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  دور التسويق اإللكتروني في تحسين أداء البنوك التجارية الجزائرية
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  الملخص
حيث  هدفت الدراسـة إىل معرفـــــة دور التسويق اإللكرتوين يف حتسني أداء البنوك التجارية،

مؤسسة  42مت  إجراء دراسة تطبيقية على جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية والبالغ عددها 
خلصت الدراسة إىل عدة نتائج متثل أبرزها يف وجود عالقة إحصائية بني التسويق بنكية، و 

  .اإللكرتوين للخدمات املصرفية اإللكرتونية وأداء البنوك
إللكرتوين، أداء البنوك، البنوك التجارية، اخلدمات املصرفية التسويق ا :الكلمات المفتاحية

  .اإللكرتونية
  

AAbbssttrraacctt  
This study aimed to find out the role of e-marketing in improving the 

performance of commercial banks, where was conducted an empirical study 
on 42 commercial banks in Algeria, we concluded from this study many 
results, the most important is the existence  of a statistical relationship 
between e-marketing and banks  performance. 

Keywords:  E-marketing, Banks Performance, commercial banks, 
electronic banking services. 

  :المقدمة
بعد الثورة التكنولوجية اليت عرفها العامل ظهرت العديد من املفاهيم اجلديدة يف عامل 
االقتصاد، لعبت الدور احلاسم يف تغيري املسارات، اجتاهات واسرتاتيجيات املؤسسات االقتصادية، 

م ولعّل التسويق اإللكرتوين للخدمات يعترب أهم هذه املفاهيم نظرا لتوجهه بصفة مباشرة إىل أه
هدف للمنظمة واملتمثل يف العميل وحماولة الوصول إليه وتلبية رغباته بكفاءة ويف أسرع وقت 
ممكن، هذا إضافة إىل إدارة عالقات املنظمة مع بيئتها الداخلية واخلارجية وكل ذلك بطريقة 
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وفاعلية  فبالنظر إىل جممل املزايا اليت يتيحها هذا النمط من التسويق من سرعة، مرونة.  إلكرتونية
أصبح هناك تنافس شديد بني معظم الكيانات االقتصادية من أجل تطبيقه واالرتقاء به إىل أعلى 
املستويات من أجل ضمان حتقيقه ألحسن النتائج مبا يف ذلك القطاع البنكي الذي شهد حتوالت  

ونية جديدة كبرية جدا منذ تبينيه للتقنيات التكنولوجية واستحداثه لطرق وأساليب توزيعية إلكرت 
  .مثل بنوك االنرتنت، البنوك اهلاتفية وغريها

ففي ظل حميط متغري وبيئة تتسم باملرونة والسرعة أصبح أداء البنك والذي يعكس قدرته 
وقابليته يف حتقيق أهدافه سواء تلك األهداف املتعلقة بالرحبية أو باحلصة السوقية أو تلك اليت 

لقة برضا العمالء أو والئهم، مرتبطا أساسا باإلمكانيات ترتبط باالنطباعات الذهنية واملتع
التكنولوجية املتاحة، واليت ختول له االستفادة من كل مزاياها يف مقدمتها التسويق اإللكرتوين 
للخدمات املصرفية وإمكانية الوصول إىل العميل والتقرب منه من خالل تقدمي املزيج التسويقي 

  .طلباتهاملالئم الذي يرضي رغباته ومت
 ااملصرفية يهدف أساس للخدمات اإللكرتوين من خالل ما سبق ذكره يتضح لنا أن التسويق

إىل زيادة املنافع اليت يتحصل عليها ويستفيد منها كل من العمالء والبنك، ومن هنا نطرح السؤال 
  : الرئيسي التايل

  رية؟ما دور التسويق اإللكتروني في تحسين أداء البنوك التجارية الجزائ
  أهمية الدراســـــــــــة  

