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 :لخصالم
قياس مدى توافر أبعاد جودة الخدمات الخمس وهي: االعتمادية، االستجابة، األمان،  إلىعموما هذه الدراسة  تهدف       

التعاطف، الملموسية في المصارف التجارية الجزائرية الحكومية، ولتحقيق الهدف السابق الذكر اعتمدت هذه الدراسة على المنهج 
أحد أعرق المصارف التجارية ( موظفا لدى 42مكونة من )الوصفي التحليلي، حيث طور الباحث استبانة لجمع المعلومات عن عينة 

توافر مختلف أبعاد جودة  إلى، وقد خلصت هذه الدراسة في األخير الجزائرية الحكومية وهو البنك الوطني الجزائري )ب.و.ج(
ى جيد في حين أن الخدمات لدى المصرف المبحوث لكن بمستويات مختلفة، فأبعاد األمان والتعاطف والملموسية توافرت بمستو 

، وبالتالي فقد قام الباحث في األخير بتقديم مجموعة من التوصيات المهمة التي  بعدي االعتمادية واالستجابة توافرا بمستوى متوسط
 .من شأنها تحسين أبعاد جودة الخدمات في المصارف التجارية الجزائرية

 البنك الوطني الجزائري )ب.و.ج(. ، التجارية المصارف ،الخدمة  ،األبعاد  ،الجودة  مفتاحية:الكلمات ال
 
 :لمقدمةا

تحتل المصارف مكانة هامة في األنظمة االقتصادية والمالية وذلك لما توفره من أموال يتم استثمارها في جميع مجاالت        
النشاط االقتصادي، وتنعكس كفاءة المصارف في مدى قدرتها على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتحقيق التنمية االقتصادية، 

مل قدر اإلمكان على زيادة فعاليتها، وذلك من خالل الرفع من مستوى كفاءتها وتبسيط إجراءات وبالتالي فإن األمر يتطلب منها الع
في تحسين جودة ونوعية مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها  إيجاباسير عملها واالرتقاء بمستويات أداء موظفيها، بما ينعكس 

لضمان بقاء ونمو المصارف التجارية خصوصا في ظل  الرئيسيسعيا لتلبية حاجات عمالئها وتحقيق رضاهم الذي أصبح المصر 
 الظروف الحرجة جدا التي فرضتها مخلفات ظاهرة العولمة المالية أو المصرفية.
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 :الدراسة مشكلة
لقد ظهر في السنوات األخيرة إدراك متزايد من طرف إدارات المصارف التجارية العربية عموما والجزائرية خصوصا بأهمية        

خدمات، وقد زاد من هذا اإلدراك منتجات و جودة الخدمات المصرفية كأحد المدخالت األساسية في عملية تسويق ما تنتجه من 
الطبيعة التنافسية التي آلت إليها السوق المصرفية الجزائرية، حيث أدركت جل المصارف الجزائرية أن تعزيز قدراتها التنافسية ال 

عاد جودة تحقيق مستويات جودة عالية، ولهذا فإننا نتساءل اليوم عن مدى توافر أبيكمن فيما تقدمه من منتجات وخدمات، بل في 
الخدمات لدى المصارف التجارية الجزائرية الحكومية، ولصعوبة دراستها جميعا في نفس الوقت، فسنركز على دراسة أحد أكبر 

 (.BNAوأعرق هذه المصارف وهو البنك الوطني الجزائري )
 :فرضيات الدراسة

 :تم االنطالق من الفرضية الرئيسية التالية لإلجابة على مشكلة الدراسة    
 المصرفية. الخدمات( على مختلف أبعاد جودة BNAيتوافر البنك الوطني الجزائري ) :الفرضية الرئيسية للدراسة

 التالية: الفرعيةوسيتم التحقق من الفرضية الرئيسية للدراسة عبر التحقق من الفرضيات 
 االعتمادية في تقديم مختلف منتجاته وخدماته.( على بعد BNA: يتوافر البنك الوطني الجزائري )األولىالفرعية الفرضية 

 ( على بعد االستجابة في تقديم مختلف منتجاته وخدماته.BNA: يتوافر البنك الوطني الجزائري )الفرضية الفرعية الثانية
 ته.( على بعد األمان في تقديم مختلف منتجاته وخدماBNA: يتوافر البنك الوطني الجزائري )الفرضية الفرعية الثالثة
 ( على بعد التعاطف في تقديم مختلف منتجاته وخدماته.BNA: يتوافر البنك الوطني الجزائري )الفرضية الفرعية الرابعة

 ( على بعد الملموسية في تقديم مختلف منتجاته وخدماته.BNA: يتوافر البنك الوطني الجزائري )خامسةالفرضية الفرعية ال
 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع الجودة والتميز في الخدمات المصرفية ومدى توافقها مع حاجات ورغبات العمالء،         
لهذا تتجسد أهمية هذه الدراسة في تشخخي  مسختوى أبعخاد جخودة الخخدمات المقدمخة مخن طخرف المصخارف التجاريخة الجزائريخة الحكوميخة 

تسخاعد إدارات هخذه المصخخارف علخى وضخع الخطخط واإلسختراتيجيات الكفيلخة بتحسخين جخودة الخخخدمات وتقخديم قاعخدة مخن المعلومخات التخي 
المصرفية المقدمة والرفع من مستواها بما يحقق رغبات وحاجات العمالء، كما تعد هذه الدراسخة اسختكماال للجهخود العلميخة المبذولخة فخي 

 مرة في ظل التطور الكبير في الخدمات المصرفية وتقنيات تقديمها.مجال دراسة وقياس جودة الخدمات المصرفية، وهي جهود مست
 :أهداف الدراسة

 :األهداف التالية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة    
 .توضيح مفهوم الجودة في المصارف التجارية وكذا مختلف أبعادها وأهميتها 
  جودة الخدماتإظهار مدى تبني المصارف التجارية الجزائرية لمختلف أبعاد. 
 محاولة تحسيس مدراء ومسيري المصارف التجارية الجزائرية الحكومية بضرورة تبني أبعاد جودة الخدمات. 
  أهمية هذا الموضوع بغية االجتهاد إلجراء المزيد من البحوث والدراسات األخرى  إلىلفت انتباه الباحثين الجزائريين والعرب

