

اتج لعماء أن وينعلم تحاولت ية ما ا مؤسسة فإنا وعليه ، تقريبا لشيء  حو  اهاتومواقفمختلفة

معلومات كعنطريقتقديم ذ يتم ما وعادة ، مختلفة ا خدماتها حو  عماء ا دىهؤاء  اتجاهاتايجابية

خدماتمع ا هذ عنطريقمقارة أو ، اإعان و دعاية ا خدماتمنخال ا هذ عن خدماتإيجابية

خرى. يةا ما خدماتا فرديةإذاماقورتمعمعغيرمنا افسوإظهارمزاياهاوخصائصهاا م ا

وجرافية  -ه سي عوامل ا  : Psychographiesا

شخصية -1  : Personalityا

تيتجعلهمتميزاعنغير" عميلا ها"مجموعصفاتا نتعريفهابأ .(1)يم

ىس شخصيةإ فردحيثتشيرا ونا أموربصفةعامة،فقدي جته فردوردفعلهوطريقةمعا لوكا

تي ماطا ا كمن ىذ إ سحابيوما ا سلبيو أو مخاطرة ا يتحمل أو لسيطرة محب يأو عدوا

سلوك. ضوءعلىا شخصيةوتلقيا تصفا

                                                           
ر،ص (1) صميدعي،مرجعسبقذ جيوسي،محمودجاسما يبا .530سليمانش

د اإدراكيــــــالبع د المعرفيــــــــالبع  رـــــالبع  د الشع  

هـــــــــــــــااتج  
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معيشة ( -2 حياة ) ا وق:Life-Styleمط ا فرد يفيةقضاءا ك تييقومويقصدبذ شطةا ته،أيا

ذييعيشفيه. محيطا فسهوعنا حياة،وآرائهعن  بها،واهتماماتهفيا

دوافع ا على تشمل تي ا وجية و سي ا مبادئ ا بين يجمع عامل  حياة ا مط  فإن آخر ى بمع و

لفرد  حياة مطا ون تيت يوميةوا ا حياة واحيا ل شخصيةمع مطا مستهلكوااتجاهاتو أوا

خدمات. تجاتوا م سعلىشراءواستخداما ع وت

ثقافية :  متغيرات اإجتماعية و ا يا : ا  ثا
جد: عوامل ا ومنأهمهذ

مرجعية  -أ جماعات ا :                                                                 Reference Groupsتأثير ا

فردبوجهات فرديتأثرقرارا هأويقتديبهمأوظرواتجاهاتوسلوكاآخرينممنيعتبرهما مثا

مشاهير ةبا كتطبيقاتتسويقيةمتعددة،مثااإستعا ذ ظرهم،و مايحترموجهة سي منممثليا

فرادممنيحملوناتجاهاتإيجابية اتبحيثيجذباإعانا رياضةفياإعا مسرحوا أووا

نأيضااعتبار ها،ويم معلنع خدمةا سلعةأوا تقليدهمواستخدامهما مشاهير إعجابابهؤاءا

تييتعرض شرائيةا مواقفا ثيرمنا مرجعيةفي جماعاتا عملمنا فردوزمائهفيا أصدقاءا

فرد.  هاا

عائلةعلىسلوك:Familyتأثير اأسرة  -ب سرةأوا فردمنعدةزواياوهي:يأتيتأثيرا  ا

معلومات. -5 فردعلىا تييحصلبهاا طريقةا  ا

اشرائيامختلفافي -8 فرديسلكسلو مستهلكا فا شرائيأيضا سلوكا سرةعلىا تؤثردورةحياةا

فرادمنخال تعرفعلىحاجاتورغباتا ىا يةإ ما مؤسساتا مراحلحياته،حيثتسعىا
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مر ىا ظرإ يةا ما خدماتا ةتحديدا فراد،ومحاو تييمربهاهؤاءا مختلفةا عمريةا احلا

ك ييوضحذ تا جدولا لمرحلةعمريةوا هافي تيربمايحتاجو اسبةا م  .(1)ا

























 

                                                           
ر،صص (1) اجي،مرجعسبقذ  .26،23عبد
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حيــــاة.13جــدول رقـــم ) مــــرحلة في دورة ا عــمر و ا  ( ا

ج المرح العمري با الح لي المط  لمنتج أ الخدم الم

  ل ن. 01ط .  سن فم د دي فير الن  حس مصرفي.  ت

 . ل  قرض ط

  ظف ش أعز  م
 سن 01- 00مبتد

 .ر  ادخ

 رة....الخ  قرض سي
 .فير  حس ت

 . ني أ مدني ق إئتم  بط

 . ض شحصي  قر

 .ال ل أم  خدم ن

  ل ن أط ن جدد بد ج متز
 سن 06-02

 يل لشراء منزل جديد.تم 

 .ر  ادخ
 .ض لشراء منزل  قر

 .مين ع المنزل  ت

 . را  استثم

  سطي العمر ن مت ج متز
ل  .33-01لدي أط  سن

 .يل لشراء منزل أكبر  تم

  ل فير دخل في ح ت
.  المرض أ الم

 .ل ر لأط  اإدخ

  اقتراض من أجل
.  العطا  الرحا

 .قرض لشراء منزل كبير 

 .ة مين ع الحي ت فير تغطي ل  ت

 .مين صحي  ت

 . ي يل التع ي المدى لتم ر ط ب ادخ  حس

 . ض شخصي  قر

  ن ن بد ج ر السن متز كب
ء في المنزل  فم ف  31أبن
عد.  لكن قبل الت

 .ر ر  استثم .  ادخ عد  رات ت

 .ر ر  استثم  ادخ

  ل المتغير رك في صند رأس الم المش
دي ال .ت  نصيح الازم

   ر في السن ن كب عد مت
62 – 61 .  سن فم ف

 .عد غ الت ر مب  استثم

  ريف ي أ تغطي مص عن
.  طبي

  ل ي في ح د حم ج
. ج ج أ الز ة الز  ف

 .ر حدا استثم دي خدم   ت

 . لي ئح الم  النص

 ل الدخل  إدارة رأس الم

مصدر : جيوسي،محمودا يبا توزيع،عمانسليمانش شروا ل ،داروائل ية" ما خدماتا صميدعي،"تسويقا جاسما

.539،ص8004

زوجة،-7 سرةأوا اكقراراتتتخذعادةبواسطةربا سرةوهوعاملمؤثرفه قرارعلىمستوىا اتخاذا

ة. اكقراراتمشتر وه



دم الالفصل الثاني                                      ل جو ال ي في  ن لك ال مصرفيسلوك المست  

 

80 

 

مستوى اإجتماعي  -ج  : Social Classا

 عن عبارة قيموهو ا حيث من سين متجا ا فراد ا من مجموعة يها إ تمي ي تي ا اإجتماعية درجة ا

مستوياتااجتماعيةوتحديدها طبقاتأوا ا فيدراسة شآتجهدها م سلوكحيثتبذلا وااهتماماتوا

ترويجمجااتااس سبة يها.فمثابا ترويجيةإ ا توجيهاتصااتها ىبدقة ترويجإ ضخمةيوجها تثماراتا

غ مبا تيتحتاج خدماتااستثماريةا ترويجبعضا سبة مجتمععادة،وبا راقيةفيا علياأوا مستوياتا ا

ذا. قلوه طبقاتا ىا ترويجإ عائديوجها ةا محدودةمضمو

ثقافة  -د  : Cultureا

ار ف ا و قيم ا ىمجموعة إ ثقافة ويتموتشيرا فراد سةمنا متجا بواسطةمجموعة ة مقبو وااتجاهاتا

دوافعو يفيا تا ذييؤثربا تغيرفيهاوا لمستهلكبثقافتهوا شرائي سلوكا ية.ويتأثرا تا جيالا ىا قلهاإ

أنبطاقاتاإئتمانو جد  مصرفية لخدماتا  سبة فبا فرد با خاصة ااتجاهاتا صرفاإدراكو آاتا

 اميةوهذ بلدانا ذزمنبعيدثموصلتا وروبيةم بادا يةوا مري متحدةا واياتا يموجودةفيا اآ

ميدخلهابعد. هامن هامنأدخلهاحديثاوم خيرةم ا

ديموغرافية: عوامل ا ثا : ا  ثا
خد تجاتبصفةعامةوا لم لفرد شرائي سلوكا عواملقديتأثرا مصرفيةبصفةخاصةبمجموعةمنا ماتا

مثالقد ةاإجتماعيةوغيرهافعلىسبيلا حا وظيفةوا تعليموا دخلوا سوا ج سنوا ديموغرافيةمثلا ا

تييقبلعليها. وعيةاإدخاريةا وعيةا قدرةاإدخاريةومنثم دخلعلىا يؤثرا

تسويقي مزيج ا  :رابعا : عوامل ا
تأثير فيا هاما ترويجدورا توزيعوا سعروا وا فسها خدمة متمثلةفيا تسويقيا مزيجا تلعبعواملا

تسويقي مزيجا اصرا افعوتعتبرعواملأوع م خيريشتريمجموعةمنا لعميل.فهذاا شرائي يا سلو ا

ق اسب ىم مثالحدأد افع.فعلىسبيلا م ا سعر(هيمصدرهذ خدمة(وعائدمتميز)ا وديعة)ا يمةا
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أنأي جد و ترويج( ا ( وديعة كومميزاتا ب معلوماتعنا ا ودقة تويع( فرع)ا با معاملةطيبة وسرعة

ىما كإ ب ظرا كيجبأني ذ خدمة.و ىفشلا تسويقيقديؤديإ مزيجا اصرا صرمنع قصورفيع

همزيجا يستمجردخدمةفقط.يقدمهعلىأ تسويقياو

سعر(فايقبل لفتهمرتفعة)قصورفيا نعائدهاضعيفأوت خدمةجيدةوحديثةودقيقةو ونا قدت

توزيع(فتفشلأيضاأوقدا لعميل)قصورفيا توفيرها حديثة وسائلا كا لب عميل.أواتتوفر عليهاا

عميلأوايقت هاا كفيهايعلمع ب تعاملمعا عميلعلىشرائهاأوا ترويج(فايقبلا عبها)قصورفيا
(1).

ي: ب لمستهلك ا ية  ما لخدمات ا شراء  رابع : مراحل عملية ا مطلب ا  ا
كمعين ةيقومب مراحلحتىيتخذقرارباإقدامعلىاستعمالخدمةمعي يبمجموعةمنا ب مستهلكا يقوما

حاسيس،بقدرمايرتبطبتق عواطفوا ثيرابا كدونآخر،أمرايرتبط تعاملمعب ديمها،خاصةوأنا

حسابية طقيةوا م عملياتا .(2)با

تي داخليةا حاحاتا ديهمدعمةبسلسلةمناإ يةغيرمشبعة يةأوائتما فردوجودحاجةما دمايدركا فع

ذاتي ىاإقرارا لمرحلةتقودإ فصلةوتتضمن شراءبثاثةمراحلم هيمرخالعمليةا بضرورةإشباعهافإ

لرقم) ش ماهوموضحفيا حومماثل كعلى ثروذ لعملية55خطوتينأوأ موذجاعاما ذييعرض (ا

حو تييمربهاوهيعلىا ساسيةا مراحلا يةوا ما خدمةا متعلقةبشراءا يةا سلو ي:ا تا ا

شراء  –أوا   :Prepurchase Stageمرحلة ما قبل ا
ية: تا خطواتا مرحلةا ا وتتضمنهذ

                                                           
سابق،صص (1) مرجعا .24،40ا
ر،ص (2) .570معراجهواري،أحمدأمجدل،مرجعسبقذ
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حاجة : - أ هاتأثيرقويفيتحديدإدراك ا ن لغاية فردمهمة ونحاجاتوتوقعاتا خطوةت ا فيهذ

حا شعوربا ا شأ وي ، فياختيارأفضلها فرد تييرغبا ا متاحة بدائلا بإدراكا فرد ا جةحينيبدأ

ففيبعض ، يه إ وصول ذييرغبفيا ا وضع ا و ، عليه ذيهو حقيقيا ا وضع ا بين فرق ا

وجودهاإابعدتحفيزبواسطةمؤثراتخارجية هغيرمدرك شخصحاجة دىا ون حيانقدت ا

حصولعلىبطاقةائتمانقديتم ىا حاجةإ مثالا  استثارتهاعنطريق:،علىسبيلا

صدقاء.- ىبعضا حديثإ ا

ها.- و ذينيمتل هاءمعاماتاآخرينا ماحظةسرعةإ

ك.- ب مرسلمنقبلا حسابا شفا شراتمع قراءة

مؤسسات- بإحدىا خاصة ا ية بطاقاتاإئتما ا ىترويج ييهدفإ إعانتجاريتلفزيو مشاهدة

ية. ما ا

مؤسسات رغباتإنا حاجاتوا ا حديثتعملعلىتحديد تسويقيا ا مفهوم ا تيتستخدم ا ية ما ا

تيتشبعحاجاتهورغباتهبطريقة يةا ما خدماتا عميلبوجودا ةإشعارا مشبعة،ومحاو يةغيرا ما ا

اسبة. م

معلومات: -ب بحث و جمع ا حا معلوماتعنا عميلبجمعا خطوةيبدأا ا يةغيرفيهذ ما اجةا

رتهحتىوقتآخروظروفأخرىمستقبلية هافيذا ديهأوربمايقومبتخزي مشبعة  .(1)ا

معلوماتمنمصادرمختلفةتتمثلفي: ا حصولعلىهذ ويتما

o .جيران عائلة،ا صدقاء،ا  مصادرشخصية:ا

o .ات وسطاء،اإعا بيع،ا  مصادرتجارية:رجالا

 

                                                           
يب (1) ر،صسليمانش صميدعي،مرجعسبقذ جيوسي،محمودجاسما .535ا
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o مستهلكمصادرعامة:وسا  .(1)ئلاإعام،جمعياتحمايةا

تي مصادرا ةمعرفةا مرحلةبمحاو ا يةفيهذ ما مؤسسةا كابدأنتقوما ومنأجلذ

ية،وموردي ما خدماتا متاحةمنا بدائلا معلوماتعنمختلفا جمعا عماء يستخدمهاا

ا تلك من مصدر ل  أهمية معرفة ة محاو خدماتو ا مختلففئاتهذ  سبة با مصادر

ية. ما مؤسسةا عماءا

متاحة : -ج بدائل ا ونفيوضعتقييم ا هسي عميل،فإ ظرا افيةمنوجهة معلوماتا بعدجمعا

ه معلوماتبحسبأهميتها ا همنترتيبهذ .(2)يم

ونمن: ذييت تقييموا مشتريمايسمىمعيارا وعادةمايستخدما

معلومات. -أ  ترتيبا

اختيار. -ب ة  وضعأسسمعي

واعها. -ج بدائلوأ الا  تحديدأش

بدائل-د مقارةبينا .(3)ا

هائي. قرارا همقبلاتخاذا لم مخاطرة افعوا م اصرا حيثيقارنع

شراء، تائجغيرسارةفيمايتعلقبقرارا حصولعلى عميلمنا مخاطرتتعلقبتخوفا عماءإنا فا

يةمن مواجهةدرجةعا ثرمنغيرهمعرضة أ هم وى، ا لمرة  ية ما ا خدمة ذينيستخدمونا ا

هم ا بإم هم فإ ، مخاطرة ا صر ع تجا رضا ا بعدم عماء ا يشعرهؤاء دما فع . د تأ ا عدم ة حا

                                                           
رياعزاموآخرون،(1) تطبيق<<ز ظريةا حديثبينا تسويقا طباعة،عمان،>>مبادئا توزيعوا شروا ل مسيرة .578،ص8002،دارا
ر،ص(2) صميدعي،مرجعسبقذ جيوسي،محمودجاسما يبا .536سليمانش
ر،ص(3) رياعزاموآخرون،مرجعسبقذ  .578ز
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شراء، تخفيضه،خالمرحلةماقبلا ىاستخدامطرقمتعددة لجوءإ طرقمايليا ا ومنأهمهذ

:(1)

مقربين(. - صدقاء،ا عائلة،ا وثوقبها)ا نا معلوماتمنمصادريم  جمعا

ة. - يةذاتسمعةحس  ااعتمادعلىمؤسسةما

رأي. - مرجعيةوقادةا جماعاتا  ااستشهادبا

ثباتات. - يداتوا  اتوتأ حصولعلىضما  ا

تفاعلي عاقة ا يا: مرحلة ا عميل :ثا مستفيد أو ا ية و ا ما خدمة ا  ة بين مؤسسة ا
خدمات عماءومورديا تفاعلبينا يةمنخالا ما خدمةا تاجوتوصيلا إ يتم مرحلة ا فيهذ

مرحلةبتعبئةاستمارة،أوتقديمطلب ا باماتبدأهذ ية.غا ما ،بعداتخاذقرارشراءخدمةApplicationا

ية ما عميلوهذ ا بين ثر أ أو تفاعلواحد أو إتصال يحصل قد إذ ، ية ما مؤسساتا منإحدىا ة معي

من واع أ ثاثة اك ه بعضأن ا ويرى ية ما ا خدمة ا وتوصيل تاج إ اإختيار عليه وقع تي ا مؤسسة ا

عميلوهي: يةوا ما مؤسسةا تفاعليةبينا عاقاتا ا

ا - تفاعلية ا عاقة عنا مصرفية ا خدمات ا مع عميل ا يتفاعل دما ع تتحقق عاقات وهي بعيدة:

ك. بريدوغيرذ  طريقا

ية - ما مؤسسةا لعاديفيا عميلحاضرابش ونا شخصية:إذي مباشرةوا تفاعليةا عاقاتا ا

مع شخصي و مباشر اتصال ون ي أن  مصرفية ا خدمة ا ظام  اصر ع مع وجه  ونوجها وي

مصرفية. خدمةا قائمينعلىتقديما  ا

خدمةعنطريق - عميلمعا يتفاعلا دما مباشرة:وتحصلع شخصيةغيرا تفاعليةا عاقاتا ا

هاتف.  ا

                                                           
ر،صص،(1) صميدعي،مرجعسبقذ جيوسي،محمودجاسما يبا .533،532سليمانش
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شراء:  ثا: مرحلة ما بعد ا  ثا
مصرفية خدماتا ا وعية  منحيثتقييم ية، ثا ا مرحلة فيا فيها تيبدأ ا عملية عميلفيا يستمرا

تييقصدبهاتجميعومد تقييما .إنمخرجاتعمليةا ذياتخذ شراءا عنقرارا أوعدمرضا ىرضا

مستقبلية،مثلما عميلا واياا لعميلستؤثرعلى مصرفية خدماتا يةوتسليما ما خدمةا اصرا ع

انسي كماإذا ذ يةأما.و ما لمؤسسةا يا عميلسيصبحموا انا طباعاإيجابياأوسلبياإذا قلإ

هاآخرين. فرادعائلتهأوأقرا مؤسسة عنا

ون عميلي توقعاتفإنا ةتفوقا مدر جودةا تا ا يةفإذا ما خدمةا معلىجودةا ح عميلبا ويقوما

ذا ياوا  مصرفيةويصبحعمياموا مؤسسةا تعاملمعا رارا خدمةفقديقومبت سراضياعلىا ع انا

ه. مقدمة مصرفيةا خدماتا وعيةا عميليتذمرمنسوء فإنا

لقيامبمايجبعملهفي ك شراءوذ عميلبعدا مرحلةهومعرفةشعورا ا تسويقفيهذ مايهمرجلا

رضا رضاأوعدما تيا .(1)حا

















                                                           
سابق،صص، (1) مرجعا .527–534ا
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ل رقم ) ش سلــــ12ا لعمـــــلية ا مــــوذج عـــام  مراحـل (:  ية و ا مـــا خـــدمة ا متعلقـــة بشــــراء ا ية ا و

تي يمــــر بها.  اأساسيـــة ا























مصدر : توزيع،عمان،ا شروا ل ية"،داروائل ما خدماتا صميدعي،"تسويقا جيوسي،محمودجاسما يبا سليمانش

.533،ص8004



ج  إدرا الح

جمع  مالبحث   :المع

1- . ج  تحديد الح

ل. -0  البحث عن الح

0- . لي رد الخدك الم  تحديد بدائل م

: لي رد الخدم الم يي بدائل م  ت

اقع  -1 ، الم ، النشرا ئ ) اإعان ث مراجع ال
ني (.  اإلكتر

، جيران (. -0 ئ ء، ع س ىخرين ) أصدق رة أن  استش

رد المحتم -0 دة الم ين.زي م  ل  التحدث مع الع

ره. رد الذ ت اختي لي من الم  ط الخدم الم

. لي ج ( ، الخدم الم صيل ) إنت  ت

لي يي أداء الخدم الم  .ت

. ي ب اي المست  الن

 مرح

 م قبل

 الشراء

ي ـــاق التـــ العمرح ع
لي  العميل.ــبي سس الم  ن الم

بعد  ــــ مـــمرح
 راءـــــالش



دم الالفصل الثاني                                      ل جو ال ي في  ن لك ال مصرفيسلوك المست  