تأيت أمهية هذه الدراسة نتيجة للنهضة التكنولوجية املتسارعة اليت يعرفها العامل اليوم واليت 
االت االقتصادية مبا يف ذلك القطاع البنكي فالبنوك التجارية اليوم . تلعب دورا هاما يف كافة ا

ا وحتقيق أهدافها ا لتسويقية وذلك من خالل استخدام شبكة تسعى جاهدة لتفعيل نشاطا
ا أن تليب احتياجات العميل وحتقق رضاه   .االنرتنت وكل التقنيات اإللكرتونية املعاصرة اليت من شأ

  منهج الدراســـــــــــــــة
ا، أبعادها ونتائجها مت استخدام املنهج الوصفي مث  من أجل دراسة اإلشكالية وحتليل أسبا

باإلضافة إىل استخدام دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي والذي هو عبارة عن  املنهج التحليلي،
  .دراسة تقييمية سيتم االعتماد فيها على تقنية اإلستبانة
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ومن هنا قمنا بتقسيم البحث إىل ثالث حماور أساسية، أما احملور األول فقد كانت حتت 
خالله إىل اإلطار املفاهيمي ألداء البنوك عنوان التسويق اإللكرتوين، أما الثاين فقد تعرضنا من 

وأخريا دراسة دور التسويق االلكرتوين يف املؤسسة البنكية اجلزائرية من خالل حتليل االستبيانات 
  .املوزعة يف الدراسة امليدانية

  
  التسويق اإللكتروني والعمل المصرفي اإللكتروني: المحور األول

  التسويق اإللكتروني -1
استخدام قوة شبكات االتصال املباشر واتصاالت " يعّرف كلري التسويق اإللكرتوين بأنــــــــه

فيعرفه  )2009أبو فارة، (أما  1".احلاسب والوسائل التفاعلية الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية
إدارة التفاعل بني املنظمة واملستهلك يف فضاء البيئة االفرتاضية اليت تعتمد أساسا على "على أنه 

وعمليات التسويق اإللكرتوين ال تركز فقط . تكنولوجيا اإلنرتنت من أجل حتقيق املنافع املشرتكة
ت بني املنظمة من جهة على عمليات بيع املنتجات إىل املستهلك بل تركز أيضا على إدارة العالقا

وعليه ميكن أن نعّرف   2".وبني املستهلك وعناصر البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية من جهة ثانية
التسويق اإللكرتوين على أنه جمموعة من األنشطة التسويقية اليت تستخدم احلاسب وتكنولوجيات 

حيث أننا جند . سلع واخلدماتاإلعالم واالتصال، يف مقدمتها شبكة االنرتنت من أجل تسويق ال
  3:العديد من املؤسسات والشركات تتجه إىل التسويق اإللكرتوين لالستفادة منه على النحو التايل

حتقيق التواجد اإللكرتوين على االنرتنت عن طريق إنشاء مواقع للشركات واملنظمات تضم  -
  العديد من البيانات األساسية؛

ية واملستجدة عن املنظمة، األمر الذي سيوفر عليها استخدام توفري املعلومات الكافية، الضرور  -
موظفني لإلجابة على االستفسارات املختلفة للزبائن،  وبالتايل ميكنهم احلصول على اإلجابات 

 بسهولة؛

                                                             
  .132، ص2009 ، دار امليسرة للنشر والتوزيع، األردن،1، ط"التسويق االلكرتوين: "حممد مسري أمحد 1
  .135، ص2009، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 3، ط"عناصر املزيج التسويقي عرب االنرتنت-التسويق االلكرتوين: "أبو فارة يوسف امحد 2
  .33، ص2007، دار الفكر اجلامعي، مصر، "التسويق االلكرتوين: "الصرييف حممد 3
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الوصول إىل السوق العاملية وبالتايل الوصول إىل املستهلكني يف أماكن مل تفكر يف الوصول  -
  ية؛إليها بالوسائل التقليد