 إلثرائه.
 :ومميزات الدراسة الحالية عنها بقةالدراسات السا

الجزائر،  –عبر المسح المكتبي الذي تم إجراؤه على مستوى مكتبة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة         
دمات عدة دراسات وأبحاث سابقة تناولت موضوع جودة الخ إلىاستخدام شبكة اإلنترنت، تمكن الباحث من الوصول  باإلضافة إلى

في مصارف محلية وعربية وأجنبية مختلفة، وألنه من المستحيل حصرها جميعا فسنقوم بعرض أبرز تلك الدراسات التي تناولت 
 :، وذلك كما يليموضوع قياس جودة الخدمات في المصارف التجارية الجزائرية فقط
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 :أوال: الدراسات السابقة
 (2005، دادي عدون ومعراجدراسة ) .1

هدفت هذه الدراسة أساسا إلى بيان مدى إدراك عمالء المصارف التجارية الجزائرية لجودة الخدمات المقدمة لهم،    
( عميال من 120) على عينة عشوائية مكونة من اقاما بتوزيعه استبانةولتحقيق الهدف السابق الذكر قام الباحثان بتصميم 

، وقد توصلت هذه الدراسة في األخير إلى جملة من النتائج غردايةعاملة بمنطقة تجارية كالة مصرفية و  (15)عمالء 
أبرزها أن تقييم عمالء المصارف المبحوثة لمستوى الجودة الفعلية كان منخفضا في حين كانت مستويات الجودة المتوقعة 

 عالية. 
 (2007، دراسة )غيشي وشمام .2

قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة من طرف المصارف التجارية العاملة بمدينة  إلىعموما  هدفت هذه الدراسة   
( 352قسنطينة، وبغية تحقيق الهدف السابق ذكره طور الباحثان استبانة قاما فيما بعد بتوزيعها على عينة مكونة من )

الخدمات التي تقدمها مستوى جودة  انخفاضعميال من عمالء المصارف المبحوثة، وقد كشفت نتائج التحليل عن 
وجود عالقة قوية بين الجودة الكلية للخدمات وبين مختلف أبعادها الخمس  إلىالمصارف المبحوثة من جهة، باإلضافة 

 .من جهة أخرى 
 (2009، بارةدراسة ) .3

تنافسية المصرفية في تعزيز القدرة ال الخدماتتوضيح الدور الذي تلعبه جودة  إلىبشكل أساسي هدفت هذه الدراسة     
( كصرف CPAحالة لكل من القرض الشعبي الجزائري ) بدراسةللمصارف التجارية الجزائرية، ولذلك قامت الباحثة 

( إطارات عليا 5( كمصرف أجنبي خاص، وذلك عبر سبر آراء عينة مكونة من )AGBحكومي وبنك الخليج الجزائر )
( عميل لكل مصرف، وقد أظهرت النتائج في األخير وجود منافسة قوية بين المصرفين المبحوثين 100( موظفين و)10و)

خدماتها لكن هذا التركيز التركيز على تطوير جودة  إلىاألمر الذي دفعها  ،ومختلف المصارف التجارية الجزائرية األخرى 
 كان بمستويات مختلفة.

 (2010دراسة )جبلي،  .4
ولتحقيق الهدف  ،مستوى جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك البركة الجزائري هدفت هذه الدراسة إلى قياس      

ة الجزائري العامل من عمالء بنك البركعميال ( 121عينة قصدية مكونة من )بسبر آراء الباحثة  السابق الذكر قامت
ن مستوى جودة الخدمات المتوقعة ، وبعد عملية التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج أ(406بالوكالة رقم )بمدينة قسنطينة 

قوية بين جودة  ارتباط، كما دلت النتائج أيضا على وجود عالقة مالء المصرف المبحوث كان إيجابياالمدركة )الفعلية( لعو 
 الخدمات ورضا العمالء. 

 (2016تيقاوي، دراسة ) .5
التعرف على مستويات جودة الخدمات في المصارف التجارية الجزائرية وقياسها من منظور  إلىهذه الدراسة  سعت     

هي: القرض  يةحكوم( عميال من عمالء ثالثة مصارف تجارية جزائرية 45العمالء، ولتحقيق ذلك قام الباحث بسبر آراء )
(، وقد توصلت الدراسة BDL(، بنك التنمية المحلية )BADR(، بنك الفالحة والتنمية الريفية )CPAالشعبي الجزائري )

وجود مستويات  إلىباإلضافة  ،وجود فروقات في آراء العمالء المبحوثين حول جودة الخدمات المقدمة لهم إلىفي األخير 
 عالية لجودة الخدمات المقدمة والمدركة من قبل العمالء.

 (2016حدوش وشهيدي، دراسة )  .6
، وعلى هذا العمالءالدور الذي تلعبه جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا  إبراز إلىأساسا  هدفت هذه الدراسة                

( عميال من عمالء الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 110مكونة من )األساس قام الباحثان بسبر آراء عينة عشوائية 
(CNEP كحالة دراسية، وبعد عملية التحليل )أظهرت النتائج وجود عالقة قوية بين جودة الخدمة المقدمة  اإلحصائي
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مالء المصرف ورضا عمالء المصرف المبحوث، وأن األهمية النسبية ألبعاد الجودة تختلف في التأثير على توقعات ع
 .حيث كان األثر الكبير ألبعاد الملموسية واالعتمادية والتعاطف المبحوث

 :: مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثانيا
بإمعان النظر في مختلف الدراسات السابقة يتضح أنها ركزت على قياس مستوى جودة الخدمات التي تقدمها مصارف مختلفة من 

)دادي وجهة نظر عمالء تلك المصارف وبالتالي فقد اختلفت نتائجها بين وجود مستويات منخفضة من جودة الخدمات كدراستي 
 (2010)جبلي، سات اوبين وجود مستويات عالية من جودة الخدمات كدر  (2007)غيشي وشمام، و (200عدون ومعراج، 

، أما الدراسة الحالية فتتميز عن جميع الدراسات السابقة من حيث قياسها لمستوى (2016)حدوش وشهيدي، و (2016)تيقاوي، 
لديهم الخبرة والمعرفة ، حيث يرى الباحث أن موظفي المصرف عمالئهاجودة الخدمات من وجهة نظر موظفي المصارف وليس 

 من الحكم الصحيح على مستوى جودة الخدمات التي يقدمها مصرفهم إن لم يتحيزوا. تمكنهمالكافية التي 
الحكومية بالذات، إذ تعاني هذه األخيرة من عدة مشاكل  الجزائريةكما تتميز هذه الدراسة من حيث تركيزها على المصارف التجارية 

استحداث سبل وآليات حديثة بغية تطوريها وتحسين أدائها ومن بين أبرز هذه السبل نجد  إلىماسة  وصعوبات تجعلها في حاجة
 بموضوع جودة الخدمات. االعتناء

 :اإلطار النظري للدراسة
 :مفهوم جودة الخدمات المصرفية أوال:
وذلك عبر تقديم حزمة من  ،أنواعها على بناء وتطوير عالقات طويلة األمد مع عمالئها باختالفتعمل جميع المصارف        

ي المنتجات والخدمات المتميزة وذات الجودة العالية التي تلبي احتياجاتهم وتقابل توقعاتهم، وبالتالي تضمن لنفسها البقاء واالستمرار ف
 (170، 2017)خوالد،  تأدية نشاطاتها في ظل المحيط المتقلب الذي تعمل فيه.