 

87 

 

ث : عاقة اإبت ثا مبحث ا مستهلكا تميز بسلوك ا  ار و ا

في سواء منمستحدثاتجديدة يقدمه ما منخال مصرفية مؤسساتا فيا قياديا ا ا م يأخذ ار إناإبت

افسيةتميز كاإستحواذعلىميزةت لب تاج،طريقةعملوغيرها،تضمن رة،أسلوبإ مادي،ف لهاا ش

وك. ب عنغيرمنا

مطلب اأول: ا اسب:ا م لمصرف ا عميل  مؤثرة على اختيار ا  عوامل ا
اكدرجة مصرفية،بلقدوجدأنه خدمةا اسبايقلأهميةعنقرارشراءا م مصرفا إنقراراختيارا

فسه، مصرف مصرفيةترتبطبا خدمةا مؤثرةفيشراءا عواملا ثيرمنا قرارين،فا املبينا ت يةمنا عا

تييتعاملفسمعة طريقةا ىموقعهوا همباإضافةإ همع جمهورفيأذها تييحملهاا صورةا مصرفوا ا

هاآثارمباشرة ذييتعاملمعه،و مصرفا قراراختيارا عماء،تعتبرمحدداترئيسية معا بهاموظفو

قومف مصرفية،وس خدماتا تجاتوا م مؤثرةفيوغيرمباشرةعلىقرارشراءا عواملا يمايليبدراسةأهما

اسب: م لمصرفا عميل (1)اختيارا

مصرف وشهرته: –أوا   سمعة ا
تي طريقةا سمعةأبعادمتعددة،فا ا هذ رئيسيةفياختيار،و عواملا مصرفوشهرتهأحدا تعتبرسمعةا

اتسمعت و عماءتعتبراحدم كمعا ب زيتعاملبهاموظفواا كوقوةمر ب كفإنماءةا ىذ ه،باإضافةإ

ماتعتبر تعاملمعه، كقبلا ب لتعرفعلىسمعةا عميل تييستخدمهاا وسائلا ييعتبرمنأهما ما ا

صورة ا اسب،وماهذ م إختيارا رئيسية محدداتا همنا همع جمهورفيأذها تييحملهاأفرادا صورةا ا

ثيرمنإاتع انا  ما و ، صورة وينتلكا فيت هامة مدخاتا ا تيتعتبرأحد كا ب ا بيرعنسمعة

ذييتواجدفيه،فإن مجتمعا كفيمجالتفعيلعاقتهمعا ب هاإدارةا تيتبذ جهودا اتهاهومحصلةا و م

عامةف عاقاتا وظيفةا د ذييجبأنيس فاعلا دورا حديث.هذايعززا مصرفا يا

                                                           
مستهلك<<صفيحصادق،يقورأحمد،(1) مصرفيوسلوكا تسويقا ج>>ا ثقافةا درية،،مؤسسةا  .556-555،صص8050امعة،اإس
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حسابو دفتحا لهداياع لمصرفومدىتقديمه عام مظهرا دراساتأهميةا عديدمنا تائجا وقدأوضحت

عميلفياختيار تعتبرمعاييريستخدمهاا لهذ لفائزين، قيمة جوائزا حا توفيروم سحبعلىحساباتا ا

أوضحتذا ما  ، ذيسيتعاملمعه مصرفا كمنقبلأفرادا ب ا ذييتمتعبه ا دراساتأناإحترام تا

جمهوريعتبرأحدا يلسمعته.ا ساسيةفيتش عواملا

يا مصرف: -ثا  موقع ا
تعامل ويا ذيي لمصرفا انعملهمحددارئيسيااختيار عميلأوم عنمقرإقامةا كوبعد ب يعتبرقربا

د تائجبعضا قريبمنمعه،وقدأوضحت مصرفا تعاملمعا تتفضلا ا عماء بيرةمنا سبة راسات

ان قربمنم خفض،أمامعيارا م تعليميا مستوىا محدودوا دخلا ذويا سبة نوخاصةبا س انا م

مصرفوب موجودةبيناختيارا عاقةا متزوجينوهذايوضحا فرادغيرا عملفقداستخدممنقبلا عضا

ديموغرافية. خصائصا ا

ثا  لعماء : –ثا ك  ب  معاملة موظفي ا
بعادذاتطابع تخضع ها كفإ ذ هاغيرمحسوسةو مصرفيةأ لخدمةا ساسية خصائصا إنمنأهما

وحيدفيتعاملهممعه معيارا كهيا ب تييتعاملبهاموظفواا طريقةا تا ا عماء ثيرمنا شخصي،فا

ك، تعاملمعب ىا كإ ب تعاملمعهذاا عميلمنا تحولا وحيدفي سببا معاملةهيا ا ونهذ وقدت

م تيتح معاييرا ا موظفونتعتبرمنأهم ا ذييبديه ترحيبواإستقبالا وحسنا لباقة حيثأنا آخر،

ذييتعاملمعه. لمصرفا عميل اختيارا

ك : –رابعا  ب  ماءة ا
هات ذييتعاملمعه،حيثأ كا لب عميل يةمحدداآخراختيارا ما تيتمثلقدرتها كوا ب عتبرماءةا

ك ية،فإنذ امايتمتعبماءةعا عماءأنب ك،فمتىاعتقدا ب عميلفيا تمثلبعداهامامنأبعادثقةا

ك ب انخاصةوأنا مانواإطمئ ديهمشعورا د هم،يضافيو علىأموا و ذيإئتم انا م ديهما يعتبر
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ساس يةتقومفيا مؤسسةما كا ب ونا ظرا ك بيرعلىماءته،وذ ىحد كأنسمعتهتعتمدإ ىذ إ

مؤشرين مان ثقةوا صريا مايستخدمونع ثيرا  كأيضاأنعماء رةاإئتمان،زيادةعلىذ علىف

تييقدمها.لماءةفي تجاتا م خدماتوا تقييمجودةا

اكعوامل حقيقةه هفيا حصر، يسعلىسبيلا مثالو ورةعلىسبيلا يهاسابقامذ مشارإ عواملا إنا

ها: اسبوم م كا لب عميل أخرىتتدخلفياختيارا

 .ك ب ىا وصولإ ةا  سهو

 .مستخدمة سعارا  ا

 عماءمعم ك.عاقةا ب  وظفيا

 تجات م خدماتوا حصولعلىا ةا  .(1)سهو

مصــــــــرفية خــــــدمات ا تميــــيز في ا ي: ا ثا مطلــــب ا  ا
تمــــــيز : –أوا  حيازةعلىخصائصفريدةتجعلتعـــــريف ا ونبمقدورا دماي افسيه،ع كعنم ب يتميزا

اكمنيعرف زبونيتعلقبها،فه ه:ا تميزعلىأ ا

 :تميز افسينفهوا م افسينأوغيرا م ار،أيهواإتيانبماهومختلفعناآخرينا ياإبت يع

ار. حاجاتهاعنطريقاإبت فردة م شئشريحةسوقيةمنخالاإستجابةا  ي

 :تميز أا أو فيواحد افسين م من فضل ا ون ت ىأن بمع افسية ت تحققميزة داءهو ا من ثر

ار(. ة،اإبت مرو جودة،اإعتمادية،ا لفة،ا ت  ااستراتيجي)ا

 :تميز بروا ىماهوجديديضيففيهأ توصلإ كعلىا ب قديم،وقدرةا ظمعنا م تخليا هوا

سوق. افسينفيا م  أسرعمنا

                                                           
سابق،صص (1) مرجعا .552–553ا
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يا  تمـــــــيز: –ثا  مجـــــــاات ا
اكمنيرىبأنمجاا يةأطولوتتمثلفي:ه فترةزم افسيةأفضلو تميزتحققميزةت تا

ي. - ف تفوقا تميزعلىأساسا  ا

جودة. - تميزعلىأساسا  ا

لمستهلك. - بر تميزعلىأساستقديمخدماتمساعدةأ  ا

ه. - مدفوع مبلغا ظيرا لمستهلك بر تجقيمةأ م تميزعلىأساستقديما  ا

ثا  ـــــوك:محـــــدد –ثا ب تمــــيز في ا  ات ا
ديهاأمرينأساسيين: تميزيجبأنيتوافر تحقيقا تيتسعى وكا ب بعضأنا يرىا

ثرجدوىفيتطور - ا حقيقية موجوداتا يمثلونا فراد ا رينحيثهؤاء مبت ا فراد استقطابا

ك. ب  ا

تيتعملعلىدعماإبت - مائمةا ظيميةا ت عواملا ذيا ظيميا ت اخا م دتهمنخالا ارومسا

رين مبت ارويدعما  .(1)يحفزعلىاابت

تمــــــــيز: –رابعا  يب ا خرىمنخال:أســــــــا ظماتا م عمالأنتتميزعنباقيا ظماتا م ن (2)يم

 :سلعة تميز با ضرورا طبيعية،وبمثابةا ةأنتميزسلعتهاا شر اتتستطيعا شر قصوىتطرحبعضا ةا

عن ، لغيرملحوظتقريبا بش نتمييزخصائصها ويم موذجية. تيتتميزبمستوىعالمنا سلعا ا

ةأمامضرورةاختيارمعايير شر ونا ةت حا ا فواذوااسبيرين.وفيهذ كا متبع،ومثالذ موذجا ا

يويةمحددة.  ب

                                                           
ححميمدات، (1) بشيرمبيروك،صا جزائري<<محمدا سياحيا قطاعا تميزوا عمال،جامعة>>ا ظماتا تميزفيم جودةوا ،مؤتمرحولا

جزائر، دة،ا ي ف.،بتصر797–790،صص8055س
وتلر، (2) رئيسية<<فيليب تسويقا يبا تسويق:أسا ر،صص>>ا   .579–578،مرجعسبقذ
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أن اتأيضا شر تستطيعا ةما فشر وظيفيةوااستخدامية، مواصفاتا با تجتWhirpoolتميزسلعها أ

نأن تصميميم سلوبوا دتشغيلهااتحدثأصواتامزعجة،إنا هاع يتتميزفيأ وا غسيلا آات

ق ا سامة، ا : ية تا ا داات ا حسب سلعها تميز أن ات لشر  ن ويم ، لتمييز  مهمين عاملين ا و ابليةي

جل. طويلا إصاح،اإستخداما

 : خدمات تميز با  ا

بعض حققت وقد سلع، ا هذ  مرافقة ا خدمات ا تميز أن أيضا ة لشر  ن يم سلعها،  تمييزها ى إ إضافة

ة رشر اذ كأيضايم مثالعلىذ تظام.و سلعبسرعةوبأمانوبا قاءعمليةتزويدها جودة اتا شر ا

Domino s Pizzaبيتزاخال تيتضمنوصولا شرطتقومبتخفيض70ا ا وفاءبهذا دعدما دقيقةوع

سلعة. سعرعلىا ا

خدمات،وواقعياتستطيع رفعقيمةعروضهابواسطةتميزا خرى طرقا عديدمنا اتإيجادا شر تستطيعا

فو ا تقدم تي ا خاصة ا خدمات ا من محدود غير عددا تختار تستطيعأن بواسطتها تي وا ين، لمستهل  ائد

افسين. م فسهاعنا اتأنتميز شر ا

قاءعملية حقيقية سعارا غإضافيةعلىا دفعمبا هامستعدين سريعةيفسرفيأنزبائ خدماتا جاحا إن

ة. تسليمسريعةوآم

 :وادر تميز با  ا

جودةبواسطةقبولوتجه ةتحقيقا شر افسيها.تستطيعا دىم لأفضلمما ديهابش عمال يزأوتأهيلا

دب،وعمال باقةوا دز"با ا دو (1)محترفونومهرةوأخصائيونعارفونIBMويتميزعمال"ما

                                                           
مرجع( 1) سابق،ا  .575–579صصا
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نأحد تميز،وا  مستمرةعليهم،ويتطلبا مراقبةا تعلموا دقيق،وا تميزهواإختيارا تيتتيحا عواملا ا

وا بدقةومؤهليندرمنبا اختيارهم تم قد زبائن، تعاملمعا ا ونمهمتهم ذينت عمالا ونا ةأني شر ا

ه ويحترمهم،ويحترمزبائ معرفةوعلمواطاع،يحبزماء موظفذا ونا لجيد،ويجبأني بش

أقص أدبويبذل و حترام زبائنبا ا بخدمة ويقوم فاءة ا و خبرة با مستهلكويستجيبويتمتع ا فهم  ىجهد

لةقدتظهر.  متطلباتهويحاولأنيحلأيةمش

  :ة شر تميز بصورة ا بعض،فإناإختافاتا ةقلياماتختلفعنبعضهاا لشر ونعروض دمات ع

، ين مستهل ا ظر  في جدا واضحة ون ت أن ن يم ، تجارية ا عامة ا أو ة شر ا صورة بها تميز تي ا

تجارية عامةا ةأوا شر نصورةا افسين،وا  م تميزوسطا هاا يتخلقصورةتتيح ثيرا اتتعمل شر فا

عملعلى سوق.إنا ذيتحتلهفيا موقعا كتعبيراعنا ذا سلعةو ا ونتعبيراعنمزاياهذ يجبأنت

بيرا،وايم اءصورةمستمرةوأصليةيتطلبعماتجاريا تجاريةب عامةا ةأوا شر ونصورةا نأنت

دعاياتفقط. وعياإجتماعيبواسطةبعضا  مترسخةفيا

كفهيتساعدعلى ىذ تجارية،أضفإ عامةا ةأوا لشر ة شعاراتأيضاقادرةعلىتأمينمعرفةفعا إنا

اتشعاراتورموزتساعدعلىمعرفةإسم شر صورة،تعدا ةفورا.تميزتلكا شر ا

جودةأوحتىخواصمميزةأخرى مثالا يعلىسبيلا فسهامواضيعأوشعاراتتع .(1)وهيتقرن

مستهــــــلك : –خامسا  تــــميز على سلـــــوك ا  تـــــأثير ا
يا تا مستهلكوبا دىا ك ب مصرفيةدورجدمهمفيتحسينصورةا خدماتا تميزفيتقديما تأثيريلعبا

م ك ب ل،وأنا ي سا سلوكاإ كجزءخاصمنا ب سلوكداخلا خدمات،فا ا هذ اتهاتجا فيسلو

محيط ىأنأصبحيمثلا كإ ماتعدىذ يةفقط،وا  حا معاماتا ذيتتمفيهمختلفا محيطا كا يعدذ

                                                           
مرجع (1) .572–575،صصفسها
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ور دي ية:ا تا متغيراتا ذييشملا ماديواإجتماعيا تيتمثلدورجدا كوا لب عام جوا ،اإزدحام،ا

فرد متغيراتعلىسلوكا ا تأثيرهذ لفرد،وفيمايليعرضموجز شرائي سلوكا تأثيرعلىا مهمفيا

:(1)

مستهــــلك : –أ  ـــك على سلــــوك ا لب عــــام  جـــو ا  تـــأثير ا

ذييشمل محيطا كا عامذ جوا تصميميقصدبا ور،ا دي ثاث،ا خدمة،ا محفزات)مقدما مجموعةمنا

مستهلك دىا ذينيتسببونفيخلقموقفإيجابيأوسلبي ل(ا ش حجم،ا ك،ا لب خارجي داخليوا ا

فرد. كوسلوكا ب اكعاقةتفاعلبينمحيطا كأيه ب هذاا اتجا

جواP.Kotlerوقدعبر لمحلعلىسلعنتأثيرا ي:عام تا لا ش مشتريبواسطةا وكا

ل رقم) شـــ مشتري.13ا لمحل على سلوك ا عام  جـــو ا ( : تــــأثير ا

 



مصدر: ماستر،ا يلشهادةا رةتخرج لمستهلك"مذ شرائي سلوكا متاجرةعلىا ياتا ةوآخرون،"أثرتق دينخو محيا

بيعوا ياتا زبون،جامعةتخصصتق مة،5495ماي2عاقةمعا .550ص8055-8050قا

قدقسم مستهلكفيثاثاتجاهات:P.Kotlerو لمحلعلىسلوكا عام جوا تأثيرا

                                                           
ةوآخرون، (1) دينخو لمستهلك<<محيا شرائي سلوكا متاجرةعلىا ياتا رةت>>أثرتق بيع،مذ ياتا ماستر،تخصصتق يلشهادةا خرج

زبون،جامعة عاقةمعا مة،5495ماي02وا .بتصرف.556–550،صص8050/8055قا

أثر التغيير في 
م لدى  المع

لته  المست  كذا ح
ل  ي ع اختم ط الع

 الشراء

ثرا  عي الم أثر ن
هرة ع  الحسي الظ
م لدى  سير المع ت

لته  المست  ح
ي ط  الع

إدرا المست 
ثرا الحسي  م ل

 داخل المحل

ثرا  عي الم ن
محيط  الحسي ل

عي جيدة   الشرا ئي ن
ثرا  م  منظم ل

 الحسي
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 ،وان اتجةعنا حسيةا بهاتا م مستهلكبواسطةا دىا واإهتمام تبا لمحلاإ عام جوا يخلقا

فوضى،وتعملهذ ها تيتجعلهيفرقبي مستهلكا دىا ك لب ية ذه صورةا كعلىخلقا ذ بهات م ا

افسة. م محاتا  وبينا

 .مستهلكتجعلهيفضلهعنغير ىا ةإ لمحلرسا عام جوا  يوجها

 مفاجئة تفاعات ويسبب ال ش ا و مختارة ا وان ا خال عواطفمن ا على أحاسيسوتأثيرات خلق

خدمات.وتلقا يةإقدامهعلىشراءا تيقدتزيدمناحتما مستهلك،وا دىا  ئية

يات كقديغيرفيسلو لب عام جوا كا ذ مستهلكف تأثيرفيسلوكا لمحليعملعلىا عام جوا وبماأنا

تيمن زبونوا دىا تيقدتخلقإثارة با جوا كااهتمامبجميعا ب ين،فعلىا مستهل وان،ا ها)ا بي

تأثيرعلىسلوك بيرفيا خارجيدور لمظهرا ماأن حديثة....( يةا تق ا جهزة ور،ا دي اإضاءة،ا

ذي كوا ب باإجتماعيداخلا جا كا ذ خدمةو ىا وصولإ ةا ك،موقعه،سهو ب حجما مستهلك ا

بشاشة، لباقة،ا لعام)ا عمالبش تعامليشملا تيجةا ين مستهل خ(يعملعلىجذبا صح.....ا ا

خرى. وكا ب كتميزعنباقيا لب يصورةجيدة عاميب جوا يفإنا تا جيدمعهم.وبا ا

مستهـــــلك : –ب  ـــــوادر على سلـــــوك ا تمـــــيز با  تــــأثير ا

جودةمنخالتدريبوتأ وكتحقيقا ب زبائنممايغيرفيتستطيعا لتعاملبطريقةأفضلمعا ها هيلعما

ك ب مقدمةمنطرفهذاا خدماتا اتهمويجعلهمراضينعنا .(1)سلو

مصرفيـــــة : خدمــــات ا ـــــار في ا ث : اإبت ثـــــا مطــــلب ا  ا
ار : –أوا  ارتعريف اإبت دراساتمفهوماإبت دبياتوا اوتا باحثينفيهذاقدت ،وظهرعددمنا

ظر. لحسبوجهة ار يعرفوااإبت مجال ا

                                                           
سابق،ص (1) مرجعا .بتصرف.556ا
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 عقلية يروقدراتها سانعنطريقاستخدامتف ةيحاولفيهااإ ه:"عمليةمعي اكمنيعرفهعلىأ فه

سبة هوبا سبة تاجاجديدابا تجإ بيئتهشريطةأنومايحيطبهمنمثيراتمختلفةوأفرادمختلفينأني

ذييعيشفيه" لمجتمعا افعا تاج ونهذااإ  .(1)ي

 لةأوطريقة حلمش رةتواجدشيءجديدأورأيجديد ه:"ف اربأ ي(اإبت تا يعرف)محمدممدوحا

لتعبيرعنفنأوعلم".  (2)مستحدثة

 لماهوجديدمر فعلي جازا تحقيقواإ ارهوا وجيا،"اإبت و ت  تبطبا

تغيير" نمعروفةمسبقا،وهويشملإجراءا مت تجاتجديدة .(3)يطرحم

 إداريا أما تاج، اإ هتعبيرفيعملية و فضاعن خدمات، تجاتوا م ارهومجموعةمنا اإبت

لمؤسس  مجااتاإستراتيجية منا عديد تيغطتا بحثا ىمجااتا إ يشير ار تسويق،فاإبت ا و ة

مشاريع.  (4)وإدارةا

 ، ية ف ا ، علمية خطواتا ا مجموعة " ه ارعلىأ اإبت ، اإقتصادية مية ت ا تعاونو ا ظمة عرفتم