  ساعة يوميا وطوال األسبوع؛ 24إمكانية خدمة املستهلك  -
االنرتنت وسيلة تسمح بالتفاعل بني املنتج واملستهلك، وبالتايل توفر للمنظمة فرصة احلصول  -

  .على تغذية مرتدة من العمالء حول املنتج
إىل األهداف اليت يسعى إليها  )Smith and Chaffey , 2005 ( هذا ويشري كل من

  4:املسوقون من خالل استخدام التسويق اإللكرتوين وهي كاآليت
  زيادة املبيعات من خالل التوزيع والرتويج يف نطاق أوسع؛ -
  تقدمي قيمة مضافة للعمالء؛ -
م وخلق سبل احلوار معهم؛ -   التقرب من الزبائن من خالل متابعتهم واإلجابة على تساؤال
يف اخلدمات، معامالت البيع واإلدارة، ومطبوعات الربيد، وبالتايل زيادة ختفيض تكال -

  األرباح عن املعامالت؛
توسيع وتعزيز العالمة التجارية، حيث أن االنرتنت وسيلة جيدة خللق قيم جديدة وخلق  -

 .الوعي واإلدراك بالعالمة التجارية لدى العمالء
  العمل المصرفي اإللكتروني -2

التعاريف اليت طرحت للعمل البنكي اإللكرتوين جتب اإلشارة إىل أن هناك قبل ذكر أهم 
نوعني من البنوك اليت متارس أعماهلا بطريقة الكرتونية، فهناك البنوك اليت ليست هلا بيانات تأوي 
هياكلها وتسمى بالبنوك االفرتاضية أو البنوك عرب االنرتنت وهناك بنوك تقليدية عادية أو ما تسمى 

 5.وك األرضية وهي اليت تقدم خدمات تقليدية باإلضافة إىل ممارسة العمل املصريف اإللكرتوينبالبن
إجراء العمليات املصرفية بطرق إلكرتونية أي باستخدام "واملقصود بالعمل املصريف البنكي هو 

                                                             
4 CHAFFEY.D, SMITH. PR: «Emarketing Excellence- planning and optimizing your 
digital marketing», Elsevier butterworth-heinemann , UK, 2008, p22. 

، "حنو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكرتونية"، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي اخلامس حول "البنوك اإللكرتونية: "صاحل مفتاح، معاريف فريدة 5
  . 5ص ،2007فيالدلفيا، األردن، جامعة 
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الئتمــــــــــان أو تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديـــــــــدة، سواء تعلق األمر بالسحب أو بالدفع أو با
 6".بالتحويل أو بالتعامل يف األوراق املالية أو غري ذلك من أعمال املصارف

إن التنافس بني املؤسسات املالية يف سوق العمل املصريف شديد جدا، وعنوانه اخلدمة 
وعليه فإن للبنوك اليت متارس العمل املصريف اإللكرتوين فرصة  الشاملة واألسرع وبالكلفة األقل،

لتحقيق معدالت أفضل للمنافسة والبقاء يف السوق، مبا توفره من سهولــــــــة الدخول إىل املوقـــــــــــع، 
ا تتيح للزبون القدرة 7ساعة وبطريقة آمنة24وإمكانية إجراء املعامالت على مدار  ، باإلضافة إىل أ

ا تغنيه عن زياراته املتكررة للبنك من أجل إمتام و  اإلمكانية لكي يدير معامالته املصرفية بنفسه وأ
 .معامالته وما يصحبها من صعوبات مجعة كالزحام والصعوبة يف التعامل مع مقدمي اخلدمة مثال

، هذا وجيب أن تتوفر لدى البنوك متطلبات أساسية كي متارس العمل املصريف اإللكرتوين
  8:نذكرها كالتايل

تأيت يف مقدمة املتطلبات ملمارسة العمل اإللكرتوين وهي ترتبط  :البنية التحتية التقنية -1
  .باالتصاالت وتقنية املعلومات التحتية ألي بلد