للسلع  اإلنتاجيع ع الخدمات المصرفية قياسا بالقطاأن عملية تعريف جودة الخدمة تختلف كثيرا في قطا إلىوتجدر اإلشارة 
الملموسة، ففي ميدان الخدمات المصرفية فإن العميل يكون حكمه على جودة الخدمة على أساس جودة عملية تقديم الخدمة 

لى هذا األساس فقد وردت عدة تعريفات لجودة ، وع(171، 2011)النمر وآل مراد، فع النهائية المتحصل عليها المنا إلىباإلضافة 
 الخدمة عموما نورد أبرزها فيما يلي:

  عرف(Gronroose, 1984, 37) " :نتيجة عملية مقارنة العميل للخدمة التي توقعها والخدمة المقدمة  جودة الخدمة على أنها
 له".

  أما كل من(Parasuraman et al, 1985, 42)  الفرق بين توقعات : شديد على أنها باختصارفقد عرفوا جودة الخدمة"
 .العمالء للخدمة وإدراكاتهم لألداء الفعلي لها"

  في حين عرفها(Kotler, 1997, 230 ) على أنها: "الصورة اإلجمالية للخدمة القادرة على إشباع حاجات ورغبات العمالء
 الظاهرة منها والضمنية".

  أما كل من(Lovelock and Wright, 2002, 87) " :تقييم إدراكي طويل المدى يقوم به فقد عرفا جودة الخدمة على أنها
 العميل لعملية تقديم الخدمة من قبل المنظمة الخدمية".

  الخدمة المقدمة إليهم مع إدراكهم الفعلي مالئمة ما يتوقعه العمالء من : "بأنها (02، 2010 )إسماعيل،في حين عرفها
 ".للمنفعة المتحصل عليها من الخدمة، فالخدمة الجيدة من وجهة نظر العمالء هي التي تتوافق وتتطابق مع توقعاتهم

: "قياس إلىوبإسقاط مختلف التعريفات السابقة الذكر على الميدان المصرفي يتضح أن جودة الخدمات المصرفية تشير         
 (133، 2012)الزامل وآخرون، لمدى مستوى الجودة التي تتضمنها الخدمات المصرفية المقدمة والمتوافقة مع توقعات العميل". 

: "تقديم المنتجات والخدمات المصرفية بااللتزام التام إلىوبالتالي فإن الباحث يرى أن مفهوم جودة الخدمات المصرفية حيث يشير 
صممت على أساسها دون أية انحرافات، وبذلك يتمكن المصرف من تقديم خدمات فعلية ذات نوعية عالية تلبي بالمواصفات التي 

 (197، 2017)خوالد ومريني، حاجات ورغبات العمالء وتتفوق على توقعاتهم" 
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بار موقف اإلدارة أو ويعد الباحث التعريف الذي قام بصياغته لجودة الخدمات المصرفية تعريفا شامال كونه يأخذ بعين االعت
المصرف )الموقف الخارجي( والمتمثل في االلتزام بالمواصفات الموضوعة للخدمة، وموقف العميل )الموقف الخارجي( والمتمثل في 

 ضرورة إشباع حاجاته ورغباته والتفوق على توقعاته.
: المصرفية يتشكل من مكونان أساسيان هما وبإمعان النظر في مختلف التعريفات السابقة الذكر يتضح أن مفهوم جودة الخدمات

 (256، 1999)العالق والطائي، 
 وهي نتائج عمليات الخدمة. الجودة الفنية )التقنية(: .1
 البعد اإلجرائي في شروط تفاعل العميل مع مقدم الخدمة. إلىتشير  الجودة الوظيفية )المهنية(: .2
 :أبعاد جودة الخدمات المصرفية :ثانيا
تعرضت معظم الكتابات التي تناولت موضوع جودة الخدمة إلى األبعاد التي يبني على أساسها العمالء توقعاتهم وبالتالي لقد        

حكمهم على جودة الخدمات المقدمة إليهم، إال أنها لم تتفق فيما بينها حول ماهية تلك األبعاد أو العناصر األساسية التي يتكون منها 
 كل بعد.

 Purasuraman)نموذج ألبعاد جودة الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية هو النموذج الذي اقترحه كل من  وعموما فإن أشهر

et al, 1985) ( أدناه:01والذي يتشكل من عشرة أبعاد أساسية يمكن توضيحها في الجدول ) 
 (: أبعاد جودة الخدمات1الجدول )

 المفهوم البعد
 المعتمدية )كون الشيء جدير بالثقة واالعتماد(، إمكانية التصديق، أمانة واستقامة المزود. (Credibilityالمصداقية ) -1
 الخلو من الخطر )مخاطرة أو شك( (Securityاألمن ) -2
 إمكانية الوصول إليه وسهولة االتصال (Accessسهولة الوصول للشيء ) -3
 والمحافظة على إخبارهم باللغة التي يستطيعون فهمهااالستماع إلى العمالء،  (Communicationsاالتصاالت ) -4
 Understandingفهم ومعرفة العمالء ) -5

the custmor) 
 وضع الجهود لمعرفة العمالء والتعرف الدقيق على احتياجاتهم

 إظهار التسهيالت المادية، المعدات، األشخاص، وسائل االتصاالت،...، وغيرها (Tangibilityالملموسية ) -6
 القدرة على إنجاز الوعود للخدمة باعتمادية وعلى نحو دقيق وصحيح (Reliabilityاالعتمادية ) -7
 استجابة اإلدارة لمساعدة العمالء وتزويدهم فورا بالخدمة (Responsivenessاالستجابة ) -8
 امتالك المهارات والمعرفة المطلوبة (Competenceالكفاءة ) -9