يس خدمةاإجتماعية،و اعيةجديدةفيا تجاتص جاحتطويروتسويقم ازمة يةا ما تجاريةوا ا

تطويرإاخطوةواح بحثوا خطوات".ا ا  (5)دةمنهذ

 ات و تغييرفيجميعم تاج،وهذاا شاءطريقةأوأسلوبجديدفياإ اجمةعنإ تيجةا ارهوا اإبت

يفيةتصميمه تجأو م  .(6)ا

                                                           
يرعيوي، (1) ار<<سليمبطرسجلدة،زيدم شرو>>إدارةاإبداعواإبت ل معرفة وزا توزيع،عمان،،دار .80،ص8006ا
عتيبي، (2) تميزاإداري<<محمدزويدا ىاإبداعوا طريقإ قاهرة،>>ا توزيع،ا شروا ل فجر .83،ص8003،دارا
(3) LE Ruff R et autre , << enylopédie de gestion et du management >> , 2 eme édition , édition dalloz , paris , 1999 , 

    p 495.
(4) Richard sopormot , Eri stevens , << management de l’innovation >> , Dunod , paris , 2007 , p 09.
(5) جزائر<<شريفغياط،محمديوقموم، ةا متوسطةحا صغيرةوا مؤسساتا فيا تشار اروا مؤسس>>واقعاإبت يحولا دو ملتقىا ا ة،

ثة،جامعة ثا فيةا ارفيظلا جزائريةواإبت  .52–53،صص8002وفمبر5495،56/53ماي02اإقتصاديةا
(6) Jean lachman , << Le finacement des strategies de l’innovation >> , Economica , Parise , 1993 , p 22.
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 خدمات ا و تجات م ا و عمليات ا من جديد ا وتطبيق وقبول يد تو " هو ار إبت  شامل تعريف و

سياسات جديديضيفقيمةوا مؤسسةوعلىبيئتهاوهذاا ونجديدةعلىا تيت جهزةا دواتوا وا

سوق" افسينفيا م بروأسرعمنا  .(1)أ

يا  ار : –ثا ــــواع اإبتـــــ ارهي:أ إبت واع تمييزبينثاثةأ نا (2)يم

مي - أ ترا ار ا إحداإبت على يقوم ار اإبت من وع ا هذا عمليات: ا و تج م ا في صغيرة ات تحسي اث

هاأوتحديثها. وجيةقدسبقتحسي و ت ونخصائصهاا تيت  واإجراءاتا

جذري -ب ار ا يوخصائصأدائها،اإبت ف اؤهاا ونوظيفتهاوب تجاتمسوقةحديثاوت ةم :يحدثفيحا

اصرإماجديدة تغيرجذري.وتصميمهاواستخدامموادهاوع  أوخضعت

جزئي -ج ار ا عملياتاإبت تجوا م سبيافيا اتصغيرة اريقومعلىإدخالتحسي وعمناإبت :إنهذاا

ها جزئيةأ تجديداتا هاأوتحديثها،وقيلعنا وجيةقدسبقتحسي و ت ونخصائصهاا تيت واإجراءاتا

شيء لفةبعضا تجاتمسوقةأفضلوأحسنوأقلت ةم جزئيفيحا تجديدا ارأوا ،ويحدثعادةاإبت

حديثا.

ثا  خدمـــــــات : –ثا ـــــار في ا  اإبت
سبة ىزيادة دخلتؤديإ يناإستهاكفإنزيادةا لمستمر،وحسبقوا خدماتبش طلبعلىا يتزايدا

سهل خدماتهيا ثيرأنا ل ه.وقديبدو فاقم قلمخاطرةفياإ اروا سرعفياإبت تطوروا فيا

يفإن تا ثيرةوبا طاقواسعفيحاات وجياماديةعلى و عادةت هااتستخدمفيا ااستثمارمنحيثأ

                                                           
متوسطةدوراإبداعواإ<<سهامبوفلفل،(1) صغيرةوا مؤسساتا افسيةفيا ارفيخلقميزةت ماجستيرفي>>بت يلشهادةا رةمقدمة ،مذ

علوماإقتصادية،تخصصتحليلقطاعي،جامعة مة،5495ماي02ا .22،ص8050/8055،قا
ر،ص (2) .52شريفغياط،محمدبوقموم،مرجعسبقذ
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ثيرة، نهذاغيردقيقفيحاات اعي،و ص عا مص يمنا خدمي(هوأقلإستثماررأسما عا مص )ا

(1)نتوضيحهمنخالمايأتي:وهذامايم

مصرفيمثا -أ عملا وجيا،وا و ت ثيفمنا ةباستخدام خدماتتؤدىوتقدممقرو برمنا قسما إنا

ية ترو صفاتاإ ي،وا صرافاآ بطاقةوا دمنا تأ ةا ية،آ ذ بطاقاتا قود،ا ةعدا حاسوب،آ ا

قودوغيرها.  بدون

ذيتمثلهدورةإناإ-ب ارفيا ثيرمناإبت خدمةهوأبطأب ذييمثلهدورةحياةا خدماتا ارفيا بت

ى اعيةتدفعبقوةإ ص اتا شر هاشأنا خدميةشأ اتا شر جديدةفيا كفإنااتجاهاتا ذ سلعة. حياتا

خدماتبديلةجديدة سريع خدمةمنخالاإدخالا يةتقليصدورةحياةا حا خدمةا وعفيا ت ىا ،إضافةإ

لخدمةمن زبون،وتطوير حاجاتا استجابةمتميزة خدمة تحسينفيا جدا ار مثلةعناإبت ،ومنا

وعةااستخدامات. مت خدمةا  خالدوراتا

يع-ج وهذا ، جديدة ا سلعة ا ار ابت أصعبمن ون ي ما با غا جديدة ا خدمة ا ار إبت فيإن ه أ ى إ ود

ة تيتدمجوظائفوخصائصمعي جديدةا نأنتأتيباتصميماتا تطويريم بحثوا اعةمختبراتا ص ا

ثقةفيقدرتهاعلى فسا ديها ون هااتستطيعأني حاجة،وا خدميةتتصورا ةا شر .فيحينأنا

اجحة جديدةا خدمةا تيتعدبا مقوماتا لا رجحمحافظةتقديم خدميةعلىا اتا شر ونا تيجةت .وبا

ار. ثرفيمايتعلقباإبت أ

أجل من يبها أسا ساخ واست تقليد في اعية ص ا ات شر ا تتعقب خدمية ا ات شر ا ظلت ذي ا وقت ا وفي

ىأ انيعودإ خدمات فاءةفيا قصا خدمات،فإن تاجيةفيا فاءةواا قصا خدمةمواجهة نتقديما

لزبون. يتطلباتصاامباشراوحضوراماديا
                                                           

جم، (1) حديثة<<جمعبود تجاربا خصائصوا مفاهيموا ار،ا توزيع،عمان،>>إدارةاإبت شروا ل -827،صص8007،داروائل
825.
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 واسعة ا خدمة ا حو  بقوة أخذتتتجه تاجية اإ و فاءة قصا  مواجهة أجل من خدمية اتا شر ا إن

ات شر يدا خدمات،فإنتأ وجياتقديما و ت جذري ارا يقوياإبت انهذااإتجا قياسية،وإذا وا

ار اتاإبت ا قياسيةيضعفمنإم واسعةوا خدمةا خدميةعلىا ية–ا ونفرصهعا ذيت تحسينا ا

زبون. لاتصالبا  مع

 خدمةوعدمماءمتها،وهذ قصفيجودةا بهوا فهمحاجاتهومطا زبونمصدر تفتعلمعا حيثأنا

ارف ةفياإبت ي)لهاتمثلمصادرحقيقيةوفعا صرافاآ فؤةفيتقديمA.T.Mآاتا ون نأنت (يم

تفاعل خدمةمقارةبا ا تحسينهذ نفيمقابلهذاافرصةحقيقية قودمثاو خدمةقياسيةفيسحبا

زبون. يمعا سا صرافاإ حيبينا ا

 :اتأساسية و شفعنثاثةم نأني خدمةيم  (1)إنتشريحا

ول:هو دماا هع زبونويبحثع ذييمثلمايحتاجها فعةا م ونا جوهريةوهوم خدمةا فعةأوا م ا

تحويل. سحبأواإقتراضأوا مصرفيةيتمثلفيخدمةاإيداعأوا خدمةا ونفيا م خدمة،فهذاا يشتريا

ع سوقبا ونا فعةويمثلم م ونا سماتوهومايحيطبم ونا ي:م ثا سماتوا ا افسين،وهذ م اقةمعا

ثرشهرةوإثارة. لفةأقلجودة.وأفضلعامةتجاريةأ نأنتتمثلفيتقديمخدمةبت يم

زبون. تفاعلمعا با غا خدماتتفترضفيا زبائنمنحيثأنا تفاعلويرتبطبا ونا ث:م ثا وا

تفاعل ماميفرصةا خطا عاملينفيا حا احق.ممايم زبونا لتفاعلمنأجلا لخدمةبعد تحسين وا

ون: نأنت يم يتقديمخدمةجديدة،وهذ مجاليع ارفيهذاا اتفإناإبت و م ا وفيضوءهذ

                                                           
سابق،صص (1) مرجعا  .526–825ا
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نأنيحلأوا : ذييم يةا ذ بطاقاتا ذييتمعبرا قديا ا تسوقا ها مقدمةومثا خدمةا تغييرمهمفيا

ت تسوقمحلا قديوا تسوقا نأنيحلمحلا ترتيم يأوعبرا ترو تسوقاإ ماأنا قدي سوقا

قدي. ا ا

يا : سثـــــا ع افسينمماي م اتبطريقةتفوقا تحسي لزبائن:وهذايعبرعنا سعر تقديمعروضأفضلبا

جودةب سعلىا ع سعر،أوي يعلىا تا لفةوبا ت زبون.علىا حا صا مضافة قيمةا لفةهيأقلمنا ت

ثا : زبونومنثمإدخالثـــــا تفاعلمعا تعلمفيعمليةا ونبا ي خدمةمنزبونآخرهذا تحسينتقديما

قادمة. مرةا زبونفيا حا صا خدمة تحسينعلىا ا

 ( لرقم ش نأن57إنا ويم : اتوأبعادها و م ا يوضحهذ فعةهو( م ونا احظبوضوحأنم

تفاعل سماتوا خرين)ا ينا و م جذري)ااختراق(فيحينأنا ارا صبعليهعادةاابت ذيي ا

ار صبعليهمااابت لذاني تحسين.–(هماا ا

تييتما جديدةا معرفةا يةتتمثلفيا ارفإنثمةأهميةعا وعينمناإبت اا حصولعليهاسواءفيوفي

تفاعلمع خدمةوا عاقةمعتقديما افسين،أوبا م سوقوا عاقةمعا اربا ذاتيةواابت خبرةا ضوءا

زبون .(1)ا








                                                           

مرجع (1) .526،صفسها
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ــــل رقــــــم ) ش لخـــــــــدمة14ا ـــــات اأساسيـــــة  و م  ( : ا

 

 

 

 

 

 

مصــــدر:  جم،ا حديثةإدارةاإ<<جمعبود تجاربا خصائصوا مفاهيموا ار:ا توزيع،>>بت شروا ل ،داروائل

 .526،ص8007عمان،

مستهــــــلك : –رابعا  ار على ســـــلوك ا  تــــأثير اابتـــــ
ي تا افسينوبا م تميزعنا جاحفيتسويقهاوفيا خدماتدوراهامافيا ارفيمجالا جذبيلعباإبت

مؤثرةعلىسلوك اراتا ةومنبيناابت معتد رةأوا مبت جديدةا خدماتا حوا زبائن نمنا برعددمم أ

جد: سلب احيةاإيجابأوا مستهلكسواءمن ا

 خدمات ا مستهلكويتضمنتقديم دىا ية ماطاإستها ذيهوأقلتأثيرعلىا مستمرا ارا اابت

مطورةو ليا.ا جديدة خدماتا يسا ةو معد  ا

 ارات باإبت مستهلكمقارة دىا  ية سلو ماطا علىا تأثيرا ثر وهيأ مستمرة ا ية امي دي اراتا اابت

موجودة. خدماتا مستمرة،ربماتتضمنتقديمخدماتجديدةوتعدياتعلىا  ا

هري  الخدم الج

ع ( ن المن  ) مك

عل ن الت  مك

 بعد ط
 الخدم

ن  الزبـــــ

ن السم  مك

 تك
 أقل

اسع         مدى 
ر  من التحسين ل اإبتك مج

 الجذر

عند ط 
الخدم       

ئ   أثن

ى  مست
أع من 

 السم

فسي  نالمن
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 مستمرة:تتطلبتأ غيرا متقطعةأوا اراتا ثرتأثيرعلىسلوكاابت يةجديدةوهيا ماطسلو سيسأ

سلوك همنآثارسلبيةعلىا نأنتتر مايم تقديم دا إهتمامع ثرحاجة مستهلكوا  .(1)ا

تيتعملعلىتغييرفي لخدماتا ار خيرةتقديمعروضجديدةفيمجالاإبت ةا وقدشهدتاآو

ها رم ذ ين مستهل اتا (2):سلو

لمنمتلقي - تيتهم هامةا عواملا خيرمنا ا ك:حيثيعتبرهذا ب تظاربا إعانوقتاإ

ك تظاروذ علىتقليلوقتاإ وكجاهدة ب وتعملا ه،  ذييقدمها كا ب مصرفيةوا خدمةا ا

بتبسيطإجراءاتوخطواتتقد ىجا خدمةإ ذينيقدمونا موظفينا كفقدبزيادةعددا ذ يمها،و

تظار إ متوقع وقتا تييقدمهاعنطريقإعانا خدمةا ديةفيتحسينا وكا ب رأحدا ف

لوحة تظارفإنا إ اكصف ونه كوي لب عميل دمايدخلا يةمضيئةبحيثع ترو وحةإ على

مطلوبة خدمةا صفحتىيتلقىا تظاربا متوقعا وقتا ها لمستهلكإتمامتعلن ن ييم تا .وبا

اسبه. ذيي وقتا خدمةأوتغيرحسبا هفيتلقيا  سلو

ية - حسابخالفترةزم ميقلرصيدا ك،إذا ب عميلا ي)بدونمصاريف( حسابجاريمجا

ة)شهرعادة(عنحدمعين.  معي

كإذا - ب عميلا جاري حسابا ية)عادةإعطاءمقابل)فائدة(علىا خالفترةزم ميقلرصيد

همقابل. ون جارياي حسابا صلأنا  شهر(عنمبلغمعينحيثا

ي) - صرافاآ كفيA.T.M)Automatic Teller Machineا ب عماءا فرصة ذييتيحا ا

خ( حساب.....ا شفا حصولعلى صرفواإيداعوا ا عمليات) جازعددمنا سواءفيا

اءإغاقه. كأوأث ب  ساعاتعملا

- 
                                                           

ر،صص (1) ساعد،مرجعسبقذ غدير،رشادا .بتصرف.798-795حمدا
ر،صصعيمحافظ (2) .574-575أبوجمعة،مرجعسبقذ
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 خـــــــــــاصة  : ا

ذاعليهااإهتمامبهمنخالمعرفةحاجاتهو لمؤسسة سبة خيرةبا ىوا و حلقةا مستهلكهوا إنا

ضم بشريةو ماديةوا ياتهاا ا لإم لمجهوداتهاواستخدام انتحقيقرغباتهوتلبيتهاعنطريقبذل

مؤثرةفي عواملا مختلفةوا ياتهما نيتحققهذاإابدراسةسلو هاوبقائهاواستمرارهاو عماء واءا

شرائية. اتخاذقراراتهما
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فصل ا ثا ثا  
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 تمهيــــــــــد :

م و ية ب ا خدمات ا جودة  مفاهيمي ا إطار  سابقين ا فصلين ا في تطرق ا مستهلكبعد ا سلوك اهية
ك ريفيةب ميةا ت فاحةوا كا مستهلك،وعلىاعتبارب خدمةوسلوكا عاقةبينجودةا ي،وا ب ا
فروععلىمستوى مايحتويعلىمجموعةمنا ي ما سوقا بيرةفيا هجذور مجالو قديمفيهذاا

و خبرة يتميزبا ه ىأ باإضافةإ ي، وط ترابا ةعليها بإجراءدراسةحا ا مجالقم ا تجزبةفيهذا ا
ى خدمات،باإضافةإ هوتحديددرجةرضاهمعنتلكا يةمنطرفزبائ ب خدمةا معلةجودةا لح

اتهم. مؤثرةعلىسلو عواملا تقييما

ىثاثةمباحثت فصلإ مسطرةفقدتمتقسيمهذاا هدافا ىا وصولإ لمبحثومنأجلا افي او
مايلي:

ريفـــية ميـــةا ت فاحـــةوا ـــكا مـــحةتاريخيــةحــولب ول: مبحثا ا

ريفية ميةا ت فاحةوا كا ي:تقديمب ثا مبحثا ـــمة–ا ةقا ا –و

بحـــــث تائجا ي:عرض ثا مبحثا ا
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محـــة تــــاريخي مبحـــث اأول :  ــريفية :ا ــمية ا ت فــاحة و ا ك ا  ة حـــول بــ

فاحة كا زراعةوهوب كجديدمتخصصفيا ىميادب مصرفيأدتإ ظاما ل سبة لةبا هي إنإعادةا
ريفية) ميةا ت وكBADRوا ب درجضمندائرةا جزائري،ي مصرفيا ظاما ذييعتبرجزءمنا (،ا

تجا ىتقديما تطرقإ ساسسوف ريفي.وعلىهذاا ما عا فاحيوترقيةا قطاعا ميةا ىت هادفةإ ريةا
ريفية) ميةا ت فاحةوا كا ىمهامه،أهدافهBADRب شأتهومراحلتطور،باإضافةإ (منخال

ظيمي. ت لها وهي

شـــأة و تطـــور مطـــلب اأول :  ريفيــة : ا ميـــة ا ت فاحة و ا ك ا  ب
ريفيـــة )  –أوا  ميــة ا ت فاحـــة و ا ـــك ا  BADR : ) (1)شـــأة ب

 ( ريفية ا مية ت ا و فاحة كا وسائلسياسةBADR)(2*)ب من يعتبروسيلة ، ية وط ية ما مؤسسة هو
فاحي قطاعا ميةا ةفيت مشار ىا راميةإ ومةا ح بموجبمرسومرقما شاؤ ريفي،تمإ ما عا وترقيةا

مؤرخفي25-506 جزائري)5428مارس57ا يا وط كا ب اةا كبهدفBNAتبعاإعادةهي (،وذ
حرفية. تقليديةوا اعاتا ص شاطاتا فاحيوترقيته،ودعم قطاعا ميةا مساهمةفيت ا

ف كا اإطارقامب وفيهذا ريفية) ميةا ت لقطاعBADRاحةوا تابعة ا فاحية مؤسساتا بتمويلا )
قطاع زراعية،مزارعا لثورةا فرديين مستفيدينا كا ذ ية،و تعاو مجموعاتا ةوا دو ي،مزارعا ااشترا

صيدا بقطاعا ىجا اعيةإ ص فاحيةا مؤسساتا خدمات،وا ياتا خاص،تعاو بحري.ا

 ريفية) ميةا ت فاحةوا كا ةBADRوفيإطاراإصاحاتاإقتصاديةتحولب بعدس ى5422( إ
يابـ ةمساهمةذاترأسماليقدرحا قرض77شر قدوا ونا نبعدصدورقا ارجزائري،و ملياردي

ذيتممن5440أفريل59في وكوا لب بر يةأ حاستقا ذيم كا تخصص،أصبحب ظاما غاء هإ خا
ريفية) ميةا ت فاحةوا بهاBADRا تيتقوم وظائفا يباشرجميعا كشامل" ب وك" ب منا غير  )

ك. ىغيرذ يةوتشجيععمليةاإدخار،إ تسهياتاإئتما حا متمثلةفيم تجاريةوا وكا ب ا

                                                           
ريفية)(1) ميةا ت فاحةوا كا يب ترو موقعاإ ساعة8055ريلأف89،تاريخاإطاع:BADR،)http://www.badrbank.netمنا ،علىا
:59:70.
(2)*Banque de l’agriculture et du Développement Rural : BADR 

http://www.badrbank.net/
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فا كا ونب ريفية)وفيبدايةمشوارت ميةا ت ي590(منBADRحةوا وط كا ب ها ازل ةت ا و
جزائري) يBNA)(1*)ا اهذاحوا ةو840،وأصبحيحتضنفييوم ا مديريةجهوية،ويشغل98و
ي ياحوا ك3000حا فب بشريةص يلتها ةوأهميةتش شب ثافةا ظرا عاملمابينإطاروموظف،و

ا ( ريفية ا مية ت ا و وكإصدارBADRفاحة ب ا منطرفقاموسمجلة ولفي8005( زا مر فيا
مستوى تاسععلىا زا مر عربي،وا مغربا يةفيا ثا متبةا جزائرية،وهويحتلا تجاريةا وكا ب ترتيبا

ز مر كا ذ ميضمنحوا662اإفريقينويحتل عا مستوىا ف.9500يعلىا كمص ب

يا  ريفية )  –ثــا مية ا ت فاحة و ا ـــك ا  (: BADRمــراحل تطور ب
ريفية) ميةا ت فاحةوا كا اهذاتمثلتفيمختلفBADRشهدب ىيوم شأتهإ ذ تطوراتم عديدمنا (ا

نتقسيممر لنويم جزائر يفيا ب قطاعا ا ها تيأخضع فاحةواإصاحاتا كا احلتطورب
ريفية) ميةا ت ىثاثمراحلأساسيةهي:BADRا (2)(إ

ى )  مرحلـــة اأو م( :  1991-1982ا عا فيا ىإثباتتواجد كيسعىإ ب انا ية، زم فترةا ا خالهذ
م ونمقراتهافيا ااتت و عديدمنا يزعلىفتحا تر كمنخالا ريفيوذ فاحي،ا طابعا اطقذاتا

اعة فاحي،وتحويلوص قطاعا يةفيمجالتمويلا عا فاءة كسمعةو ب تسبا وقتا وبمرورا
فاحية. يةوا ي ا مي اعةا ص ذاقطاعا غذائية،و موادا ا

كعمومييختص انب مخطط،حيث صوصعليهفيإطاراإقتصادا انم بإحدىوهذااإختصاص
عامة. حيويةا قطاعاتا ا

ية )  ثا مرحلـــــة ا قرض( :  1999-1991ا قدوا ونا ه40/50بموجبصدورقا غيمنخا ذيأ ا
ريفية) ميةا ت فاحةوا كا شاطب وك،توسع لب قطاعي تخصصا يشملمختلفقطاعاتBADRا )

اعاتا ص ي،خاصةقطاعا وط ذياإقتصادا فاحيا قطاعا اءعنا متوسطة،بدونااستغ صغيرةوا
ي مرحلةإدخالوتعميماستخداماإعاماآ ا يفقدشهدتهذ تق مجالا تربطمعهعاقاتمميزة،أمافيا

تغييراتأهمهامايلي: عديدمنا مرحلةبإدخالا ا ك،وقدتميزتهذ ب ااتا عبرمختلفو



                                                           
(1)*Banque Nationale d’Algérie : BNA 
ي:(2) ترو موقعاإ ساعة8055مارس83،تاريخاإطاع:tiaret.dz-www.univمنا .50:54،علىا

http://www.univ-tiaret.dz/
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ـــة :  1991 س " سويفت ظام  في خراط اإ تجارةSWIFT"(1*)تم ا عمليات فيذ ت و جة معا تسهيل
ية(. دو خارجية)ا ا

ـــة  :  1992س " ظام مصرفيةمنخالماSYBU"(2**)تموضع عملياتا ا أداء علىسرعة يساعد
بتعميماستخداماإعاماTélétraitementيسمى" ىجا خارجية."،إ تجارةا لعملياتا يفي آ

ـــة  مصرفية.:  1993س عملياتا يعلىجميعا تمتعميمعمليةإدخالاإعاماآ

ـــة  سحببدر.:  1994س تججديديتمثلفيبطاقةا تمإدخالم

ـــة  مصرفيةفيوقتحقيقي.:  1996س عملياتا جميعا جةعنبعد معا ظاما تمإدخال

وك):  1999ـــة س ب سحبمابينا (.CIBتمإدخالبطاقةا

ثة )  ثا مرحلــة ا ريفية)( :  2116-2111ا ميةا ت فاحةوا كا مرحلةبمساهمةب ا (BADRتميزتهذ
عاشاإقتصادي اإ برامج دعم و ، تجة م ا ااستثمارات تمويل و تدعيم في عمومية ا وك ب ا من غير

خارجية تجارةا مساهمةفيتمويلقطاعا متوسطة،وا صغيرةوا مؤسساتا حوتطويرقطاعا توجه وا
ب ىجا سوق،إ توجهاتاقتصادا مزيدوفقا كعنطريقفتحا وطن،وذ اطقا مختلفم توسيعتغطيته

اات. و منا

تيت تحواتاإقتصاديةواإجتماعيةا يفمعا لت متطلباتورغباتو جزائرمنأجلاإستجابة عرفهاا
ريفية) ميةا ت فاحةوا كا زبائن،قامب زخاصةBADRا واتيتر (بوضعبرامجعلىمدىخمسس

يهاستخدام ىتب تجاتهوخدماته،باإضافةإ عملعلىتطويرم كوتحسينأدائه،وا ب علىعصرةا
حدي وجياا و ت وردهافيمايلي:ا تائجهامة طموح برامجا مصرفي.وقدحققهذا عملا ثةفيمجالا

ـــة  هباعتماد:  2111س ك،معوضعاستراتيحيةتسمح لب ضعف قوةوا قاطا قيامبفحصدقيق تما
مصرفي. عملا ميةفيمجالا عا معاييرا ا

                                                           
ةSWIFTظامسويفت"*(1) وكداخلياوخارجيا."هوعبارةعنشب ب ةبينا متباد معلوماتا سريعة،تؤمنمصداقيةا  اتصااتا
ريفية)SYBU("System Bancaire Universalظامسيبو"**(2) ميةا ت فاحةوا كا ةمعلوماتيةخاصةب (،تؤمنربطBADR(،هيشب

ق عامةوتسمحبا مديريةا يةبا ب ااتا و ك.ا ب يةيختصبهاعمالا يامبأعمالوتعاماتب
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ـــة  هإعادةتقييم:  2111س جميعحقوقهسعيام ية كبإجراءعمليةتطهيرمحاسبيةوما ب قاما موارد
يومواجهة ما زا وكفيتحصيلهابغيةتحديدمر مش ةوغيرها ا سيو متعلقةبا لا مشا عملعلى،  ا وا

كقام بذ ىجا زبائن.إ ا مصرفيةتجا عملياتا ريفزيادةتقليصمدةا ميةا ت فاحةوا كا BADRية)ب
س" جا كا ب ااتLa Banque Assise(بتحقيقمشروعا "معخدماتمشخصةعلىمستوىجميعو

ك. ب ا

ـــة  ة:  2114س تس فيذ8009ا يةجديدةتعملعلىسرعةت ذيعرفإدخالتق كا لب سبة مميزةبا
صورة،ف شيكعبرا قلا مصرفيةتتمثلفيعملية عملياتا اتا انيستغرقوقتتحصيلشي بعدأن

ى تصلإ قد كمدة ب ات55ا زبائنتحصيلشي ا ان بإم أصبح ، )يوما ريفية ا مية ت ا و فاحة كا ب
BADRماتم جزائر. مصرفيفيا عملا جازغيرمسبوقفيمجالا (فيوقتوجيز،وهذايعتبرا

أوراق ية شبابيكاآ قدية"تعميماستخداما مرتبطةLes Guichets Automatiques Des Billetsا "ا
دفع. ببطاقاتا

ـــة  مقاصة8006فيشهرماي:  2116س شروعفيعمليةا جزائرية،تما قديةا سلطاتا وبأمرمنا
م ت ا و فاحة ا ك ب اات و بين ات شي ا تحصيل بعملية قيام ا أي ، وك ب ا بين ية ترو )اإ ريفية ا ية

BADR.ات لشي ي ترو تحصيلاإ خرىعنطريقا وكا ب ااتا (وو

ريفيــة )  ميــة ا ت فاحــة و ا ــك ا ــي : مهــام و أهـــداف ب ثا مطلــب ا  (  BADRا
فاحةو كا ميةعلىب عا محليةوا مصرفيةا ساحةا ا ذيتشهد جديدا اخاإقتصاديا م ميةيحتما ت ا

ريفية) يمنجهة،وتدعيمBADRا وط يةفيتمويلاإقتصادا ثرفعا يةوأ امي ثردي (أنيلعبدوراأ
ثر ضروريوضعاستراتيجيةأ كأصبحمنا ذ ةمنجهةأخرى، راه تغيراتا افسيفيظلا ت ا ز مر

مصرفية. بيئةا تيتفرضهاا تحدياتا مواجهةا ية ينإعادةفعا مسؤو وضاعوجبعلىا ا لهذ وأمام
خدماته و تجاته م ترقية على عمل ا و ، ك ب ا يتبعها تي ا تسييير ا يات تق و ظيم ت ا يب أسا في ظر ا

جأ صدد شغااتهم.وفيهذاا زبائنوااستجابةا مصرفيةمنأجلإرضاءا ريفيةا ميةا ت فاحةوا كا ب
(BADRم)جودة يمنا وعةوعلىمستوىعا شاطاتمت قيامبأعمالو ىا خرىإ وكا ب ثلهمثلا

متعاملينااقتصاديينو بيرةوشاملة،تحظىبثقةا ىاستراتجيةتتمثلفيجعلهمؤسسةمصرفية لوصولإ
مصرفي. وسطا تهضمنا ا زبائنعلىحدسواء،وهذاقصدتدعيمم فرادا ا
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ريفيــة )  –ا أو  ميـــة ا ت فــــاحة و ا ــك ا  ( : BADRمهـــام ب
مصرفي،فإن مجالا معمولبهافيا قواعدا ينوا لقوا ريفية)وفقا ميةا ت فاحةوا كا لفBADRب (و

ية: تا مهاما قيامبا (1)با

دوق.- ص صرفوا قروض،ا خاصةوا عملياتا جةجميعا معا

ك.- لفرديقدمطلبابذ حسابات فتحا

تقيمتهاومدتها.- ا فرادمهما استقبالودائعا

مختلفة.- زراعيةا مشاريعا تمويلا

ةفيتجميعاادخارات.- مشار ا

خرى.- قطاعاتا فاحيوا قطاعا ميةوتطويرا مساهمةفيت ا

فا- شاطاتا خاصةبا ترقياتا حيةومايتعلقبها.تأمينا

تجاتو- م عملعلىخلقخدماتمصرفيةجديدةمعتطويرا ذاا مصرفيةو تعاماتا مواردوا تطويرا
قائمة. خدماتا ا

كعنطريقترقيةعمليةاادخاروااستثمار.- ب ميةمواردواستخداماتا ت

م- عملا ميةفيمجالا عا تطوراتا صرفي.ااستفادةمنا

مصرفية.- تهومعاماتها تطويرشب

يا  ريفيــــة )  –ثــا مية ا ت فاحـــة و ا ـــك ا  ( : BADRأهـــداف ب
ريفية) ميةا ت فاحةوا كا ىتحقيقهاب تييسعىإ هدافا (مايلي:BADRمنأهما

مقدمة.- خدماتا وعيةوجودةا تحسين

ز- عاقاتمعا بائن.تحسينا
                                                           

ريفية)(1) ميةا ت فاحةوا كا ب يا ترو موقعاإ ساعة،8055أفريل8،تاريخاإطاع:BADR،)http://www.badrbank.netمنا علىا
:57:70.

http://www.badrbank.net/
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رباح.- نمنا مصرفيقصدتحقيقأقصىقدرمم عملا ةتطويرا محاو

مؤسسةمصرفيةشاملة.- ك ب ويعمجااتتدخلا توسيعوت

سوق.- برحصةمنا حصولعلىأ ا

تيتتميزبتحواتها جديدةا مرحلةا طاقفيا إ شروط كبتهيئةا ب هدافقاما مةوبغيةتحقيقتلكا
اتجديدة كبتوفيرشب ب بية،حيثقاما ج محليةوا خاصةا وكا ب مصرفيةأماما سوقا فتاحا تيجةا
تأهيلمواردبشرية،مع بيرة كمجهودات ب قائمونعلىا مابذلا يةحديثة، ووضعوسائلوأجهزةتق

لب  داخلية لا هيا ا ظيماتو ت يواحتياجاتإدخالتعدياتعلىا وط مصرفيا محيطا كتتوافقمعا
شغااتهم ا و بهم بمطا فل حتت مصا بتوفير هذا زبائنو ىا إ ثر تقربأ ىا كإ ب سعىا ما  سوق. ا

هدافمنأهمهامايلي: ا تحقيقهذ خاصةباحتياجاتهم، معلوماتا برقدرمنا حصولعلىأ (1)وا

يف.- ا ت ضغطعلىا مواردوا زيادةفيحجما ا

صعبة.- عملةا ارأوبا دي كسواءبا ب ةا خزي صارم تسييرا ا

تعامات.- كفيمايخصا ب شاطاتا توسيع

ي.- وط ترابا املا ااتهعلى ةفروعهوو شرشب توسيعو

ظيمــــ ت ــــل ا هي ـــث : ا ثا مطلــــب ا رفيــــة ) ا ميـــة ا ت فاحـــة و ا ــك ا ب  ( : BADRي 
يفيةاإتصال مستوياتاإداريةو عاقاتبينمختلفا ذييوضحا لا ش كا ظيميفيذ ت لا هي يتمثلا

ريفية) ميةا ت فاحةوا كا ب ظيمي ت لا هي نتوضيحا ،ويم ها بي لBADRفيما ش (منخالا
ي تا :ا






                                                           

ترو(1) موقعاإ ريفية)منا ميةا ت فاحةوا كا ب ،على8055أفريل50،تاريخاإطاع:BADR،)hhtp://www.badrbank.netيا
ساعة: .55:86ا
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ل ) ش ريفيـــة ) 15ا ميـــة ا ت فاحـــة و ا ـــك ا ب ظيمــي  ت ـــل ا هي  ( BADR( : ا

 































مصـــدر :  ا : ي ترو اإ موقع ا :/htm/-thttp://etudiantdz.net/vb/archive/index.php.2531من اإطاع تاريخ
ساعة:8055أفريل55 .50:94،علىا
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ذييشرفعلى ةعلىمجلساإدارةا مسؤو وحداتا كمختلفا لب ظيمي ت لا هي حيثتظهرمنخالا
تييتخذها،ومديريةعامةتشرفعلىخمسمديريات ينا قوا قراراتوا كمنخالا لب حسن سيرا ا

ةفرع خزي محاسبةوا إعاموا عامة مديرةا يابةا وسائل، لفةباإدارةوا م عامةا مديريةا يابةا يةهي:
دور تطرق عامة،وس مفتشيةا ية،وا دو قسمةا تغطية،ا قروضوا لمواردوا عامة مديريةا يابةا ،

همفيمايلي: لم

مديريــــة  - 1 وسائــل:يابـــة ا لفة باإدارة و ا مـــ عامـــة ا  ا

متعلقةباإدارةوتشرفعلىخمسمديرياتهي: عملياتا مديريةبجميعا ا تهتمهذ

مستخدمين :  -أ  كوااهتمامبرواتبهموغياباتهم.مديرية ا ب مديريةبمتابعةموظفيا ا تقومهذ

موارد ا -ب  لرفعمنبشريـــة : مديرية إعــــادة تقويـــم ا ك ب موظفيا ية وي ظيمدوراتت فلبت وهيتت
ي. مه مستوىآدائهما

عـــامة :  -ج  وسائل ا ظيممديرية ا عملوت كمثلوسائلا لب عامة شؤونا فلبا ت مديريةبا ا وتقومهذ
ك. ب عاقةبيناإدارةوا ا

قـ –د  دراسات ا ظيم و ا ت ية : مــديرية ا و ونــا تيي يةا و قا لا مشا وهيتختصبإدارةوحلجميعا
ه. كطرفافيهامعزبائ ب ا

تسييــر :  -هـ  تقديرات و مراقبة ا كعنطريقمـــديرية ا ب لا شاطهيا  يومية ا متابعة فلبا وهيتت
تي لاإختااتا بؤ لت ضرورية معلوماتا عملعلىوضعاإحصائياتوجمعا نأنتحدث،وا يم

لمحافظةعلى تسيير سهرعلىوضعضوابطا مديريةهوا ا ازمة،ومنثمفإنهدفهذ تصحيحاتا ا
ي. ب شاطا يوعلىمردوديةا ما توازنا ا

ة: – 2 خزيـــ محاسبـــة، و ا إعام و ا عامـــة  مديرية ا  يابــــة ا

مديرية ا علىخمسمديرياتهي:تشرفهذ

زي. –أ  مر ي ا  مديرية اإعام اآ

ات اإستغال. –ب  شب ي   مديرية اإعام اآ
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ية. –ج  ة اآ صيا ي و ا ترو  مديرية اإرسال اإ

عامة. –د  محاسبة ا  مديرية ا

ة. -هـ  خزي  مديريـــة ا

اآ برامجاإعام ىبوضع و ا ثاثة مديرياتا ا يفيةحيثتهتم  ذا  و ، كعليها ب يوتدريبعمالا
محاسبة ىمديريةا ي.فيحينتتو عملياتبطريقةىليةممايسمحباستعمالأجهزةاإعاماآ جةمختلفا معا

ك. ب محاسبيداخلا ظاما سهرعلىتطبيقا كوا لب ختامية دوريةأوا يةا ما قوائما وضعا

مديرية ا – 3 تغطية :يابة ا قروض و ا لموارد و ا  عامة 

حصردورهافيخمسمديرياتهي: ه،وي كومجموعاتاستغا ب ااتا مديريةمعو ا وتتعاملهذ

بيــــرة. –أ  مؤسســـات ا  مــديرية تمويل ا

متوسطــة. –ب  صغيــرة و ا مؤسسات ا  مـــديرية تمويــل ا

قطــــاع –ج  فاحـــي. مديريـــة تمويل ا  ا

تـــجات. –د  م ـــدراسات و اأســــواق و ا  مديريـــة ا

تغـــطية. -هـ  متابعـــة و ا  مـــديرية ا

مستوى على دراستها بعد صحتها في ظر ا قروضو ا ملفات بتلقي وى ا ثاثة ا مديريات ا تهتم حيث
إعطائ و يها تيأدخلتإ ملفاتا ا تسجيلهذ ثم اات، و قروضعلىا ا ة ج  تقوم ما  تسلسليا. رقما ها

و دراسات ا مديرية أما قروض، ا ح م يخصرفضأو فيما هائي ا رقرا ا بإعطاء مديريات ا هذ مستوى
خرى، لمؤسساتا يةو ما دراساتاإقتصاديةوا مشاريعوا فلبدراسةملفاتا تجاتفتت م سواقوا ا

م كوفيحينتقوممديريةا ب وحةمنطرفا مم قروضا تغطيةبإعداددراساتإحصائيةحولا تابعةوا
وحةوطرقتحصيلها. مم قروضا فيذا سهرعلىمتابعةت كفيا ب ااتا مراقبةو

ية: – 4 ـــــدو قسمـــة ا  ا
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تصديرواإ ا خارجية تجارةا متعلقةبا عملياتا جةا يةبمعا دو قسمةا موال،تقوما ةا ستيرادومتابعةحر
وتشرفعلىثاثمديرياتهي:

خارج. –أ  ية مع ا تق عمليات ا  مديرة ا

ية. –ب  دو عاقات ا  مديرية ا

مراقبة و اإحصاء. –ج   مديرية ا

بعمليات قيام با ىجا إ ها متابع جلو ا قروضقصيرة حا خارجبم ا مع ية تق عملياتا ا فلمديرية تت
جل. متوسطةا قروضا حومتابعةا يةفتقومبم دو عاقاتا خارج،أمامديريةا ىا موالمنوإ تحويلا

عامة : – 5 مفتشية ا  ا

عمليات، كمنأجلحمايةسامةا لب تابعة ااتومجموعاتاإستغالا و هيئةبمتابعةجميعا ا تقومهذ
شخاصم اتوا ممتل قيم،ا ينا قوا نأنتلحقبهم،احترامتطبيقا تييم مخاطرا تعرفعلىا نأجلا

معلومة شرا ة،تأمينحماية مه كاحترامأخاقياتا ذ يو و داخليةفيإطارشرعيوقا ضوابطا وا
م محددةمنطرفا ينا قوا هدافوا جميع،وأخيرااحتراما اولا صحيحةوجعلهيفيمت عامة.ا ديريةا

مديرية يابةا فسهابمهامهاوهي اكمديريةأخرىفرضت سابقةه فرعيةا مديرياتا ىخمسا باإضافةإ
ىخمسمديرياتوهي: خيرةإ ا قسمهذ تطوير،حيثت لمراقبةوا عامة ا

داخلية :  - مراقبة ا كممديرية ا ب ىتحسينوظيفةا مديريةإ ا عمليات،تهدفهذ نخالحمايةسامةا
نأنتلحقبهم تييم مخاطرا دقيقعلىا تعرفا كبا شخاص،وذ اتوا ممتل قيم،ا احترامو،  ا

شر ة،تأمينو مه كاحترامأخاقيةا ذ يو و داخليةفيغطارشرعيوقا ضوابطا ينوا قوا تطبيقا
صحيحةوجعلهافيمت معلومةا مديريةا محددةمنطرفا ينا قوا هدافوا جميع،واخيرااحتراما اولا

عامة. ا

تسيير :  - تحقيقأهدافمديرية مراقبة ا تسيير محافظةعلىضوابطا تأسيسوا ىا مديريةإ ا تهدفهذ
وينصور تقسيمبهدفت تحليلوا هيسهرعلىوضعوسائلا ماأ كومردوديته، ب ك،ا ب ةإيجابيةعنا

مديرية ا ي.وعليهابدمنهذ ب شاطا يوعلىمردوديةا ما توازنا محافظةعلىا ساسيهوا فدورا
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لاإختاات بأب تت ضرورية معلوماتا كعنطريقاإحصائياتوجمعا ب لا شاطهيا يومية متابعةا ا
توازنوا نأنتقعفيا تييم تصحيحات.ا عملعلىوضعا

ية :  - ميزا بؤ و مراقبة ا ت ماديةمديرية ا ا وسائل ا ك ب ا ل هيا جميع إعطاء على مديرية ا هذ تسهر
ية. ميزا تقديراتا تسيير مديريباتفيإطاراحتراممعاييرا ا مائمة،بهدفتحقيقمهامهذ ا

تط - دسة و ا ه ية ، ا تق دراسات ا لمديريةوير : مديرية ا تابعة مديرياتا مديريةمنبينأهما ا تعتبرهذ
استعمال موجهة بحوثا تقاريروا ا دراسات، لا جاز رئيسيةهيا ا فمهامها لمراقبة  مساعدة ا عامة ا

ةتوظيفه وجيةومحاو و ت اراتا لاابت دسةفهيتقومبمتابعة له سبة ك،أمابا ب كداخلا ب حا صا ا
و ي ب ا شاط ا تشجيع بهدف وسائل ا ل  وضع  يات ا اإم ل تدرس فهي ، تطوير ا إطار في و ،

مردوديته.