 لطف )كياسة(، االحترام، مراعاة المشاعر، والصداقة، والودية لموظفي االتصال المباشر (Courtesy)الدماثة، المجاملة  -10
 (332،، 2005)العجارمة،  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:

، حيث (1988)بدراسة جديدة سنة ( Purasuraman and Zeithaml and Berry)وقد قام نفس الباحثين السابقين      
نقال  (19، 2006جي، )الديوه قاموا بدمج مختلف األبعاد العشرة لجودة الخدمة السابقة الذكر ضمن خمسة أبعاد أساسية يوجزها 

 فيما يلي: همعن
 صحيح(. وثبات )أي ثقة يعتمد عليها بأداءالقدرة على إنجاز الخدمة المطلوبة باعتمادية ودقة  االعتمادية: .1
 عند الطلب. باستمرارقدرة اإلدارة على تقديم الخدمة بسرعة، ومساعدة العمالء  االستجابة: .2
 معرفة العاملين، والكياسة، والقدرة على كسب الثقة، والثقة بالنفس. الثقة )األمان(: .3
 سهولة االتصال، االتصاالت الجيدة، تفهم العمالء والعناية بهم. االعتناق )التعاطف(: .4
 التسهيالت المادية، المعدات،  ظهور األشخاص في الوحدة الواحدة أي ظهور العناصر المادية. الملموسية: .5
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يعد من أشهر نماذج أبعاد جودة الخدمة  (Parasuraman et al, 1988)جدير بالذكر أن نموذج أبعاد جودة الخدمة الذي عدله 
على اإلطالق كما حظي هذا النموذج باتفاق جل الباحثين في ميدان التسويق عموما والتسويق الخدمي خصوصا، وهو ما تم تبنيه 

 في هذه الدراسة.
 :ثالثا: أهمية جودة الخدمات بالنسبة للمصارف

صارف بالنمو والبقاء واالستمرار، وذلك من خالل المزيد من العمالء المحتملين تعتبر الجودة بمثابة الشريان الحيوي الذي يمد الم
غدت السالح التنافسي  والمزيد من الربحية، فضال عن دور الجودة في تحقيق المزايا التنافسية للمصارف، إذ أن الخدمة المتميزة

صناعة الخدمات المصرفية، لذا يجب على تسويقية المثلى لاإلستراتيجية الالرئيسي، والجزء األهم هو أن الجودة تعد  اإلستراتيجي
 خاللهاالمصارف أن تكون قادرة على مواجهة المصارف المنافسة وأن تتبنى سياسات فعالة ذات وسائل وأساليب جديدة تستطيع من 

 (171، 2011د، )النمر وآل مراالتغلب على التحديات التي تفرضها التطورات الحديثة في صناعة الخدمات المصرفية. 
 :تحقيق مجموعة من المزايا أبرزها إلىولقد أشارت خبرات المصارف الناتجة عن تبني إستراتيجيات الجودة أن هذا األمر يؤدي 

 (214، 2002)المبيريك، 
 تحقيق ميزة تنافسية فريدة عن بقية المصارف، وبالتالي القدرة على مواجهة الضغوط التنافسية. .1
 بسبب قلة األخطاء في العمليات المصرفية.تحمل تكاليف أقل  .2
 إن الخدمة المصرفية المتميزة تتيح الفرصة أمام المصارف لتقاضي أسعار وعموالت أعلى. .3
 .إضافيةإن الخدمة المصرفية المتميزة تتيح الفرصة لبيع خدمات ومنتجات مصرفية  .4
رف في توجيه وإقناع عمالء جدد من األصدقاء والزمالء إن الخدمة المصرفية المتميزة تجعل العمالء بمثابة مندوبي بيع للمص .5

 والمعارف الشخصية.
والمساهمين والموظفين  طراف المرتبطة بالمصرف كاإلدارةيحقق رغبات جميع األكما أن تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة 

زيادة العائد على األسهم، أما  إلىهمون يسعون تحقيق النمو وزيادة األرباح وتخفيض التكاليف، والمسا فاإلدارة تسعى إلىوالعمالء، 
والكفيل بتحقيق أعلى، والعمالء يسعون للحصول على خدمات أفضل وأحسن،  ومكافآتالحصول على أجور  إلىالموظفون فيسعون 
 (198، 2017)خوالد، الخدمة المتميزة ذات الجودة العالية.  كل هذه الرغبات هي

 :الطريقة واإلجراءات
 :الحصول على المعلومات ومصادر أوال: منهج
في سبيل اختبار فرضيات الدراسة اتبع الباحث المنهج االستنباطي االستقرائي لتحديد طبيعة المشكلة وصياغة الفرضيات،       

االعتماد بشكل مكثف على المنهج الوصفي  إلى باإلضافةبموضوع الدراسة،  العالقةوالمنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة ذات 
 التحليلي للوقوف على مدى تطبيق أبعاد جودة الخدمات في المصرف المبحوث.

 أما فيما يخ  مصادر جمع المعلومات فقد تم االعتماد أساسا على:
وعلوم  لوم االقتصاديةالسابقة المتصلة بموضوع الدراسة المتاحة في مكتبة كلية الع والدراساتالمسح األكاديمي لألبحاث  .1

 االستفادة من مصادر المعلومات المتاحة عبر شبكة االنترنت. إلى باإلضافةالتسيير بجامعة عنابة 
 على الدراسات السابقة وذلك لقياس مدى توافر أبعاد جودة الخدمات في المصرف المبحوث. استبانة صممها الباحث بناء   .2
 وذلك إلثراء المناقشة واستكمال البيانات.شرة مع بعض موظفي المصرف محل الترب  أداتي المالحظة العلمية والمقابلة المبا .3
 البيانات الميدانية التي تم الحصول عليها من إدارة المصرف المبحوث وموقعه اإللكتروني. .4

 :واألساليب اإلحصائية المستخدمة ثانيا: أداة الدراسة
 :( الخماسي، وقد تكونت من جزأينLikertلقد قام الباحث بتصميم أداة خاصة بالدراسة )استبانة( وفقا لنموذج مقياس ليكرت )      
لمي، التخص ، عالدراسة )الجنس، السن، المؤهل التضمن مختلف البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الجزء األول:  .1

 األقدمية في المنصب(.
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( BNAلفقرات الخاصة بقياس مدى توافر أبعاد جودة الخدمات الخمس في البنك الوطني الجزائري )تضمن ا الجزء الثاني: .2
 ( فقرة.15وعددها )

فقد تم عرضها على مجموعة من األساتذة المحكمين من ذوي االختصاص بكلية العلوم وللتحقق من صدق أداة الدراسة        
ومقدار  ت االستبانه، لمعرفة آرائهم عن مدى وضوح وترابط فقراالجزائر –االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باجي مختار عنابة 

و األخذ إجماال بجل توجيهاتهم شكال  هانم تم تعديل االستبضوء اقتراحاته ، وعلىهالقياس متغيرات الدراسة وشمولية أبعاد امالئمته
 وجوهرا.