تحصيل :  - متابعة و ا تحصيلمديرية ا قروضوأعمالا وضعا عمليات لا مديريةبمتابعة ا فلهذ تت
تطبيق عامة لمديريةا رؤية تسمحبتوضيحا ما متعلقة، سياسةواضحةوتزويدهابآخراإحصصائياتا

مصرف. تجعنسوءتسييرا تيت مخاطرا مفيا تح وحة،وتحرصعلىا مم قروضا با
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ريفية  ميـــة ا ت فاحة و ا ك ا ي : تقديــــم ب ثــــا مبحـــث ا مة  –ا ة قا ا   –و

ا تعريف بــو مطلـــب اأول : ا مـــة ) ا  ( BADRة قا
مةفيشهرمارس ةقا ا رمز5428تأسستو مةوتحملا وايةقا ية لمجموعةااستغا ،وهيتابعة

طابق285 ا استغال،أما محلية ةا ا و ةمنطابقين:أرضيويتمثلفيا ا و ىا فمب .ويتأ
تم وقد استغال، جهوية ا لمديرية ولفمخصص ا س" جا كا ب ا  La Banqueتطبيقسياسة

Assiseة ةس ا و .8007"فيا

يا مةحا ةقا ا هم88وتشغلو مدير،7موظفمنبي ائبا ةو ا و متمثلينفيمديرا إطاراتوا
لعمليات" مراقب ".Superviseurوا

ةعلى ا و مبيوتروجهازخاصواحد88تحتويا ةعلىServeurموزع"جهاز ا و ماتحتويا ،"
ي. صرافاآ مزورةوأجهزةا قديةا أوراقا اشفة قديةو حاسبةأوراق

مامي ا ب جات ا في يتمثان رئيسين محورين على مة قا ة ا و  جديد ا ظيمي ت ا ل هي ا ون يت و
"Front-Office"خلفي با جا مباشرBack-Office"،وا تعاملا ماميبا با جا فلا "،ويت

ذييهتم زبائن،ا لفينبا م حصولعلىخدماتمصرفيةمنخالأحدا نمنا زبائن،حيثيم معا
تحويات دفع،طلبقرض،ا موال،ا قيامبسحبا ا مصرفية، خدمةا تا ا بجميعطلباتهممهما

ك.و قدية،وغيرذ هما همويوجهو زبائنيساعدو ماميأيضاعلىموظفياستقبالا با جا يحويا
ك. ضرورةذ موضوعةتحتتصرفهمبصفةمباشرةإناقتضتا حرةا خدماتا ،ويشرفونعلىا

زبائن،إذيشتملعلىمواردبشريةو ونمباشرةمعا تيات عملياتا خلفي،فهويتعلقبا با جا أماا
، زبائن ا مع حاصلة تعامات و عمليات من خارجي ا ب جا ا مع تعامل ا : في دورها يتمثل ية تق

مقاصةوغيرها. خرى،عملياتا يةا ب ااتا و تعاماتمعا ا

مة ة قا ا و ظيمي  ت ل ا هي ي : ا ثا مطلـــب ا  ا
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ـــل ) ش ــــة قــ16ا ا و ظيمـــــي  ت ل ا هـــي مة.( : ا  ـا



 























 

 

 

مصـــدر :  ريفية)ا ميةا ت فاحةوا كا مة.BADRمنوثائقب استغالبقا جهوية لمديريةا )

زعلىمايلي: هيرت جدأ مة ةقا ا و ظيمي ت لا هي ومنخالتحليلا
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ة :  – 1 ا و دوارامديرية ا مهاموا وطةبــ:يظهردورهامنخالا م

ة "  –أ  ا و سلطة" :  Directeur d’agenceمدير ا املا ة،حيثيمتلك ا لو عملي مسيرا ويعتبرا
داخلي. ونا قا ها ها تييخو صاحياتا ةحسبا ا و فيتسييرا

ة "  –ب  ا و مدير ا " :  Directeur adjoint d’agenceـــائب ا عمليا مسيرا لفاويعتبرأيضا م ،
ية. ب ةا ا و شطةداخلا سيقجميعا ةوت ا و بمساعدةمديرا

ة "  –ج  وظائف" :  Secrétariatاأمـــا ةوباقيا ا و أعمالاإداريةبينمديريةا تعتبرهمزةوصل
خرى. ا

مراقبـــان "  – 2  " : Superviseurا

عل مراقبة مراقبينباإشرافوا منيتعلقعملا يتهما تيهيتحتمسؤو ا ة ا و داخلا شطة ىجميعا
بين. جا عمالفيمابينا سيقا ذات خلفيو با جا ماميوا با جا همافيا لواحدم خالتخصص

زبائن "  – 3  " : Conseilleur du Clientèleمستشــــار ا

مامي" با جا زبائنبا ستشارا "،ويتمثلدورفيتقديمااستشارات،وFront-Officeيتعلقعمل
مية ت فاحةوا كا هاويحررهاب صع تيي محاورا بة،وفقا طا مؤسساتا مسيريا صح مساعدةوا ا

ريفية) مهمينBADRا زبائنا مستشارأيضابا خ.قديتعلقعملا مخاطر...ا تشخيصى،تقييما ا )
همتعام ذين ك.ا ب بيرةمعا ات

حـــــرة "  – 4 خدمـــات ا  " : Libre Serviceفضـــاء ا

زبائن، تيهيتحتتصرفا ك،وا ب موضوعةمنطرفا ماديةا وسائلا فضاءفيمجموعا يتمثلهذاا
ع ية ب ا بطاقات ا استعمال : في أهمها يتمثل و ، مصرفية ا خدمات بعضا  شخصية براستعماات

زبائنمنخالاستعمالجهازاإعام ا ةأرصدة كمعاي ذ قدية، أوراقا ية شبابيكاآ موزعاتوا ا
هم. سابقة عملياتا شوفاتتتعلقبا زبائن،معإتاحةطابعةفياستخراج موضوعتحتتصرفا يا اآ

عام "  – 5 ــــدوق ا ص  " : Caisse Principaleا
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ص ا هذ ويرأس ودائع ا استقبال في دور يتمثل ، ة ا و ا مدير طرف من يعين مختص مسؤول دوق
بيرة. غا مبا قديةذاتا مسحوباتا ا

 " : Personnel d’accueilموظـــــف اإستقبــــال "  – 6

عل ومساعدتهم توجيههم ، إعامهم ، هم زبائنمنخالحسناستقبا با فياإهتمام قياميتمثلدورهم ىا
حرة. خدماتا تيتخصا عملياتا ببعضا

سيق "  – 7 ب" :  Agent de liaisonعون ت جا سيقبينا ت ربطوا عونفيتأمينا ويتمثلدورهذاا
مامي" Front-Officeا خلفي" با جا معلومات،Back-Office"وا مصرفيةمنحيثا ةا ا لو  "

وراق دات،وا مست وغيرها.ا

زبائــــن : – 8 لفــــون با م  ا

مامي" با جا زبائنفيا لفبا م ذييدخلفيتعاملمباشرFront-Officeويظهرعملا ة،ا ا و "با
سحب، ك،ا ب فتححساباتبا زبائن مطلوبةمنطرفا مصرفيةا عملياتا زبائن.فهويقومبجميعا معا

تحويات، خ.أوامرا طلبقرض...ا

خاصـــــة : – 9 مهــــام ا لفــــون با م  ا

خلفي" با جا لفينبا م مهاما عملودرجةاختصاصوماتتطلبهBack-Officeتختلفا وعا "حسب
لف قروض،م لفبا ة،تظهرأهماختصاصاتهمفي:م ا لو خلفي ماميوا با جا خاصةبا عملياتا ا

محفظ وبا محاسبة لفبا م ، خارجية ا تجارة لفبا م ، ية و قا ا شؤون لفبا م تحويات، فبا مل ، ة
رقابة. ا

مصرفية. ةا ا لو مامي با جا محققةفيا عملياتا لفينبعدا م عادةماتظهرأعمالا

فاحـــة و ا ـــك ا تــي يعرضهـــا ب خدمـــات ا ــــث : ا ثا مطلـــب ا ريفيـــة ) ا ميــــة ا مـــة BADRت ـــة قا ا و  ): 
ريفية) ميةا ت فاحةوا كا برBADRيهدفب ىجذبأ خدماتإ (منخالوضعسياساتتتعلقبا

عملعلىإرضائهمعبراإهتمامبتوقعاتهموإشباع مقرضيننوا مودعينأوا زبائنسواءا نمنا عددمم
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سوقيةمنخالجذباإستحواذحاجاتهمورغباته رفعمنحصتها ىا ثر،باإضافةإ ثرفأ متزايدةأ ما
علىزبائنجدد.

خدماتفيمايلي: ا وتتمثلأهمهذ

شباب "  – 1  " : Livret épargne juniorدفتر توفير ا

تدريبعلىاإدخارفيبداي لتمرسوا مدخرين اءا مساعدةأب ةحياتهماإدخارية،ووهودفترمخصص
ذيناتتجاوزأعمارهم لشبابا يبــ54هويفتح و دفعا شرعيين،حيثحددا ةعنطريقممثليهما س

يةويتيحهذا500 ةأوعنطريقتحوياتأوتوماتي غمحو موالفيهعنطريقمبا مايتمإيداعا دج،
قا ا هلية ا بلوغه د ع صاحبه  دفتر قروضا من واتااستفادة خمسس عن تزيد تي ا قدمية ا ذو ية و

ارجزائري. يندي ىمليو مصرفيةتصلإ

توفير  "  – 2  " : Livret épargne ( BADR )دفتر ا

كأو ب هعلىفوائدمحددةمنطرفا ادخارمقابلحصو حقفيفتححساب صاحبها وهودفتريخول
تابعةبدونفوائدحسبرغبته، ااتا و موالفيجميعا قيامبعملياتدفعوسحبا صاحبها ن مايم

كبتسجيل ب ضرورية،حيثيقومموظفوا حااتا هفيا وبع يلأيشخصي ك،وأيضايستطيعتو لب
ا شيء وهوا دفتر، ا زبونعلىهذا كوا ب لمنا  بها تييقوم ا مصرفية عملياتا ذييتيحجميعا

حسابه. جيدة متابعةا لزبونا

دوق "  – 3 ص دات ا  " : Les Bons de Caisseس

تتابفيمبلغمحدد زبونا ها ديلتمسمنخا جل،ويصبحماديابواسطةس وهوعبارةعنإيداع
دبلوغأجلاإستحقاق صاحبهبمدةمناختيار،وبمعدلفائدةمتغيرةحسبمدةإيداع،وع كفائدة ب يدفعا

طبيعيين. ويينوا مع أشخاصا دموجه س مال،وهذاا زيادةعلىرأسا

 " : Les dépôt à Termeاإيــــداعات أجـــل "  – 4

ىأجال فائضةعنحاجاتهمإ هما ويينمنإيداعأموا مع طبيعيينوا شخاصا وهيوسيلةتسهلعلىا
ه ك.محددةمقابلحصو ب معلىفواءدمحددةمنطرفا
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ن "  – 5 س  " : Livre Spécialدفتر خاص با

حصولعلىفائدةتدفعسداسياوبمعدلثابتيقدربـــ نصاحبهمنا وهوعبارةعنحسابفيدفتريم
بتمويله8.5% ك ب ا مساعدة ية ا إم ن علىس حصول ا أراد ة فبحا صاحبه حساب ا بتيحهذا و ،

ن تييم فائدةا حسابأقلمنا تييدفعهاصاحبهذاا فائدةا ونا ةت حا ا ي،وفيهذ س مشروعها
حساب. هذاا يوهوغيرفاتح أنيدفعهاشخصآخريريدتمويلمشروعس

 " : Carte BADRبطاقــــة بدر "  – 6

ريفية) ميةا ت فاحةوا كا زبائنب بطاقةموجهة ا تيBADRهذ مةا ةقا ا هاو ااتمنبي و لا )
 ة س من ابتداءا تطبيقها دفع8009شرعتفي ا سحبو عملياتا إجراء من بطاقة ا هذ ن حيثتم ،

 ( قدية أوراقا ي موزعاآ ا عبر قدية حتىمنDABأوراقا أو ك، ب ااتا لو في متواجد ا )
وك لب ية موزعاتاآ لشخصا لتجديد،و ةواحدةوهيقابلة بطاقةس ا خرى.ومدةصاحيةهذ ا

بطاقة. ا حصولعلىمثلهذ حقفيا كا ب ااتا دىإحدىو حسابجديد فاتح

مصرفـــي "  – 7 تـــأمين ا  " : Banc Assuranceا

ة ريفية)8002فسس ميةا ت فاحةوا كا اBADR،قامب و تقديم( مةباتخاذخطوةإستراتيجية ةقا
مقترحةمنقبل تأمينا تجاتا خدمةببيعم ا كبتوسيعقاعدةخدماته،وتتعلقهذ خدمةن،وذ ا هذ

ريفية) ميةا ت فاحةوا كا ب رئيسية ااتا و لتأمينعبرا جزائرية ةا شر (،ويخصهذاBADRا
ت مصدرم لزراعاتاإتفاقحسبا متعددة مخاطرا حرائقوا متعلقةبا فاحيةا مخاطرا تأمينعلىا جاتا

على تأمين ا ك ب ا بها تتميز تي ا خدمة ا تخصهذ ما  ، مواشي ا تربية واع أ مختلف و ية باستي ا
ن. س تأمينعلىا شخاصوا ا

 " : Crédits D’investissementsقــــروض اإستغـــــال "  – 8

ية ىثما وقدتصلإ وات، ىخمسس تينإ منس جلتتراوحمدتها وهيقروضمتوسطةوطويلةا
وين معداتأوتجديداآات،أويهدفت تمويلمشترياتا قروض وعمنا حهذاا ثر،ويم واتأوأ س

قاء حعادة جل،وتم قروضطويلةا ةا ثابتفيحا مالا رهنعقاري.رأسا
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تيتمإحصاؤهايقوم ساسيةا خدماتا ىباقةا ريفية) باإضافةإ ميةا ت فاحةوا كا ةBADRب ا و )
ها: رم ذ مةبتقديمعدةخدماتداعمةومتميزة، قا

بيرة - متوسطة وا حديدية باحجامها ا خزائن ا خزائن: خدمات تاجير ا بتاجيرا مة قا ة ا صغيرةتقومو ا
حجمب بيرةا متوسطةوا ة.58000دج،2000دج،6000وا ترتيبخالس دجعلىا

ة )  - لمعاي ك  ب ومراجعة: (  BADR Consulteخدمات ا ة معاي من زبائن ا ن تم خدمة ا وهد
معطاةمنطرف هما سرية شخصيةا تيطراتعلىارصدتهمعبراستعمالاارقاما تحوياتا ،BADRا

مجال. يفيهداا وجياتااعاماا و عبراستعمالت

ي "  - سل فحص ا ة: " Télétraitementخدمات ا ا زبائنو تيتسمحبخدمةاحسن مةBADRا بقا
ان حقيقي.وتجدرااشارة وقتا مصرفيةفيا تحويليةا عملياتا ا فيد يفيت سل فحصا ةا باستعمالشب

عمليةتتمفق ا ريفية)هد ميةا ت فاحةوا كا ااته.BADRطبينب (وو

ة) ا تيتعرضهاو داعمةوا خدماتااساسيةوا ا رضاووفاءBADRإنجميعهذ ىزيادةا مةادتا (بقا
ها. زبائ

ظيممت دييعبرعنت س........وا جا كا ب مستمر،سياسةا تحسينا كفيإطارسياساتا ب تهجا طورماا
هيتم زبون.اذسميبهذاااسما عملعلىراحةا يةفيااداءوا برفعا كقصدتحقيقا ب شطةا لوا هيا
مية ت فاحةوا كا ونب ذاي ك،وه ب انمريححيثيقابلمباشرةموظفا جلوسفيم زبونبا فيهاستقبالا

ذ ظيما ت مةقدتخلصمنا ةقا ا و ريفية...... عاقةبينمقدما ثيراماتجعلا تي شبابيكا ييعتمدعلىا
تعاماتمما راحةفيا شعوربا ىعدما زبونا ذييؤديبا ةتوتر،اامرا زبونفيحا مصرفيةوا خدمةا ا
من س......صورة جا كا ب ا فسياسة وكااخرى،وعليه ب حا صا زبائن عليهتسربمستمرفيا جم ي قد

ىصور مةا ة......بقا ا هو تيتهدفمنخا مصرفي،وا عملا تطورفيا :ا

ك.- ب تعاماتتزيدفيسمعةوشهرةا برفيا زبائنوشفافيةا ثرمنا تقربا ا

سوقية.- حصةا يزيادةا تا زبائن،وبا نمنا برعددمم جدبا

بلوغ- ك ب زبائنا ية ا م يةوا زما فعةا م رضاهم.تحقيقا
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زبائن.- ذينهمعلىاتصالمباشربا كوخاصةا ب رفعمناداءموظفيا ا

مصرفية.- عملياتا ثافةا كعنطريق ب تاجيةا زيادةمردوديةوا

تهجة م ااستراتيجياتا ومجموعة ، مة ة......بقا ا و تيتقدمها خدماتا ا قولانباقة نا فيااخيريم
سمستوىجيدمن عصرية.تع مصرفيةا خدمةا ا
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مبحــــــــث   ـــــــــــث:ا ثا بحــــث ا تائــــــــج ا  عـــــــرض 

من حصولعليها تيتما معلوماتا معطياتوا شاطBADRمنخالا اصورةواضحةعن أعطت
ك ونذ تطبيقيةااعتمادعلىااستقصاء,ي دراسةا اا ك,وقداستدعتم ب لا منخالمجموعةأسئلةتش

زبونومن ذييعيشها واقعا لدراسةعنا ونأساسا تيت يةا و اتا بيا كحتىيتمتجميعا "ااستبيان"وذ
مايلي: فيذها متبعةوطريقةت هجيةا م لدراسةيتمتحديدا تحضير أجلا

دراسة. - هجيةا  م

جتها. - دراسةومعا فيذا  ت

تائجوا -  توصيات.ا

دراسة هجية ا مطلب اأول : م  ا
دراسة : – 1  أهداف ا

ك. - ب هممنطرفا مقدمة خدماتا جودةا زبائن قياستقييما
مستهلك. - مقدمةوسلوكا خدماتا  إثباتوجودعاقةبينجودةا

ة :  – 2 عي دراسة واختبار ا  مجتمع ا
فاح كا منجميعزبائنب دراسة ا ونمجتمع يت ريفية ا مية ت ا و برحجمBADRة  ظرا و مة قا ة ا و

ات. عي هذايتمااعتمادعلىأسلوبا نإجراءمسحشامل مجتمعايم ا
ةميسرةوقدتمتوزيع هتمBADRاستمارةعلىزبائن580حيثتماستخدامعي  لها  وقدتماستعادتها
موجهةوقدتماعتم مقابلةا ها500ادإتباعأسلوبا متبقيةم عشرينا لتحليلااقتصاديواستبعادا استمارة

اقضاتفياإجابة. ت وجودبعضا جوبةأو هابا تما عدما ,
دراسة : – 3  أدوات ا

تيتساعدعلىتحقيقأهدافها,تمااعتماد لدراسةا ازمة اتا بيا حصولعلىا معلوماتوا منأجلجمعا
داة لتعريفعلىا صقصير بعضهابعدأناستهلب ملة ىأجزاءم متمثلةفيااستبيانوتمتقسيمهإ وا

ةعلىأساسإعطاء) عي تقييمإجاباتأفرادا خمسدرجات رثذيا ي دراسةوقداستخدممقياس (5بغرضا
إجابةأوافقبشدةو) إجابةأوافقو)9عامة إجابةم7(عامة إجابةأوافق8حايدو)(عامة (عامة

إجابةاأوافقبشدة.5و) (عامة
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محور اأول : –أ   ا
نمن كبااعتمادعلىمجموعةأسئلةيم انذ لزبون, شخصية اتا بيا جزءعلىا ضوءفيهذاا سلطا

تفرق با اهتم ول ا سؤال فا لزبون  ااجتماعية و ثقافية ا خصائص ا معرفة ها انخا  إذا س ج ا بين ة
وع يفيهتمب ثا سؤالا ا أما سلوك, باطاإختاففيا ناست كحتىيم ثىوذ رأوأ هذ مستقصيم ا
كمنأجل عمروذ ثفيهتمبا ثا سؤالا مستهلكفرداأومؤسسة,أماا انا كمنأجلمعرفةإذا زبونوذ ا

ا تعامامع ثر ا عمرية ا فئة ا همعرفة لمستقصىم تعليمي مستوىا ا ج يعا ذييليه ا سؤال ا ,أما ك ب
ة مه متبقيةفهيبخصوصا ثاثةا سئلةا لمحيطوتأثربهأماا زبون مستوىيعبرعنمدىإدراكا ,حيثا

ك. لب زيار كوعددمراتا ب تعاملمعا ومدةا
ي : –ب  ثا محور ا عرضا محور خدماتوقداستخدمهذاا لبعدمنأبعادجودةا دراسةحول ةا آداءعي

حيثخصصت:
ى) - و خمسعباراتا ملموسية.5-5ا قياسبعدا ) 

ربععبارات) - قياسبعداإعتمادية.4-6وا ) 

ربععبارات) - قياسبعداإستجابة.57-50وا ) 

عبارات) - مان.53-59وا قياسبعدا ) 

عبارات) - تعاطف.85-52وأخيراا قياسبعدا ) 

ث :  -ج ثا محور ا  ا
مستهلك. مقدمةعلىسلوكا خدمةا معرفةتأثيرجودةا إشتملعلىأربعةعبارات

ات : -4 بيا طريقة جمع ا
زبائن من دراسة ا خاصبهذ ا اإستبيان ات بيا جمع مقاباتBADR تم ا خال من ك وذ مة قا ة ا و

ا هذ ,وتعد شخصية سئلةا ا قائمة وحجم طبيعة  ماءمة اإستقصاء ات بيا جمع طرق ثر أ من طريقة
مفيمعدلاإستجابةمن تح يةمنا ثرقدرةعلىتحقيقدرجةعا احية,وا دراسةمن مستخدمةفيا ا

احيةأخرى.
م ا ك ب ا داخل لزبائن  عشوائي اإعتراضا في شخصية ا مقابلة ا إجراءات شرحوتمثلت با قيام ا ,ثم ختار

يزعلىاإجاباتو تر زيادةا  وحد ه,ثميترك لمستقصيم توضيح دراسةمنأجلزيادةا هدافا موجز ا
املة. حريةا أخذا
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جتها  دراسة ومعا فيذ ا ي : ت ثا مطلب ا  ا
ات بيا تعمليةجمعا ا يأسبوعو دراسةحوا اتا مصحوبةبعمليةمراجعةقوائماستغرقتمرحلةجمعبيا

ىاستبعادعددمنااستمارات عمليةإ ا هم,وأدتهذ مستقصيم دمنصحةإجاباتا لتأ ك اإستبيانوذ
لجمع متعلقةبمشا فترةا ا ماحظاتخالهذ ىتسجيلبعضا بسببأخطاءفياإجابات,باإضافةإ

تعاو اتخاصةفيمايتعلقبعدما بيا تهربوعدما مباشرأوا رفضا هسواءمنخالا تعبيرع ونا ن,وي
عمليةبجديةتامة.  أخذا

تحليل – 1 جة و ا معا  ا
تهاءمنمأ لتحليلاإحصائيوتفريغها500بعداا دمنصحتهاوصاحيتها تأ استبيان,تمتمراجعتهاوا

جتهاوتحليلها. يمنأجلمعا حاسباآ فيا
بدءو دراسة, إجابةعنأسئلةا اسبة م يباإحصائيةا سا اتباستخداممجموعةمنا بيا تمتحليلا قد

ة وصفعي  بسيطة جداول ل فيش تظهر تي ا مئوية سبا ا راراتو ت ا في متمثل ا وصفي ا تحليل ا
رئي بعادا تباينحولا معياريةوا حرافاتا ستخراجاإ دراسة,وا  لدراسة.ا سية

 تسمية ذييطلقعليه اإحصائيا برامج ا على اإعتماد تم دراسة ا SPSSوفيهذ (   سخة (80ا
جاتاإحصائية. معا برامجإجراءمختلفا انهذاا فبإم

ثبات وصدق اإستبيان -2
فاوقدبلغت باخأ رو ة دراسة,فقدتماستخداممعاد تائجا ى84, 0قيمتها)قياسمدىدقة (ممايشيرإ

يبينعباراتاإستبيان. اسقعا إتساقوت
وصفي -3 تحليل ا ا

ة و م جزاءا تياحتوتعليهاا دراسةا مختلفمتغيراتا مئوية سبا راراتوا ت تماإعتمادعلىحسابا
ي: تا ا ة عي كبهدفوصفا انذ إستبيانو

س: - أ ج ل.تمتقسيمعيا ش ثىوهذامايوضحها ر,أ ى:ذ سإ ج دراسةحسبمتغيرا  ةا
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جدول رقم ) - ب ل رقم )  (14ا س17ش ج ة حسب ا عي  ( : توزيع أفراد ا


 

 

 

مصدر: تائجا بباإعتمادعلى طا .SPSSبرامجالمنإعدادا
اث,حيثبلغعددهم سبةاإ برمن ورأا ذ سبةا أن جدولأعا سبة54يوضحا من%54فردأيب

اث ة,فيحينبلغعدداإ عي سبة95أفرادا ةوهذاراجعبصفةأساسيةإ%95فردأيب عي ىمنأفرادا
فاحين. ثرةمعا ريفيةيتعاملب ميةا ت فاحةوا كا كفب ب تييقومبهاا عمالا طبيعةا

زبون : -ب ى:أفراد,مؤسساتوهذاماوع ا زبون(إ وعا متغير) دراسةحسبهذاا ةا تمتقسيمعي
يين: تا لا ش كا ذ جدولو  يوضحها

جدول رقم ) ل رقم )15ا زبون (18( ش وع ا ة حسب  عي  : توزيع أفراد ا
 
 
 
 
 

مصدر:ا ال برامج تائج  على باإعتماد ب طا ا إعداد .SPSSمن
برب فرادأ زبائنا سبةا أن جدولأعا فراديوضحا زبائنا هامؤسسات,حيثبلغعددا فرد35ثيرم

سبة مؤسسات%35أيب زبائنا ة,فيحينبلغعددا عي سبة84منأفرادا منأفراد%84فردأيب
مؤسسات. برمنعددا موظفينأ ونأنعددا ةوهذاطبيعي عي ا

سن : -ج ىعدةأقساموا دراسةإ ةا ة,فئةمن70هي:فئةأقلمنتمتقسيمعي ى70س ة,فئة90إ س
ى90من ثرمن50إ ة,فئةأ تائج.50س ىأفضلا وصولإ يساعدنفيا ة.وهذا س

متغيرات رارات ا ت مئوية ا سبا  %ا

ر  ذ

ثى  أ

مجموع  ا

59 

41 

100 

59,0 

41,0 

100,0 

متغيرات رارات ا ت مئوية ا سبا  %ا

أفراد
مؤسسات
مجموع  ا

35 

84 

100 

35,0 

84,0 

100,0 
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جدول رقم ) ل رقم16ا سن (19) ( ش ة حسب ا عي  : توزيع مفردات ا


 
 
 
 
 
 
 

مصدر: تائجبرامجالا بباإعتمادعلى طا .SPSSمنإعدادا

جدوليتضحأنمعظمأفراد عمرية)منإعتماداعلىمعطياتا فئةا ةمنا عي ى70ا ة(حيث90إ س
سبتهم تيبلغتأعمارهم)من%73بلغت ةا عي سبةأفرادا سبة,فيحينبلغت ى90وهيأعلى إ

ة(50 جدمايعادل84س مئة,و عمرية)أقلمن%89با فئةا ىا تمونإ ةي عي ة(70منأفرادا س
سبةتر ى ذينتزيدأعمارهمعلىوأد فرادا ةحيثبلغت50زتفيا ك%50س تجأنب ست ه وم

فئات هزبائنمنمختلفا ريفية ميةا ت فاحةوا ا

تعليمي  –د  مستوى ا  ا
وي,جامعي. ها:إبتدائي,متوسط,ثا ىعدةمستوياتم تعليميإ مستوىا تمتقسيما

يه: اإ وهذاماتوصل
جدول رقم ) ل رقم )17ا تعليمي 21( ش مستوى ا ة حسب ا عي  ( : توزيع مفردات ا

 

 
 
 
 
 
 

مصدر : تائجبرامجالا بباإعتمادعلى طا . SPSSمنإعدادا

متغيرات رارات ا ت مئوية ا سبا ا
% 

ة70أقلمن  س

ى70من ة90إ  س

ى90من ة50إ  س

ثرمن ة50أ  س

مجموع  ا

24 

37 

29 

10 

100 

24,0 

37,0 

29,0 

10,0 

100,0 

متغيرات رارات ا ت مئوية ا سبا  %ا

 إبتدائي

 متوسط

وي  ثا

 جامعي

مجموع  ا

2 

13 

43 

42 

100 

 2,0 

 13,0 

 43,0 

 42,0 

 100,0 
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جدولرقم) سبتهم03يتضحمنخالمعطياتا ويحيثبلغت ونمستوىثا ةيمل عي (أنأغلبيةمفرداتا
تيتملكمستوىجامعي97% ةا عي سبةأفرادا سبة,فيحينبلغت سبةمقاربة%98وهيأعلى وهي

تيتملكمستوىمتوسطبلغت فئةا سابق,وا مستوىا سبةا ة%57سبتهاجدا عي ,أماباقيمفرداتا
سبة مستوىاإبتدائيفمثلت .%8ذاتا

ك -ه ب تعامل مع ا  مدة ا
ى ةإ ة,منس ى:أقلمنس كإ ب تعاملمعا وات,من5تمتقسيممتغيرمدةا ى5س وات,50إ س

ثرمن يه:50أ اإ وات.وهذاماتوصل س
جدول رقم ) ك.21ل رقم )( ش18ا ب تعامل مع ا ة حسب مدة ا عي  ( : توزيع مفردات ا

 

 
 
 
 
 
 
 

مصدر : بباإعتمادعا طا تائجبرامجالمنإعدادا .SPSSلى
احظأن جدول كمن%75منخالا ب ى5تراوحتمدةتعاملهممعا سبة50إ فسا ك ذ وات,و س

كعن ب ذينتزيدمدةتعاملهممعا ذينتزيدمدةتعاملهم50لزبائنا فرادا سبةا قولأن نا وات,فيم س
كعن ب واتبلغت5معا ى,%68س ةإ كمنس ب ذينتراوحتمدةتعاملهممعا سبةا فيحينبلغت

وات5 سبتهم%83س ةفقدبلغت كأقلمنس ب ذينتراوحتمدةتعاملهممعا ي%55,أماا ,ممايع
ك. ب تييقدمهاا خدماتا وعيةا بيرةب ةعلىدراية عي أنمعظمأفرادا

ة  -و مه  ا
ةا ةأخرى.تمتقسيمعي ى:موظف,متقاعد,تاجر,مه ةإ مه دراسةحسبمتغيرا








متغيرات رارات ا ت مئوية ا ا سب ا
% 

ة  أقلمنس

ى ةإ وات5منس  س

ى5من وات50إ  س

ثرمن وات50أ  س

مجموع  ا

11 

27 

31 

31 

100 

11,0 

27,0 

31,0 

31,0 

100,0 
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جدول رقم ) ل رقم )19ا ة22( ش مه ة حسب ا عي  ( : يوضح توزيع أفراد ا
 

 
 
 
 
 
 
 

مصدر : تائجبرامجالا بباإعتمادعلى طا .SPSSمنإعدادا
سبة تهمموظفينب ةمه عي سبةمنأفرادا احظأنأعلى جدول سبة%60منخالا ,فيحينبلغت

تجار فرادا سبة%85ا خرىفمثلوا مهنا فرادذويا م%4,أماا فرادا سبةا مابلغت 6تقاعدين,بي
%.
ك -ي لب  عدد مرات زيارتك 

ى:يوميا,أسبوعيا,شهريا. كإ لب زيارة دراسةحسبمتغيرعددمراتا ةا تمتقسيمعي
جدول رقم ) ل رقم )11ا ك.23( ش لب زيارة  ة حسب عدد مرات ا عي  ( : يوضح توزيع مفردات ا


 
 
 
 
 
 

مصدر : با طا تائجبرامجالمنإعدادا .SPSSباإعتمادعلى
 سبة ب ك وذ شهريا ك ب ا يزورون ة عي ا أفراد أغلبية أن يتضح جدول معطياتا على من%64إعتمادا

ىأنأغلبيةزبائن كإ ةويرجعذ عي يا ذينيقومونبزيارةإجما فرادا سبةا بلغت ما بي كموظفين, ب ا
كأسبوعيا ب كيوميا%88ا ب ذينيقومونبزيارةا فرادا سبةا ة.%4،فيحينبلغت عي يا  منإجما

 

 

متغيرات رارات ا ت مئوية ا سبا  %ا

 موظف

 متقاعد

 تاجر

ةأخرى  مه

مجموع  ا

60 

6 

25 

9 

100 

 60,0 

 6,0 

 25,0 

 9,0 

 100,0 

متغيرات رارات ا ت مئوية ا سبا  %ا

  يوميا

  سبوعياأ

 شهريا

مجموع  ا

9 

22 

69 

100 

9 ,0 

22,0 

69,0 

100 
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جدول رقم) ية (:11ا ب خدمة ا جودة ا معياري  حراف ا حسابي و اا متوسط ا ا


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أبعاد
جودة ا

رقم عباراتا متوسط ا ا
حسابي ا

حراف اا
معياري ا

سية
مو
امل

 

ك يتمتع 1 ب وصول ويسهل ائمم بموقع ا يه ا 4,180,66 بسرعة ا

كمصمم2 ب ل ا داخل من جذاب بش 3,760,92 ا

ك يمتلك3 ب يات ذات حديثة اجهزة ا ية تق 3,830,96 عا

ك موظفو يتمتع4 ب اقة ا لباقة و باا تعامل في ا زبائن مع ا 3,680,91 ا

ك يمتلك5 ب تظار افية قاعات ا 3,541,06 ا

دية
تما
إع

ا
 

ك يهتم6 ب وفاء ا تزاماته با محددة مواعيدها في با خدمات بتقديم يتعلق فيما ا ية ا ب 3,381,1 ا

م7 ك موظفي ااعتمادعلى يم ب عمليات جميع في ا 3,341,04 ا

ك يحاول8 ب ب ا د تج شوف تقديم ااخطاءع 3,721 ا

ك يحرص9 ب ممتابعةعملي على ا 3,50,89 وقت ل في ات

ابة
ستج

اإ
 

ك يقوم10 ب زبون باعام ا وقت عن ا اسب ا م خدمة تقديم ا 3,450,93 ا

ك موظفي تعاون11 ب زبائن مع ا ك اساسي واجب ا 3,970,94 لب

سريعة12 اوي ااستجابةا عماء ش 3,581,07 ملحة ضرورة استفساراتهم او ا

فوري13 ردا طارئة لحاات ا ب لخدمات اصعة صورة يعطي لعماء ا 3,880,96 يةا

مان
ا

 
زبون يشعر14 مان ا تعامل في با مصرف مع ا 3,820,94 ا

ك معامات تتم15 ب سرية اامان من بيرة بدرجة ا 3,920,84 وا

معرفة توافر16 افية ا زبائن اسئلة على اجابة ا 3,770,79 ا

ك يوفر17 ب حماية ا تامة ا 3,680,99 اامن اعوان طرف من وخارجه داخله ا

طف
تعا

ا
 

اية18 ع شخصية ا ل ا 3,431,06 زبون ب

ك يقدر19 ب زبائن ظروف ا اية ادارته وتبدي ا 3,720,91 بهم بيرة ع

روح20 مرحة ا صداقة ا تعامل في وا زبون مع ا 541,03, 3 ا

لموظفا يصغي21 عماء مشا 3,590,88 باهتمام ا

عام متوسطا 0,94 3,68ا
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مصدر تائجبرامجا ببااعتمادعلى طا .SPSS:منإعدادا
عبارات جدولا ية:يظهرمنخالهذاا تا تائجا احظمنخالا زبائنو ةا خاصةبإجاباتعي ا

ملموسية:  -أ  ا
 عباراتمن) فإنا سابقا را ذ تي5-5ما تائجا ا ومنماحظة ، ملموسية ا قياسبعد (خصصت

عبارة) زبائنفإنا ةا إجاباتعي با4,18(حصلتعلىأعلىمتوسطحسابيحيثبلغ)5أفرزتها حراف(
ك0,66معياريقدر) ب كأنا يذ وصول ويسهل مائم بموقع يتمتع(ويع يه ا بسرعةفيحينحصلت إ

عبارة) ىمتوسطحسابيحيثبلغ)5ا حرافمعياريقدر)3,54(علىأد (.1,06(با
 اإعتمادية:  -ب

عبارات) تا4-6لمنا قياسبعداإعتمادية،ومنماحظةا ة(خصصت تيأفرزتهاإجاباتعي ئجا
( عبارة ا فإن زبائن )2ا بلغ حيث حسابي متوسط أعلى على حصلت )3,72( قدر حرافمعياري با )1)
ك ب كأنا يذ ب يحاولويع د ااخطاء تج عبارة) تقديم ع شوففيحينحصلتا ىمتوسط3ا (علىأد

حرافمعياريق47,7حسابيحيثبلغ) (.45,0در)(با
 اإستجابة: -ج

عبارات) لمنا زبائن57-50خصصت ةا تيأفرزتهاإجاباتعي تائجا قياسبعداإستجابة،وتشيرا )
عبارة) حرافمعياريقدر)7,43(حصلتعلىأعلىمتوسطحسابيحيثبلغ)55فإنا ي0,49(با (ويع

كأن ك موظفي تعاونذ ب زبائن مع ا عبارة) اساسي واجب ا كفيحينحصلتا ىمتوسط50لب (علىأد
حرافمعياريقدر)57,9حسابيحيثبلغ) (.0,93(با

 اأمان: -د

عبارات) لمنا زبائن53-59خصصت ةا تيأفرزتهاإجاباتعي تائجا مان،وتشيرا قياسبعدا )
عبارة) حرافمعياريقدر)27,4لغ)(حصلتعلىأعلىمتوسطحسابيحيثب55فإنا ي40,2(با (ويع