ولتحليل نتائج االستبانة فقد تم االعتماد على المؤشرات اإلحصائية التالية: التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، نسب 
نسبة االتفاق ومستوى التطبيق لكل و  وسط الحسابيوعليه والختبار الفرضيات فقد قمنا باحتساب المتاالتفاق، مستويات التطبيق، 

 (، و والذي تم التوصل إليه من خالل المعادلة التالية: 3فرضية على حدا ومقارنته بالوسط الحسابي الفرضي البالغ )
 3=1/5+2+3+4+5المتوسط الحسابي الفرضي = مجموع األوزان/ عددها أي 

المتوسط الحسابي المرجح أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي، وإذا كانت النتيجة العكس فيتم فتكون النتيجة قبول الفرضية إذا كان 
نسب االتفاق وذلك بتحديد خمس مستويات أساسية  إلىأما فيما يخ  مستويات التطبيق فقد تم تحديدها استنادا ، رفض الفرضية

-%60%( مستوى تطبيق جيد، )80-%70جدا، ) %( مستوى تطبيق جيد90-%80%( فأكثر مستوى تطبيق ممتاز، )90) :هي
 %( مستوى تطبيق ضعيف.60%( مستوى تطبيق متوسط، أقل من )70
 :الدراسةوعينة : مجتمع ثالثا
من جميع موظفي البنك الوطني الجزائري )أعوان تنفيذ، موظفي اإلدارة المتوسطة، وموظفي اإلدارة يتكون مجتمع هذه الدراسة        

 العمالءالعليا(، ولقد تم استهداف مختلف موظفي المصرف باعتبارهم األدرى بموضوع الدراسة ولتعاملهم المباشر والغير مباشر مع 
 خدمات التي يقدمها مصرفهم بشكل أفضل.وبالتالي إمكانية تقييمهم لمدى توافر أبعاد جودة ال

 ( بالقالة:812( وعن الوكالة رقم )BNAوفيما يلي نقدم نبذة موجزة عن البنك الوطني الجزائري )
بر أول (، وبذلك يعت13/06/1966( الصادر في )66/178( بموجب المرسوم رقم )BNAأنشئ الخبنك الوطني الجزائري ) -

، وقد عوض تأسيسه المصارف األجنبية التالية: القرض العقاري للجزائر وتونس في الجزائر مصرف تجاري حكومي تم تأسيسه
(CFAT( القرض الصناعي التجاري ،)CIC( البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفريقيا ،)BNCIA بنك باريس وهولندا ،)
(BPPB( وأخيرا مكتب معسكر للخصم ،)CEM.)  ،(188، 2010)لطرش 

( يقوم بجمع الودائع بمختلف أشكالها، ومنح القروض القصيرة والمتوسطة األجل، منح BNAرفا تجاريا فإن الخ )وباعتباره مص
( 41.600( بخ )2014وقدر رأس مال المصرف سنة )المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، القروض للقطاع الخاص والزراعي، و 

( وكالة مصرفية موزعة عبر كامل التراب 211( مديرية جهوية و)17ارب )مليار دج، كما تحسب له شبكة توزيع واسعة تشمل ما يق
 الوطني.

(www.bna.dz, consulté le 17/07/2017) 
ومالية صغيرة ناشطة ببلدية البوني بوالية عنابة، تأسست كوكالة فرعية  ( فهي وكالة تجاريةBNA, 815أما فيما يخ  الوكالة ) -
كالة وتسعى هذه الو  ( وكالة تابعة للمديرية الجهوية لوالية عنابة،18(، وهي تعتبر واحدة من بين )2009آذار/ مارس ) )06(في 

يذ سياسة التموقع التي العمل على تنفو جزءا منه  اخدمات البنك الجزائري باعتبارهو  كغيرها من الوكاالت إلى تقديم مختلف منتجات
 إلى تحقيقها. يسعى المصرف

(، حيث قام الباحث بتوزيع BNA( موظفا من موظفي البنك الوطني الجزائر )42فقد تشكلت من )أما عينة الدراسة 
منهم ظافة واألمن وقد استرد الباحث ( موظفا باستثناء عمال الن12( والبالغ عددهم )815االستبانة على جميع موظفي الوكالة رقم )

( استبانة على الموظفين 33لتحليل اإلحصائي، كما قام الباحث بتوزيع ما مجموعه )ألغراض اصالحة وهي جميع االستبانات 
( استبانة واتضح أن استبانتين غير صالحتين ألغراض التحليل 32(، استرد منها )DRالعاملين بالمديرية الجهوية بعنابة )
 ( استبانة.42اإلحصائي، وبذلك فقد تم اعتماد )

http://www.bna.dz/reseau.html
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 :: حدود الدراسةرابعا
 :تحددت هذه الدراسة بالحدود التالية

تتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة في الفترة التي قام فيها الباحث بتوزيع االستبانة على أفراد مجتمع الدراسة  الحدود الزمنية: .1
 28(إلى غاية  )2017نيسان/أفريل  03(غاية فترة االنتهاء من جمع هذه االستبانات وتحليلها، وهي الفترة الممتدة من  إلى

 .)2017 أيار/ماي
 ( وبالمديرية الجهوية لوالية عنابة.815لبنك الوطني الجزائري وكالة رقم )اهذه الدراسة ب إجراءتم  الحدود المكانية:  .2
( وبالمديرية 815الوطني الجزائري بالوكالة رقم ) كموظفا لدى البن (42) هذه الدراسة عينة مكونة من شملت الحدود البشرية: .3