كأن كتتم معاماتذ ب عبارة) اامان من بيرة بدرجة ا سريةفيحينحصلتا ىمتوسط53وا (علىأد
حرافمعياريقدر)7,62حسابيحيثبلغ) (.0,44(با

تعاطف: -ه  ا

عبارات) لمنا تعاطف،وتشير85-52خصصت قياسبعدا زبائن( ةا تيأفرزتهاإجاباتعي تائجا ا
( عبارة ا ىأن )54إ حصلتعلىأعلىمتوسطحسابيحيثبلغ )7,38( حرافمعياريقدر با )0,45)
كأن يذ عبارة)ويع بيرةبهمفيحينحصلتا اية زبائنوتبديادارتهع كيقدرظروفا ب (على52ا

ىمتوسطحسابيحيثبل حرافمعياريقدر)7,97غ)أد (.5,06(با
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جدول رقم ) ي.12ا ب مستهلك ا سلوك ا معياري  حراف ا حسابي و اإ متوسط ا  ( : ا
رقم عبارةا حسابيا متوسطا معياريا حرافا اإ
كإذاغيرمن84 ب تعاملمعا نتستمربا

سوأ. ىا وعيةخدماتهإ
3,910,94

هذا70 ديكخدمات  إستجابة تلقى ك ب ا
خرى. وكا ب مقارةبخدماتا

3,960,68

فس75 ب يبقى سوف ك ب ا مع تعاملك
طريقةمستقبا. ا

3,830,81

دك78 ع تخلق مقدمة ا خدمات ا وعية
ك ب هذاا واءتجا شعوربا ا

3,710,84

عام متوسطا  0,8175 3,8525ا

مصدر ببا طا تائجبرامج:منإعدادا  .SPSSااعتمادعلى
إجحمنما تيأفرزتها تائجا ا )ظة عبارة زبائنفإنا ا ة (حصلتعلىأعلىمتوسطحسابي70اباتعي

حرافمعياريقدر)(,463حيثبلغ) زبائنمقارة0,68با دىا كتلقىاستجابة ب كأنخدماتا يذ (ويع
خرى وكا ب عبارة)فيحين ،بخدماتا ىمتوسطحسابيحيثبلغ)78حصلتا حراف3,71(علىأد (با

.(0,84معياريقدر)

فرضيات: -4  إختبار ا

ى: -أ فرضية اأو  ا

H1.همإيجابي مقدمة مصرفيةا خدماتا جودةا ك ب :تقييمزبائنا

Ho.همسلبي مقدمة مصرفيةا خدماتا جودةا ك ب :تقييمزبائنا

ضوء )اعلى من لعبارات  وصفي ا فرضية82-02تحليلي با خاصة ا مصرفية ا خدمة ا بجودة متعلقة ا )
مقدمةمنقبل) خدماتا زبائنحولجودةا عامإجاباتا حسابيا متوسطا ىا ىباإضافةإ و (BADRا

ذيقدربــ) مجال7.62وا سدرجةم]7.9،9.54[(فهويقعضمنا يوهومايع موافقةممايع نا
فرضية رفضا ساس مقدمةإيجابيوعلىهذاا خدمةا جودةا زبائن صتعلىأنHoأنتقييما تي وا

مقدمةسلبي خدمةا جودةا ك ب فرضيةتقييمزبائنا قبلا .H1و
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ية: -ب ثا فرضية ا  ا

H1دراسةإيجابي.:تقييمسلوك ةا عي مستهلك ا

Hoدراسةسلبي.:تقي ةا عي مستهلك يمسلوكا

لعباراتمن) وصفي تحليليا ا ية78-84علىضوء ثا ا فرضية با خاصة ا مستهلكو بسلوكا متعلقة ا )
( ذيقدربــ مستهلكوا زبائنحولسلوكا عامإجاباتا حسابيا متوسطا ىا جد3,8525باإضافةإ )

هوقعفيمجال يأنتقييمسلوكوهوما]7.9،9.54[بأ موافقةممايع مواضبةوا سدرجةمنا يع
دراسةإيجابي ةا عي مستهلك فرضيةا رفضا ااساس صتعلىأنتقييمسلوكHoوعلىهذا تي وا

فرضية قبلا دراسةسلبيو ةا عي مستهلك .H1ا
ثة: -ج ثا فرضية ا  ا

H1ي.:توجدةعاقةارتباطبينجو ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا دةا
Ho.ي ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا :اتوجدةعاقةارتباطبينجودةا

ي ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا فرضيةتمحسابعاقةاإرتباطبينجودةا ا إجابةعلىهذ
كمنخال لوذ دراسة ةا عي سبة مايلي:با

جدول رقم ) ي :(13ا ب مستهلك ا مصرفية و سلوك ا خدمات ا  يوضح عاقة اإرتباط بين جودة ا
Corrélations

جودة مستهلكسلوكا ا
جودة  **Corrélation de Pearson 1 ,521ا

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 100 100 

مستهلكسلوك  Corrélation de Pearson ,521** 1ا

Sig. (bilatérale) ,000  

N 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

مصدر تائجبرامجا ببااعتمادعلى طا .SPSS:منإعدادا
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مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا هتوجدعاقةإرتباطبينجودةا احظأ جدول تائجا يمنخال ب
( %58.5تقدربـــ فرضية( قبلا ساس ا صعلىوجودعاقةارتباطبينجودةH1وعلىهذا تيت ا

بديلة فرضيةا رفضا يو ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا صعلىعدموجودعاقةHoا تيت ا
خدمةا ي.ارتباطبينجودةا ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا
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 :خاصة  ا

ىأنهذا مةإ ةقا ا و ريفية ميةا ت فاحةوا كا ابهافيب تيقم تطبيقيةا دراسةا امنخالا توصل
وىوزيادة درجةا هبا هيسعىإرضاءزبائ  لجودة،وهذا ساسية مفاهيما خيريلتزمبتطبيقا ا

ية. ثا درجةا سوقيةبا حصتها

ماماتلع لمستهلك شرائي سلوكا كعنغيرحيثتؤثرعلىا ب بيرفيتمييزدورا جودةدور با
هم. مقدمة خدماتا مدروسةعنمختلفا يةا ع مفرداتا تام رضاا هوظاهرمنخالا
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عامة : خاتمة ا  ا

خدمةا ثيريعتبرموضوعجودةا تيجذبتاهتماما مواضيعا مستهلكمنا مصرفيةوتأثيرهاعلىسلوكا
تجات م جودةفيا صباعلىمفهوما يزم تر انا سابق خدمات,ففيا باحثينفيمجالتسويقا منا

لمؤسساتأنت ن هايم تيمنخا يبواإجراءاتا سا عديدمنا ها تجع ذي مرا ماديةا رتقيبجودةا
توجه مؤسساتبضرورةا دراكا ميةوا  عا خدماتفيااقتصادياتا اميدورقطاعا نبعدت تجاتها,و م

خدمةضرورةملحةومطلباه زبونفقدأضحىااهتمامبموضوعجودةا لمؤسساتأنتتجاهلهبا ن  .اماايم

شفعن ل بحثعنطريقةتساعد انابدمنا ا عاقةومنه ا ية،هذ ا هذافقدتمصياغةاإش و
ي: تا حوا بحثعلىا متعلقةبموضوعا ا

ي؟ ب مستهلكا مصرفيةعلىسلوكا خدماتا  ماهوتأثيرجودةا

ا قداعتمد ىثاثةفصولو بحثإ دراسةتمتقسيما يتعليهاا تيب فرضياتا يةوا ا اإش طاقامنهذ وا
ىثاثمباحثفيبحث ولإ فصلا اا يحيثقسم ثا ولوا فصلا ظريفيا اهذاعلىاإطارا

مصرفيةو خدمةا هماهيةا امنخا مصرفيةوضح لخدمةا ىمدخلعام ولإ مبحثا افيا تطرق
جود افيهمفهوما جودةحيثوضح يفيتعلقبا ثا مبحثا واعهاودورةحياتهاأماا ةوأهدافهاوأهميتهاوأ

سابقينوقد مبحثينا ربطبينا قدتمفيها مصرفيةو خدماتا وانجودةا ثفهوبع ثا مبحثا ماا أبعادهابي
مصرفيةومؤشراتتقييمهاومتطلباتهاوقياسها. خدماتا افيهعلىماهيةجودةا تعرف

مستهلكفي سلوكا يفقدتمتخصيصه ثا فصلا ىثاثةأماا كإ ذ  ا مصرفيةوقسم خدمةا ظلجودةا
مستهلك هماهيةسلوكا امنخا يوضح ب مستهلكا سلوكا ىمدخلعام ولإ افيا مباحثتطرق

مستهلك يفيتعلقبدراسةسلوكا ثا مبحثا خرىأماا علوما يوأهدافوأهميةدراستهوعاقةعلمهبا ب ا
يحيثوضح ب مؤثرةا عواملا شرائيةوا قراراتا واعا كأ ذ يو ب مستهلكا ماذجسلوكا افيهمختلف

تمييز كا ذ اسبو م لمصرفا زبون مؤثرةعلىاختيارا عواملا افيها او ثفقدت ثا مبحثا ماا عليهابي
مصرفية. خدماتا ارفيا واابت

تطبيقيمن جزءا فاحةووقداستهدفا كا مقدمةمنطرفب خدمةا ضوءعلىتقييمجودةا بحثتسليطا ا
ريفية ميةا ت مة–ا ةقا ا خدمة–و متعلقةبجودةا دراسةعلىأسئلةااستمارةا ةا منخالإجابةأفرادعي
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متعلقةبسلوك سئلةا مستهلكمنخالاإجابةعلىا سلوكا كتقييمهم ذ مقدمةو مستهلكواستخراجا ا
خدمات يعاقةاارتباطبينجودةا ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا .ا

صعلىمايلي: وىت فرضيةا حيثأنا

H1.مصرفيةتقييمإيجابي خدماتا جودةا ك ب :تقييمزبائنا

H0.مصرفيةتقييمسلبي خدماتا جودةا ك ب :تقييمزبائنا

تائجاو وصفيعلىضوء رفضيةتحليلا كH1تمقبولا ب صعلىأنتقييمزبائنا تيت خدماتجودا ةا
مصرفيةتقييمإيجابي صعلىأنا تيت بديلةا فرضيةا جوورفضا ك ب خدمات:تقييمزبائنا دةا
مصرفيةتقييمسلبي .ا

صعلىمايلي: يةت ثا فرضيةا وا

H1عي مستهلك دراسة:تقييمسلوكا إيجابي.ةا

H2دراسة ةا عي مستهلك سلبي.:تقييمسلوكا

وصفيو تحليلا تائجا رفضيةعلىضوء صعلىأنH1تمقبولا تيت ةتقييمسلوكا عي مستهلك ا
دراسةإيجابي صعلىأنا تيت بديلةا فرضيةا دراسةسلبي.ورفضا ةا عي مستهلك تقييمسلوكا

فرو ثةا ثا صعلىمايلي:ضيةا ت

H1.ي ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا :توجدعاقةارتباطبينجودةا

H0.ي ب مستهلكا مصرفيةوسلوكا خدماتا  :اتوجدةعاقةارتباطبينجودةا

فرضيةباإعتمادعلى ا اعلىهذ قدأجب SPSS حسابمعاملاإرتباطعنطريقبرامجالو ا فوجد
فرضية52,1% قبلا ا هفإ مصرفيةH1وم خدماتا صعلىوجودعاقةارتباطبينجودةا تيت ا

بديلة فرضيةا رفضا يو ب مستهلكا .H0وسلوكا

دراساتوأبحاث توصياتوآفاق قترحبعضا بحثو يهامنخالا اإ تيتوصل تائجا عرضا وفيمايليس
ة.مستقبلي
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تائج :ا

ريفية - ميةا ت فاحةوا كا ه.BADRيمتلكب وعةترضيتطلعاتزبائ يلةخدماتمت  تش

كبموقعمائم. - ب  يتمتعا

ريفية) - ميةا ت فاحةوا كا دقةBADRيمتلكب همنتحقيقا فاءاتبشريةتم (أجهزةمتطورةو
ية. معاماتبدرجةأمانوسريةعا  فيجميعا

كو - ب وينصورةايجابيةعنا بيرفيت هادور تي اقةا جيدوا مظهرا كبا ب يتمتعموضفيا
 خدماته.

ك. - ب مقدمةمنطرفا خدماتا دراسةعلىجودةا ةا طباعإيجابيورضاعي  وجودإ

ه. - مقدمة خدماتا وعيةا يب ب مستهلكا يتأثرسلوكا
توصيات :ا

ية:وعلىضوءمات تا توصياتا ريفيةا ميةا ت فاحةوا كا مسؤويب قدم ا يهفإ اإ وصل

اات. - و كخاصةموظفيا ب افةموظفيا دى خدمة ميثقافةجودةا كأنت ب  علىإدارةا

زبائنمباشرة,وااهتمامبهم - ذينيتعاملونمعا مصرفيةخاصةا خدماتا مقدميا جيد ااختيارا
زبائن. سبثقةا ك تعاملوذ يفيةا  وتدريبهمعلى

هفيموضعترحيبمستمر. - طباعبأ لزبونا تظار,ممايعطي  توسيعقاعاتاا

حفاظ - خاصةوشبابيكخاصةبهممنأجلا ذويااحتياجاتا عملعلىتوفيرممراتخاصة ا
كا ب ديهم.علىا ك ب ةا ا ثرةعلىسامتهموتعزيزم متمثلفي تظاظا تقليلمنحااتاإ
خدمة. كبفتحشبابيكمساعدةفيتقديما عماءوذ  ا

جةاحتياجاتهمو - ثربمعا زبائنوااهتمامأ لتخفيفمنقلقا راحة عملعلىتوفيروسائلا ا
نأنيتسببفيضياعزبائنآخ زبونيم نضياعا ة, ردعليهمفيأقصرمدةمم رين.ا

ك. - ب عاملينبا زبونمنطرفا  ضرورةااهتمامبا

جودة. - كتهتمبا ب شاءخليةبا  إ

ياتهم. - معرفةسلو زبائن اتتخصا عملعلىتوفيرقواعدبيا  ا

برعدد - جذبأ ارخدماتجديدة مقدمةأوابت كفيتطويروتحسينخدماتها لب مستمر سعيا ا
زبائن. نمنا  مم
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ب - زبائن.علىا خدماتمعجميعا واضحةفيتعاملمقدميا ةا عدا تهاجسياسةا  كا

خدمة. - تظارتقديما إعانعلىوقتا يةمضيئة ترو وحاتإ عملعلىتوفير  ا

دراسة :  آفاق ا

صلةبموضوع مواضيعذاتا قترحبعضا ا ذىفإ بحثواسعوعميق ىأنمجالا خيرإ شيرفيا
ب مايلي:ا بحوثمستقبلية اوين ونع نأنت تييم حثوا

خدمة. - قياسجودةا ماذجأخرى  إختبار

عميل. - خدمةفيتحقيقواءا  دورجودةا

عماء. -  دراسةمصادروطبيعةتوقعاتا

زبونفيقطاعاتخدميةأخرى. - جودةعلىسلوكا  قياستأثيرا















 










 -كال قالم  –( BADRراس حال بنك الفاح  التنمي الريفي  ) الفصل الثالث                 
 

142 

 
























مراجع  قائمة ا



 

143 

 

مراجع قائمة  ا

تب: أوا عربية ا لغة ا  با

صرنحسنرعد-5 مة>>،ا خدمةجودةعو مصرفيةا وزراقمؤسسة،<<ا شرا توزيعول ،عمانا
8003 .

بفرحانعاء-8 مزيج>>آخرونوطا تسويقيا مصرفيا صورةعلىأثروا بةا مر دار،<<لزبائنا
صفاء شرا تول .8050عمان،وزيعا

طائيحميد-7 عاقبشير،ا خدماتتسويق>>،ا يازوريدار،<<تطبيقيوظيفياستراتيجيمدخل:ا ا
شر توزيعول .8008،عمان،ا

ي-9 ضمورحامدها خدماتتسويق>>،ا شروائلدار،<<ا توزيعول .8008عمان،ا

ريثامر-5 ب رحوميأحمد،ا خدماتتسويق>>،ا مصرفيةا شرثراء<<ا توزيعول شارقة،ا ،ا
8002.

تسويق>>،حدادإبراهيمشفيق،سويدانموسىظام-6 شرحامددار،<<معاصرةمفاهيم:ا توزيعول ا
.8007عمان،

تسويق>>،تلرفليب-3 سلع:ا سعاروا جزء،قاعمازنترجمة،<<ا را شورات،ابعا عاءدارم
دين شرا توزيعول ترجمةوا طبعةسورية،ا يةا ثا .8003،ا

صميدعينجاسممحمود-2 ة،ا تسويق>>،يوسفعثمانردي مصرفيا مي،استراتيجي،مدخل:ا
اهجدار،<<تحليلي م شرا توزيع،ول .95،96صص،8005عمان،ا

ي-4 مساعدخليلز خدماتتسويق>>،ا اهجدار،<<تطبيقاتهوا م شرا توزيع،ول طبعةعمان،ا ا
ية، ثا .8005ا

حداد-50 تسويق>>عوض،ا تسويقاستراتيجيات:ا مصرفيا خدماتوا مصرفيةا تابدار،<<ا ا
حديث قاهرة،ا .8006،ا
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تسويق>>،تايةأبومحمدصباح  -55 مصرفيا ظريةبينا تطبيقوا شروائلدار،<<ا توزيعول ،ا
.8002،عمان

طائياهعبدرعد-58 جودةإدارة>>،قدادةعيسى،ا شاملةا يازوريدار،<<ا علميةا شرا ول
توزيع .8002،عمان،ا

واديحسينمحمود-57 جودةإدارة>>،آخرونوا شاملةا خدماتفيا مصرفا شرصفاءدار،<<يةا ل
توزيعو .8050،عمان،ا

تسويق>>،وتلرفليب-59 يب،ا تسويقأسا رئيسيةا جزء،فاعمازنترجمة،<<ا ثا ثا شورات،ا م
دينعاءدار شرا توزيعول ترجمةوا .8008،سورية،ا

هام-55 صمدعبد،يحياويإ يةتحسين>>،جوىا فرادأداءفعا مؤسساتا جزائريةمنبا تطبيقخالا
جودةظام يةدراسة،ا ملتقى،ميدا يا وط موارددورتفعيلحولا بشريةا مؤسسةفيا واقع:اإقتصاديةا ا
تحدياتو مة،5495ماي02جامعة،ا .8002أفريل82/84،قا

صرأبومحمدمدحت-56 جودةإدارة>>،ا خدماتمجالفيشاملةاا يلمجموعة،<<ا عربيةا ا
شر .8002،عمان،ل

حميدعبدبرحومة-53 جودة>>،مرادشريف،ا شاملةا يزومواصفاتوا افسيةتفيلأداةا مؤسسةت ا
عدد،إداريةوإقتصاديةأبحاثمجلة<<اإقتصادية رة،خيضرمحمدجامعة،7ا .8002جوان،بس

هاميحياوي-52 جودةدور>>،إ داءتحسينفيا تسويقيا اعيةلمؤسسةا ص جزائريةا مجلة،<<ا
علوم تسييرعلومواإقتصاديةا عدد،ا هدىدار،6ا شرولطباعةا توزيعوا .8006،مليلةعين،ا

يرزيد-54 جودةإدارة>>،عبويم شاملةا معرفةوزدار،<<ا شرا توزيعول ردن،ا .8006،ا

طائيحجيميوسف-80 جودةإدارةظم>>،آخرونوا ظماتفيا م تاجيةا خدميةواإ دار<<ا
يازوري علميةا شرا توزيعول .8004،عمان،ا

فتاحعبدمحمد-85 صيرفيا رائدةاإدارة>>،ا شرصفاءدار،<<ا .8007،عمان،توزيعاول
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ةسليمانمأمون-88 درا جودةإدارة>>،ا شاملةا عماءخدمةوا شرصفاءدار،<<ا توزيعول ،ا
.8006،عمان

جودةإدارة>>،علوانايفقاسم-87 شاملةا يزومتطلباتوا ثقافةدار،<<4005،8000ا شرا ل
توزيعو .8004،عمان،ا

محسنعبدمحمدتوفيق-89 تجاتجودةمراقبةوتخطيط>>،ا م جودةإدارةمدخل:ا شاملةا دار،<<ا
هضة عربيةا شرا توزيعول شربلدبدون،ا .5445،ا

جودة>>،أحمدسميرمحمد-85 شاملةا رقابةتحقيقوا وكفيا ب تجاريةا مسيرةدار،<<ا شرا ول
توز طباعةويعا .8004،عمان،ا

تسويقتفعيل>>،مرادأحمدسامي-86 مصرفيا جاتسأثارمواجهةا تب،<<ا م عربيا لمعارفا
شر توزيعول .8002،مصر،ا

صول>>،معااجي-83 علميةا مصرفيلتسويقا مؤسسة،<<ا ميةا عا .8003،عمان،لتجليدا

محياويعلوانايفقاسم-82 جودةإدارة>>،ا خدماتفيا دار،<<تطبيقاتوعملياتومفاهيم:ا
شروق شرا توزيعول .8006،عمان،ا

تسويق>>،جمعةأبوحافظعيم-84 اريا شورات،<<اإبت ظمةم م عربيةا ميةا قاهرة،اإداريةلت ،ا
8007.