 الجهوية لوالية عنابة.
 :اإلطار الميداني للدراسة

 :شخصية والوظيفية لعينة الدراسة: وصف البيانات الأوال
والوظيفية لعينة الدراسة، والتي نوضح نتائجها بالتفصيل في لقد تضمنت االستبانة خمسة أسئلة حول البيانات الشخصية      

 :( التالية5(، )4(، )3(، )2(، )1األشكال )
 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس1الشكل رقم )

 

 

 

 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية والحاسبة اإللكترونية. :المصدر
( أعاله نالحظ أن أغلب موظفي البنك الوطني الجزائري المبحوثين هم من فئة اإلناث بنسبة 01تأسيسا على نتائج الشكل )      
الدور المتزايد الذي تلعبه المرأة في سوق الشغل الجزائرية عموما وفي  إلى( لفئة الذكور، وهذا يشير %49.48)( مقابل 59.52%)

 الميدان المصرفي خصوصا.
 (: توزيع أفراد العينة حسب السن2رقم )الشكل 

 

 .والحاسبة اإللكترونية باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية ثإعداد الباحالمصدر : 

 40 – 31) المبحوثين ينتمون إلى الفئة العمريةأعاله أن أغلب موظفي البنك الوطني الجزائري  (02تظهر نتائج الشكل )      
سنة(  50 – 41، تليها الفئة العمرية )(%33.33)سنة( ثانية بنسبة  30 – 18، فيما حلت الفئة العمرية )(%40.48)سنة( بنسبة 
(، وتدل النتائج السابقة الذكر على حرص %4.76)سنة فما فوق( بنسبة  50هي فئة )ف، أما الفئة األخيرة (%21.43)بنسبة 

 والتجديد والتميز في خدمة العمالء. اإلبداعالمصرف المبحوث على توظيف الكفاءات الشابة القادرة على 

40,48% 

59.52% 
 ذكر

 أنثى

33.33% 

40.48% 

21.43% 
4.76% 

 سنة 30 -18

 سنة 40 - 31

 سنة 50 - 41

 سنة فما فوق 50
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 العلمي المؤهل  (: توزيع أفراد العينة حسب3الشكل رقم )

 

 

 
 

 .والحاسبة اإللكترونيةعلى نتائج الدراسة اإلحصائية  باالعتماد من إعداد الباحثالمصدر : 

هم من حاملي شهادة المبحوثين أعاله أن الغالبية العظمى من موظفي البنك الوطني الجزائري ( 03)نالحظ من خالل الشكل       
، في حين تحصل (%19.05)الدراسات العليا فقد حلوا ثانيا بنسبة شهادات ، أما حملة (%64.28عالية جدا قدرها )الليسانس بنسبة 

%(، وتدل النتائج السابقة على حرص البنك 16.67)بنسبة واألخيرة على المرتبة الثالثة + دبلوم مهني ة الشهادات الثانوية حمل
 الوطني الجزائري على توظيف الكفاءات المتميزة المتحصلة على شهادات جامعية.

 (: توزيع أفراد العينة حسب التخصص4الشكل رقم )

 

 

 

 .باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية والحاسبة اإللكترونية الباحثمن إعداد المصدر : 
هم من أصحاب تخص  بنك وتأمين  ك الوطني الجزائري المبحوثينموظفي البن أن أغلب إلى( أعاله 04)الشكل  تشير نتائج      
، أما (%14.29) نفس النسبةبشرية فقد تحصلوا على الموارد اإلعالم آلي وال (، يليهم المتخصصون في%35.71)بنسبة 

لمتخصصين في ، أما بالنسبة (%11.90)أيضا  بنفس النسبةتسويق فقد تحصلوا على المرتبة الثالثة القانون و المتخصصون في ال
، وتشير %(2.38)بنسبة  (، فيما حل أخيرا المتخصصون في المالية%4.76)المرتبة الرابعة بنسبة في تصال فقد حلوا ميدان اال
 غية ضمان خدمة متميزة لعمالئه.ظف كفاءات متنوعة في عدة ميادين بأن البنك الوطني الجزائري يو  إلىالسابقة  النتائج

 في المنصب توزيع أفراد العينة حسب األقدمية (:5كل رقم )الش

 .والحاسبة اإللكترونية على نتائج الدراسة اإلحصائية باالعتماد من إعداد الباحثالمصدر: 

2.38% 

64.28% 

19.05% 

 دراسات عليا ليسانس دبلوم مهني+ ثانوي

35.71% 

4.76% 

11.90% 14.29% 

11.90% 

4.76% 
14.29% 2.38% 

 مالية موارد بشرية إتصال تسويق إعالم آلي قانون إحصاء بنك و تأمين 

30.95% 

35.71% 

19.05% 

14.29% 

 سنة  فما فوق16 سنوات 15 - 11من  سنوات 10 - 5من  سنوات 5 - 1من 
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المصرف لدى  ك الوطني الجزائري المبحوثين تتراوح أقدمية عملهمأعاله أن أغلب موظفي البن( 05)الشكل تظهر نتائج         
 (سنوات 5 – 1)المصرف بين  فين الذين تتراوح أقدمية عملهم لدى، أما فئة الموظ(%35.71) بنسبة قدرها (سنوات 10 – 5)بين 

فقد حلت في المرتبة  (سنة 15 – 11)المصرف بين  ا الفئة ذات األقدمية في العمل لدى، أم(%30.95)ثانية بنسبة  فقد حلت
حلت في المرتبة األخيرة بنسبة فقد  (سنة فما فوق  16)، أما الفئة ذات األقدمية الطويلة جدا  (%19.05)الثالثة بنسبة قدرها 

أن أغلب موظفي المصرف المبحوث لديهم خبرة كافية تمكنهم من مزاولة وظائفهم في  إلى%(، وتشير النتائج السابقة الذكر 14.29)
 أحسن الظروف.