حميعبدأسعدطلعت-70 تسويق>>،دا فعالا قرنتحدياتتواجهيف:ا شرديوان،<<85ا ،ا
8000.

ابي-75 مستهلكسلوك>>،عيسىبنع تأثيرعوامل:ا بيئيةا جزء،<<ا ولا مطبوعاتديوان،ا ا
جامعية ونبن،ا .8007،ع

مستهلكسلوك>>،شويةاإسامسيف-78 مؤسسةوا خدماتا ديوان،<<لتطويرموذجاقتراح:يةا
مطبوعات جامعيةا ة،ا طي .8006،قس
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سامعبد-77 تسويق>>،قحفأبوا جامعيةدار،<<تطبيقيمدخل:ا جديدةا درية،ا ،اإس
8008.

تسويق>>،أمجدلأحمد،هواريمعراج-79 مصرفيا محمديةادار،<<استراتيجيتحليليمدخل:ا
عامة جزائر،ا .8002،ا

مجيدعبدزار-75 برواريا برزجيفهميمحمدأحمد،ا تسويقاستراتيجيات>>،ا مفاهيم:ا سس–ا ا
وظائف– شروائلدار،<<ا توزيعول طبعة،عمان،ا يةا ثا .8002،ا

تسويق>>،قيواترين-76 سوقمعرة:ا ينا مستهل دراساتمن.ا تسويقيةا ىا خياراتإ .اإستراتيجيةا
مزيج تسويقيا مؤسسةمجد،راشدورديةترجمة،<<ا جامعيةا شرولدراساتا توزيعوا ،بيروت،ا
8002.

حميدعبدأسعدطلعت-73 مستهلكسلوك>>،آخرونوا مفاهيم:ا عصريةا تطبيقاتوا تبة،<<ا م
شقري .8008،مصر،ا

سامعبد-72 تسويق>>،آخرونوقحفأبوا تب،<<ا م جامعيا حديثا شرا درية،ل ،اإس
8003.

تسويق>>حداد،سمية-74 جزائر،لطباعةمثيجة،<<مفاهيموأساسيات:ا .8004فيفري،ا

غديرحمد-90 ساعدرشاد،ا مستهلكسلوك>>،ا شرزهراندار<<املمتمدخل:ا ،عمان،ل
5446.

رأحمد-95 ريشا عس تسويق>>،ا تسويقيةلبيئةاستراتيجيمدخل:ا ينسلوكوا مستهل مزيجوا ا
تسويقي شروقدار،<<ا شرا توزيعول .8000،عمان،ا

ابي-98 مستهلكسلوك>>،عيسىبنع فسيةعوامل،ا جزء،<<ا ياا مطبوعاتديوان،ثا ا
جامعية جزائر،ا .8007،ا

حمحمد-97 مؤذنصا مستهلكسلوك>>،ا تبة،<<ا ثقافةدارم شرا توزيعول .5443،عمان،ا

عجارمةتيسير-99 تسويق>>،ا مصرفيا شرحامددار،<<ا توزيعول .8005،عمان،ا
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يةخدماتاتسويق>>،اجيعبد-95 ما سس:ا تطبيقوا علميا وكفيا ب مصارفاتحاد،<<ا ا
عربية .8007،ا

عاشورعبدعيم-96 تسويقمبادئ>>،عودةمررشيد،ا يازوريدار،<<ا علميةا شرا توزيعول ،ا
.8006،عمان

عاصيشريفأحمدشريف-93 تسويق>>،ا ظرية:ا تطبيقوا دار،<<ا جامعيةا شرا توزيعول ،ا
درية .8006،اإس

ريا-92 تسويقمبادئ>>،آخرونوعزامز حديثا ظريةبينا تطبيقا مسيرةدار،<<ا شرا ول
توزيع طباعةوا .8002،عمان،ا

تسويق>>،أحمديقور،صادقصفيح-94 مصرفيا مستهلكسلوكوا ثقافةةمؤسس،<<ا جامعةا ،ا
درية .8050،اإس

يرزيد،جلدةبطرسسليم -50 ارواإبداعإدارة>>،عيويم معرفةوزدار،<<اإبت شرا ول
توزيع .8006،عمان،ا

عتيبيزويدمحمد-55 طريق>>،ا ىا تميزواإبداعإ فجردار،<<اإداريا شرا توزيعول ،ا
ق .8003،اهرةا

ارإدارة>>،جمعبودجم-59 مفاهيم،اإبت خصائصوا تجاربوا حديثةا شروائلدار،<<ا ول
توزيع .8007،عمان،ا

سية فر لغة ا تب با يا: ا  ثا

1- LE Ruff R et autre , << enylopédie de gestion et du management >> , 

2 eme édition , édition dalloz , paris , 1999 ,     p 495. 

2- Richard sopormot , Eri stevens , << management de l’innovation >> , 

Dunod , paris , 2007 , p 09. 
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3- Jean lachman , << Le finacement des strategies de l’innovation >> , 

Economica , Parise , 1993 , p 22. 

ثا را: ثا مذ  تا

رحيمعبدادية-5 رة،ا خدماتتطور>>ماجيستيرشهادةيلمذ معرفيةا شاطتفعيلفيدورهاوا ا
.>>اإقتصادي

جودةدور>>،مفيدةسعادةبن-8 خدميةا مؤسسةأداءتحسينفيا مصرفيةا ة،<<ا يلمقدمةرسا
ماجستيرشهادة متسييروتطبيقياقتصادتخصص،ا تسيير،علوم،ظماتا ،5495ماي02جامعةا
8050/8055.

ارواإبداعدور>>،بوفلفلسهام-7 افسيةميزةخلقفياإبت مؤسساتفيت صغيرةا متوسطةوا <<ا
رة، ماجستيرشهادةيلمقدمةمذ علومفيا ماي02جامعة،قطاعيتحليلتخصص،اإقتصاديةا

مة،5495 .8050/8055،قا

دينمحي-9 ةا ياتأثر>>،آخرونوخو متاجرةتق سلوكعلىا شرائيا رة،<<لمستهلكا تخرجمذ
ماسترشهادةيل ياتتخصص،ا بيعتق عاقةوا زبونمعا مة5495ماي02جامعة،ا ،قا

8050/8055.

مواقع: رابعا ية ا ترو  اإ

موقعمن-5 تروا -http://www.univ-chlef.dz/renaf/articles-renaf-n-03/articles : ياإ

09.pdflk ،ساعةعلى،8055ديسمبر6:اإطاعتاريخ .55:56:ا

موقعمن-8 يا ترو تاريخ http://www.kanatakji.com/fiqh/files/banks/c219.doc : اإ
ساعةعلى،8055ديسمبر50:اإطاع .59:06ا

موقعمن-7 يا ترو كاإ فاحةب ميةوا ت ريفيةا ، http://www.badrbank.net، ( BADR ) ا
ساعةعلى،8055أفريل89:اإطاعتاريخ  .59:70:ا
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موقعمن-9 يا ترو ساعةعلى،8055مارس83:اإطاعتاريخ، www.univ-tiaret.dz : اإ ا
50:54.

موقعمن-5 ياإا كترو ب فاحةا ميةوا ت ريفيةا ، http://www.badrbank.net، ( BADR ) ا
ساعةعلىن8055أفريل8:اإطاعتاريخ .57:70:ا

موقعمن-6 يا ترو كاإ ب فاحةا ميةوا ت ريفيةا ، hhtp://www.badrbank.net، ( BADR ) ا
ساعةعلى،8055أفريل50:اإطاعتاريخ .55:86:ا

ملتقياتخامسا:   ا

خدمةجودةأهمية>>،رقادصليحة-5 ىا مؤسسةتميزتحقيقإ ةدراسةاإقتصاديةا بريدمؤسسةحا
جزائر ملتقى،<<ا يا وط يا ثا مؤسساتتسييرحولا جزء،ا يا ثا .8003وفمبر86/83،ا

بشيرمحمد-8 ح،مبيروكا تميز>>،حميمداتصا قطاعوا سياحيا جزائريا حولمؤتمر،<<ا
جودة تميزوا ظماتفيا عمالم دةجامعة،ا ي جزائر،س ،797–790صص،8055،ا
.بتصرف

ارواقع>>،يوقموممحمد،غياطشريف-7 تشارواإبت مؤسساتفيا صغيرةا متوسطةوا ةا حا
جزائر ملتقى،<<ا ياا مؤسسةحولدو جزائريةاإقتصاديةا اروا فيةظلفياإبت ثةا ثا 02جامعة،ا
.52–53صص،8002وفمبر5495،56/53ماي
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ماحق  قائمة ا
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم  الجم

ي العالي  البحث  ميزارة التع الع  

-بسكرة -جامع محمد خيضر  

ع التسيير ري  دي  التج ي الع ااقتص  ك

ري  قس الع التج

لي رة د  تخصص: تج

  استمارة استبيان

ن : ته أخي الزب برك رحم ه  يك  السا ع  

حث  ل :ي الب عداد دراس ميداني ح دة الخدم ال ب ثيره ع سج  مصرفي  ت
ي ) المست البنكي، اح  التنمي الري لم  BADRحيث يت ذل في بن ال اي ق يرج  ،( ل

ن التي تت مع رأي  ضع عام في الخ لي بتمعن  ذل ب ب ع اأسئ الت إج التكر ب
لن تستخد اا مل بشكل سر  ت ستع ب ن إج م ب ح الدراس ع عدة من ع إنج ي  كمس لغ

ط  مي ف . ،البحث الع ن حسن تع رك  د المب  شكرا ل س ع ج
ا : البيانا  :أ العام  

ضع العام  . Xيرج  د أن أكثر أهمي سب التي تعت ن المن  في الخ

 . أنث    ،   ذكر : الجنس  - 

ن : -  ع الزب سس   ،     فراد أ ن  .    م

  . سن 12 – 32 ، سن  32 – 02 ، سن 02 من اقلالسن :  - 

 . فم ف  12      

يمي :  –  ى التع سط        ،إبتدائي       المست ن       ،مت معي       ،ث  .  ج

 مدة التعامل مع البن ) بالسن ( :  – 

ا 12أكثر من  ،      12إل  1 ،      1إل  1 ،أقل من سن        .       سن

ن : –  ظف        الم عد        ،م جر       ،مت ن أخرى       ،ت  . م

بن  –  مي: عدد مرا زيارات ل عي       ،      ي ري      . ،أسب  ش
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دة الخدم البنكي : ثانيا :  أبعاد ج

رقم  عبارات ا اف  ا  ا
 بشدة

 
اف  ا

 
يد  مح

ا 
اف  ا

ااوافق
دةبش

ملموس  ةيا
كيتمتع 1 ب يهبا وصولإ      بسرعةموقعمائمويسهلا
ك 2 ب داخلمصمما لجذابمنا      بش
كايمتلك 3 يةب ياتعا       أجهزةحديثةذاتتق
تعاملمع9 لباقةفيا اقةوا كباا ب يتمتعموظفوا

زبائن ا
     

افية 5 كقاعات ب       تظارإيمتلكا
 ااعتمادية 

وفاءبا 6 كبا ب محددةفيمايهتما تزاماتهفيمواعيدهاا
خدماتا يةيتعلقبتقديما ب

     

عمليات 7 كفيجميعا ب ماإعتمادعلىموظفيا      يم
شوف. 8 دتقديما خطاءع با كتج ب      يحاولا
كعلىمتابعةعملي 9 ب لوقتيحرصا مفي      ات

 ااستجابة
تقديم 10 اسب م وقتا زبونعنا كبإعانا ب يقوما

خدمة  ا
     

ليتعاونموظف 11 زبائنواجبأساسي كمعا ب كا      .ب
عماءاواستفساراتهمضرورة 12 اوىا ش سريعة ااستجابةا

ملحة.
     

لع 13 طارئة لحااتا فوري ردا اصعةا ماءيعطيصورة
يةلخدماتا .ب

     

 اأمان 
زبون 14 مانيشعرا مصرفبا تعاملمعا      .فيا
سرية 15 بيرةمناامانوا كبدرجة ب      تتممعاماتا
معرفة توافر 16 افية ا زبائن على إجابة ا  أسئلةا

عماء ا
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ك 17 ب تاميوفرا حمايةا ةداخلهوخارجهمنطرفأعوانا
من ا

     

تعاطف   ا
لزبون. 18 شخصيةب ايةا ع      ا
زبيقد 19 كظروفا ب بيرةبهمنوائرا اية      تبديادارتهع
زبون. 20 تعاملمعا صداقةفىا مرحةوا روحا       ا
عماءباهتمام. 21 لا مشا موظفون       يصغىا
 س المستا : ثالث

رة الرق اف  العب ا
 بشدة

اف يد ا ا  مح
اف  ا

ا 
افق  ا
 بشدة

ته إل  1 عي خدم مل مع البن إذا غير من ن لن تستمر في التع
أ  اأس

     

رن بخدم البن  0 ب لدي م خدم هذا البن ت استج
 اأخرى

     

س الط 0 ف يب بن م مع البن س باتع       ري مست
ه هذا  3 اء تج ل ر ب دم تخ عند الشع عي الخدم الم ن

 البن
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,844 25 

 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 59.0 59.0 59.0 59 ذكر

 100.0 41.0 41.0 41 انث

Total 100 100.0 100.0  

 

ع ن ن  الزب

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 71.0 71.0 71.0 71 افراد

سس  100.0 29.0 29.0 29 م

Total 100 100.0 100.0  

 

 السن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 24.0 24.0 24.0 24 سن 30 من اقل

 61.0 37.0 37.0 37 سن 40 إل 30 من

 90.0 29.0 29.0 29 سن 50 إل 40 من

 100.0 10.0 10.0 10 سن 50 من اكثر

Total 100 100.0 100.0  

 

ى يمي المست  التع

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2.0 2.0 2.0 2 ابتدائي

سط  15.0 13.0 13.0 13 مت

ن  58.0 43.0 43.0 43 ث

معي  100.0 42.0 42.0 42 ج

Total 100 100.0 100.0  
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 البن مع التعامل مدة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11.0 11.0 11.0 11 سن من اقل

ا 5 ال سن من  38.0 27.0 27.0 27 سن

ا 10 إل 5 من  69.0 31.0 31.0 31 سن

ا 10 من اكثر  100.0 31.0 31.0 31 سن

Total 100 100.0 100.0  

 

ن  الم

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ظف  60.0 60.0 60.0 60 م

عد  66.0 6.0 6.0 6 مت

جر  91.0 25.0 25.0 25 ت

ن  100.0 9.0 9.0 9 اخرى م

Total 100 100.0 100.0  

 

بن زيارت مرا عدد  ل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

مي  9.0 9.0 9.0 9 ي

عي  30.0 21.0 21.0 21 اسب

ري  99.0 69.0 69.0 69 ش

4 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

قع البن يتمتع ل مائ بم يس ل  ص  539, 4,18 5 2 100 بسرع اليه ال

 922, 3,76 5 1 100 الداخل من جذا بشكل مصم البن

زة البن يمت ني ذا حديث اج لي ت  965, 3,83 5 1 100 ع

ظ يتمتع ق البن م ان ق ب ب ال مل في  ئن مع التع  909, 3,68 5 1 100 الزب

ع البن يمت في ق ر ك  1,068 3,54 5 1 100 لانتظ

ت ء البن ي ف ل لتزا ب تهب م اعيده في   يتع فيم المحددة م

دي  البكي الخدم بت
100 1 5 3,38 1,108 

د يمكنك ي ع ااعتم ظ ي جميع في البن م  1,047 3,34 5 1 100 العم

ل ء تجن  البن يح دي عند ااخط ف ت  1,006 3,72 5 1 100 الكش

بع ع البن يحرص تك مت ي ق كل في عم  100 1 5 3,50 ,893 

عا البن ي ن ب ق عن الزب س ال دي المن  936, 3,45 5 1 100 الخدم لت

ن ي تع ظ ئن مع البن م اج الزب سي  بن اس  948, 3,97 5 1 100 ل

ب رات ا العماء لشك السريع ااستج س رة است ح ضر  1,075 3,58 5 1 100 م

ر الرد ا ال ح رئالط ل عماء  رة يعطي ل صع ص  ن

خدم  البكي ل
100 1 5 3,88 ,967 

ن يشعر ن الزب ام مل في ب  947, 3,82 5 1 100 المصرف  مع التع

م تت ن من كبيرة بدرج البن مع السري اام  100 1 5 3,92 ,849 

افر في المعرف ت ب الك ئن اسئ ع لاج  790, 3,77 5 2 100 الزب

فر ي البن ي م الحم ه الت رجه داخ خ ان طرف من   994, 3,68 5 1 100 اامن اع

ي ن بكل الشخصي العن  1,066 3,43 5 1 100 زب

در ف البن ي ئن ظر تبد الزب ي ادارته   911, 3,72 5 1 100 ب كبيرة عن

ح الصداق المرح الر مل في  ن مع التع  1,039 3,54 5 1 100 الزب

ين يصغي ظ كل الم هتم العماء لمش  889, 3,59 5 1 100 ب

مل في تستمر لن عي من غير اذا البن مع التع ته ن  ال خدم

ء  ااس
100 1 5 3,91 ,944 

ب ت البن هذا خدم رن لدي استج  البن بخدم م

 ااخرى
100 2 5 3,96 ,680 

م ف البن مع تع س يب س يالطر بن ي  ب  817, 3,83 5 2 100 مست

عي دم الخدم ن ر عند تخ الم اء الشع ل ه ب  هذا اتج

 البن
100 2 5 3,71 ,844 

Y 100 2,62 4,71 3,6800 ,44311 

Z 100 2,00 5,00 3,8525 ,58721 

N valide (listwise) 100     
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Corrélations 

دة  لمست الج ك  س

دة Corrélation de Pearson 1 ,521 الج
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 100 100 

لمست ك Corrélation de Pearson ,521 س
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  :لخصم

ز دراسةهذتتر مواضيعمنواحدعلىا مهمةا تيا وكإداراتتخصا ب خدمةجودةهووأاا ا
ي ب مستهلكا مصرفيةوتأثيرهاعلىسلوكا بحثهذافإنذا،ا ىيهدفا جودةمفهومتوضيحإ ا

خدماتفي مصرفيةا مستهلك.عاقتهاوا بسلوكا

افقديةبدا خدمةجودةبيتعلقاستبيانبإعدادقم يا ب مستهلكا جاءماضوءعلىوتأثيرهاعلىسلوكا
بفي جا ظريا كعماءعلىوزع،ا ريفية)ب ميةا ت فاحةوا مة–(BADRا ةقا ا  .-و

اتفرزواسترجاعبعد موزعة،ااستبيا تحققتمأينSPSSبرامجامباستخدإحصائياتحليلهاتما منا
دراسةفرضياتصحة  .ا

تائجإن متوصلا يهاا دإ تائجتؤ تا مابي مستهلك، مصرفيةوسلوكا خدماتا وجودعاقةبينجودةا
ك. ب تعاملمعا يههوأساساستمرارفيا مقدمةإ خدمةا عميلعنا  أنرضاا

















 

 

 



 

 

 

Résumé    :  

Cette recherche vise à clarifier le concept dequalité des Services bancaire, et son 

impact sur le comportement du consommateur bancaire, par conséquent, cette 

recherche vise à clarifier la qualité des services bancaires et de sa relation avec le 

concept de comportement des consommateurs. 

Au début, nous avons effectué un questionnaire sur la qualité de service et son 

impact sur le comportement des consommateurs de services bancaires Ce qui est 

venu dans le côté théorique, distribué aux clients de la Banque de l'agriculture et du 

développement rural (BADR) - Agence Guelma -. 

Après récupération et tri les questionnaires distribués qu’ont été analysées 

statistiquement en utilisant le programme SPSS Où été validé les hypothèses de 

l'étude. 

Les résultats obtenus confirment l'existence d'une relation entre la qualité des 

services bancaires et le comportement des consommateurs, et les résultats ont 

montré que la satisfaction du client avec le service qui lui est fourni est la base pour 

continuer à traiter avec la banque. 

 

 

 