 :نتائج مدى توافر أبعاد جودة الخدمات في البنك الوطني الجزائري واختبار الفرضيات الفرعية للدراسة : تحليلثانيا
( التالية مدى توافر أبعاد الجودة في الخدمات التي يقدمها البنك الوطني الجزائري 6(، )5(، )4(، )3(، )2)تظهر الجداول     
(BNA:من وجهة نظر موظفيه وذلك كما يلي ) 

 (BNA(: مدى توافر بعد االعتمادية لدى البنك الوطني الجزائري )2الجدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  بعد االعتمادية
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

مستوى 
 التطبيق

 طمتوس 65.60 3.28 يلتزم موظفو المصرف بتقديم المنتجات والخدمات في أوقاتها المحددة 6
 متوسط 68 3.40 حظى المصرف بثقة عالية من طرف عمالئهي 7
يهتم المصرف بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات باستمرار وبشكل صحيح  8

 لعمالئه
 متوسط 69.40 3.47

 متوسط 67.60 3.38 المجموع

 باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية. من إعداد الباحثالمصدر: 
( أعاله توافر بعد االعتمادية لدى البنك الوطني الجزائري، حيث تحصلت جميع فقراته على 02تظهر نتائج الجدول )      

(، وبذلك فقد تحصل بعد االعتمادية على متوسط حسابي 3متوسطات حسابية مرجحة أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
حرص المصرف المبحوث على  إلى%( وبمستوى تطبيق متوسط، وهذا ما يشير 67.60( ونسبة اتفاق قدرها )3.38عام مرجح بلغ )

 العمالء بالتعامل معه، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية األولى. إقناعاعتمادية عالية بغية يم منتجاته وخدماته بشكل مالئم وبتقد

 (BNAلدى البنك الوطني الجزائري ) مدى توافر بعد االستجابة(: 3الجدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  بعد االستجابة
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

مستوى 
 التطبيق

مواعيد تقديم منتجاته ف الدقة في إعالم عمالئه عن يراعي المصر  9
 وخدماته

 جيد 70.40 3.52

 جيد 71.80 3.59 لدى موظفي المصرف استعداد دائم لمساعدة العمالء 10
 متوسط 67 3.35 جميع استفسارات وشكاوى عمالئهقوم المصرف بالرد السريع على ي 11

 متوسط 69.80 3.49 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية.المصدر: 
لدى البنك الوطني الجزائري، حيث تحصلت جميع فقراته على متوسطات  ( أعاله توافر بعد االستجابة03تظهر نتائج الجدول )      

على متوسط حسابي عام مرجح  (، وبذلك فقد تحصل بعد االستجابة3حسابية مرجحة أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
 بانشغاالتاهتمام البنك الوطني الجزائري  إلى%( وبمستوى تطبيق متوسط، وهذا ما يشير 69.80( ونسبة اتفاق قدرها )3.49بلغ )

 .يثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية ، وهذا ماومشاكل العمالء واالستجابة السريعة لهم ولرغباتهم
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 (BNAلدى البنك الوطني الجزائري ) مدى توافر بعد األمان(: 4الجدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  بعد األمان
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

مستوى 
 التطبيق

دون  األعماليتمتع معظم موظفي المصرف بالمهارات الالزمة لتنفيذ  12
 أخطاء

 طمتوس 66 3.30

 جيد 73.20 3.66 يشعر العمالء بالراحة واالطمئنان أثناء تعاملهم مع موظفي المصرف 13
 جيد جدا 84.20 4.21 دخراتهمميتوفر لدى المصرف األجهزة األمنية الكافية لحماية العمالء و  14

 جيد 74.60 3.73 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية.المصدر: 
لدى البنك الوطني الجزائري، حيث تحصلت جميع فقراته على متوسطات  ( أعاله توافر بعد األمان04تظهر نتائج الجدول )     

على متوسط حسابي عام مرجح بلغ  األمان (، وبذلك فقد تحصل بعد3حسابية مرجحة أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
المبحوث على توفير الثقة ( وبمستوى تطبيق جيد، وهذا ما يدل على حرص المصرف %74.60( ونسبة اتفاق قدرها )3.73)

 .ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة، وهذا واألمان أثناء عملية تقديم منتجاته وخدماته
 (BNAلدى البنك الوطني الجزائري ) مدى توافر بعد التعاطف(: 5الجدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  بعد التعاطف
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

مستوى 
 التطبيق

 جيد 76 3.80 المصرف اهتماما خاصا بكل عميل ولي موظفوي 15
 جيد 75.20 3.76 بيتهاليحرص المصرف على االهتمام باحتياجات عمالئه ويسعى لت 16
يتسم موظفو المصرف باللباقة وحسن المعاملة واالستقبال الجيد  17

 للعمالء
 جيد 79.40 3.97

 جيد 76.80 3.84 المجموع

 باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية.من إعداد الباحث المصدر: 
لدى البنك الوطني الجزائري، حيث تحصلت جميع فقراته على متوسطات  توافر بعد التعاطف( أعاله 05تظهر نتائج الجدول )      

مرجح على متوسط حسابي عام  (، وبذلك فقد تحصل بعد التعاطف3حسابية مرجحة أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
يالء المصرف المبحوث اهتماما خاصا ما يدل على إ ، وهذا( وبمستوى تطبيق جيد%76.80( ونسبة اتفاق قدرها )3.84بلغ )

 .يثبت صحة الفرضية الفرعية الرابعة ، وهذا مابعمالئه وسعيه نحو بناء عالقات طيبة معهم
 (BNAلدى البنك الوطني الجزائري ) مدى توافر بعد الملموسية(: 6الجدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  بعد الملموسية
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

مستوى 
 التطبيق

 جيد 78.40 3.92 يتمتع موظفو المصرف بالمظهر الحسن والجذاب 18
تتوافر لدى المصرف كافة التجهيزات والمعدات الكفيلة بتقديم أفضل  19

 الخدمات
 متوسط 64.20 3.21

يتناسب المظهر العام للمصرف مع طبيعة الخدمات والمنتجات التي  20
 يقدمها لعمالئه

 جيد 77 3.85

 جيد 73.20 3.66 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية.المصدر: 
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لدى البنك الوطني الجزائري، حيث تحصلت جميع فقراته على  ( أعاله توافر بعد الملموسية06تظهر نتائج الجدول )       
على متوسط حسابي  (، وبذلك فقد تحصل بعد الملموسية3متوسطات حسابية مرجحة أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

المصرف المبحوث على يدل على توافر ، وهذا ما ( وبمستوى تطبيق جيد%73.20( ونسبة اتفاق قدرها )3.66عام مرجح بلغ )
 .يثبت صحة الفرضية الفرعية الخامسة ، وهذا ماكافة التسهيالت المادية الضرورية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للعمالء

 :: اختبار الفرضية الرئيسية للدراسةثالثا
مستوى لعام ونسبة االتفاق و ابي المرجح ابغية التحقق من صحة الفرضية الرئيسية للدراسة فسيتم احتساب المتوسط الحس     

( 07التطبيق لكافة أبعاد جودة الخدمات الخمس مجتمعة والمطبقة لدى البنك الوطني الجزائري، وذلك وفقا لما يوضحه الجدول )
 :أدناه

 اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة(: 7الجدول )

المتوسط الحسابي  البيان
 العام

المتوسط الحسابي 
 الفرضي

نسبة االتفاق 
 العامة %

مستوى التطبيق 
 العام

نتيجة الفرضية 
 الرئيسية

 قبول جيد 72.40 3 3.62 أبعاد جودة الخدمات مجتمعة

 .والحاسبة اإللكترونية باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية من إعداد الباحثالمصدر: 
أن جميع أبعاد جودة الخدمات الخمس )االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف،  إلى( أعاله 07وتشير نتائج الجدول )      

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي 3.62والملموسية( متوافرة لدى البنك الوطني الجزائري، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام المرجح )
صحة الفرضية الرئيسية للدراسة  إلىطبيق جيد، وهذا يشير %( وبمستوى ت72.40(، كل ذلك بنسبة اتفاق قدرها )3الفرضي البالغ )

 .( على مختلف أبعاد جودة الخدمات المصرفيةBNA: يتوافر البنك الوطني الجزائري )القائلة
 :النتائج والتوصيات

 :أوال: نتائج الدراسة
 ,Parasuraman et al)تقييم مستوى أبعاد جودة الخدمات الخمس التي اقترحها كل من  إلىلقد هدفت هذه الدراسة أساسا       

والتي تشمل: االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف، والملموسية، ومدى توافرها في المصارف التجارية الجزائرية  (1988
( والمديرية 815الحكومية عبر دراسة حالة البنك الوطني الجزائري، وعبر استقصاء آراء موظفي المصرف المبحوث في الوكالة رقم )

 النتائج التالية: ىإلالجهوية بعنابة فقد تم التوصل 
 ( يتوافر البنك الوطني الجزائريBNA.على بعد االعتمادية في تقديم مختلف منتجاته وخدماته ) 
 ( يتوافر البنك الوطني الجزائريBNA.على بعد االستجابة في تقديم مختلف منتجاته وخدماته ) 
 ( يتوافر البنك الوطني الجزائريBNAعلى بعد األمان في تقديم مختلف م ).نتجاته وخدماته 
 ( يتوافر البنك الوطني الجزائريBNA.على بعد التعاطف في تقديم مختلف منتجاته وخدماته ) 
 ( يتوافر البنك الوطني الجزائريBNA.على بعد الملموسية في تقديم مختلف منتجاته وخدماته ) 

الخدمات المصرفية لكن بمستويات مختلفة، فأبعاد ( يتوافر على مختلف أبعاد جودة BNAوبالتالي فإن البنك الوطني الجزائري )
األمان والتعاطف والملموسية توافرت بمستوى جيد، في حين أن بعدي االعتمادية واالستجابة قد توافرا بمستوى متوسط، األمر الذي 

 ت عموما.يفرض على المصرف المبحوث بذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير هذين البعدين وكل أبعاد جودة الخدما
 :الدراسة توصيات :ثانيا
 التوصيات الهامة للمصرف المبحوث فإننا نقترح في األخير مجموعة من إليهاعلى ضوء مختلف النتائج التي تم التوصل      

 :ولجل المصارف التجارية الجزائرية األخرى بهدف تحسين جودة منتجاتها وخدماتها أبرزها
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  رفية وإدماجها ضمن مختلف خططها بأهمية مفهوم الجودة المصف التجارية الجزائرية بالمصار ضرورة إيمان القيادات العليا
 .ستراتيجياتها اإلدارية والتسويقيةوإ
  إلخيهمضرورة اهتمام المصارف التجارية الجزائرية باألساليب والتوجهات التسخويقية الحديثخة فخي التعامخل مخع العمخالء، واالسختماع 

 والتركيز عليهم، ألنهم سر نجاح المصارف وبقائها في ظل سوق مصرفية محتدمة التنافس.
  ضخخرورة االسخختثمار المكثخخف للمصخخارف التجاريخخة الجزائريخخة فخخي الخخرأس مخخال البشخخري، وذلخخك عبخخر رصخخد الميزانيخخات الكافيخخة لحسخخن

فوف األماميخخة لمخخا لهخخم مخخن دور بخخارز فخخي انتقخخاء وتحفيخخز وتخخدريب وتكخخوين مختلخخف قياداتهخخا وموظفيهخخا وخصوصخخا مخخوظفي الصخخ
 ضمان جودة الخدمات المقدمة.

  تسخخريع إلخخىضخخرورة تحخخديث أنظمخخة وأسخخاليب العمخخل وفضخخاءات الوكخخاالت التجاريخخة للمصخخارف الجزائريخخة، األمخخر الخخذي سخخيؤدي :
..، وغيرهخخا، كخخل ذلخخك وتيخخرة أداء الخخخدمات، سخخرعة معالجخخة شخخكاوى واحتجاجخخات العمخخالء، شخخعور العمخخالء بالراحخخة واألمخخان، .

 سيساهم حتما في الرفع من جودة منتجات وخدمات المصارف التجارية الجزائرية وسيزيد من مستويات رضا عمالئها.
  المصخارف التجاريخة الجزائريخة  تقخدمهاضرورة تكثيف إجراء البحوث المستقبلية التي تستهدف قياس مستوى جودة الخخدمات التخي

أو عمالئها، وذلك بغية تزويد هذه المصارف بقاعدة من المعلومخات والبيانخات التخي تسختغلها فخي سواء من وجهة نظر موظفيها 
 تحسين نوعية منتجاتها وخدماتها.

 :المراجع
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Abstract 

        This study aims to measure the extent of availability of service quality dimensions: reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, tangibility in a Algerian governmental banks, and to realize the 

previous aim the study adopted the descriptive analytical method using the questionnaire tool to 

collect the primary data from a sample that consists of (42) employees working in one of the most 

important leading Algerian banks it’s the National Algerian Bank (BNA), This study concluded that 

the National Algerian Bank (BNA) adopted the all dimensions of service quality at different levels, 

the assurance, the empathy, and the tangibility dimensions are available at a good level, while the 

reliability and the responsiveness dimensions are available at an average level, at the end the 

researcher presented a set of recommendations that contribute to improve the different dimensions of 

service quality in Algerian governmental banks.    
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