إذ أن توافر اإلطارات البشرية املؤهلة والقادرة على أداء األعمال  :اإلطارات البشرية الكفأة -2
اجلديدة باحرتافية يعد من املتطلبات األساسية للتحول إىل العمل املصريف اإللكرتوين، وهذا األمر 
يتطلب التواصل التأهيلي والتدرييب للكوادر يف خمتلف الوظائف الفنية، املالية، التسويقية، 

  دارية؛االستشارية واإل
إن اجلمود وانتظار اآلخرين ال يتفق مع التقاط فرص  :التفاعل مع المستجدات الفنية -3

للتميز، فلبناء عمل مصريف إلكرتوين متميز قائم بذاته، جيب على املؤسسات املالية مواكبة 
ج الذي التطورات التقنية احلديثة وعدم االكتفاء باالنتظار، على الرغم من أن هذا األخري هو النه

  تسري عليه أغلب البنوك يف العامل العريب اليوم؛

                                                             
، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية "الصريفة االلكرتونية كمدخل لعصرنة املصارف اجلزائرية: "حسن رحيم، معراج هواري 6

  .316، ص2004الواقع والتحديات، جامعة شلف، اجلزائر،  -اجلزائرية والتحوالت االقتصادية
7 FAZALATH. H: «E-banking in india: an insight», International journal of management and 

science, Vol 3, issue 2, 2013, p25. 
  .2011، 4، جملد كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد "إمكانات التحول حنو الصريفة االلكرتونية يف البلدان العربية" :نصر محود مزنان فهد 8
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تتطلب االستمرارية يف أداء العمل املصريف اإللكرتوين على التقييم  :الرقابة والتقييم المستمر -4
ا اإللكرتونية، باالستعانة باجلهات والكوادر املتخصصة، ملعرفة  املوضوعي واملستمر لفاعلية أدوا

ف على الصعوبات اليت تواجه عملها، واختاذ القرارات واإلجراءات املناسبة سالمة أدائها والوقو 
  .  للحد منها

  
  اإلطار المفاهيمي ألداء البنـــــوك: المحور الثاني

لقد اختلف الكتاب واملفكرون يف إعطاء مفهوم حمدد لألداء، فذهب كل واحد منهم إىل 
ففريق منهم اعتمد يف تعريفه على اجلوانب الكمية أي تفضيل  تعريفه من الزاوية اليت يراها به،

الوسائل التقنية يف التحليل بينما ذهب فريق آخر إىل اعتبار األداء مصطلح يتضمن أبعاد تنظيمية 
واجتماعية فضال عن اجلوانب االقتصادية، ومن مث ال جيب االقتصار على استخدام النسب 

املصطلح، وجتدر اإلشارة إىل أن االشتقاق الّلغوي ملصطلح األداء واألرقام فقط يف التعبري عن هذا 
، واليت )Performer(املشتقة من اللغة الالتينية  )To Perform(مستمد من الكلمة االجنليزية 

 ، ومن أهم التعاريف اليت أسندت لألداء  نذكر تعريف9تعين تنفيذ مهمة أو تأدية عمل
)Angelier , 1993 (، ا على تنفيذ إسرتاتيجيتها حيث أنه اعترب أداء املنظمة يتجسد يف قدر

، فهو يتعلق بقدرة املؤسسة على االستمرار بالشكل املرغوب 10ومتكنها من مواجهة القوى التنافسية
األداء ) 2013حمسن الربيعي؛ محد راضي، (كما عرف . فيه يف سوق تنافسية ديناميكية متطورة

املتحققة فعليا قياسا باألهداف اليت يسعى املصرف إىل ) النتائج(املخرجات "املصريف على أنه 
نشاط يعكس قدرة املنظمة يف حتقيق أهدافها " وبالتايل ميكننا أن نعّرف األداء بأنه 11."حتقيقها

وضمان استمرارها يف السوق، من خالل االستغالل األمثل والعقالين ملواردها البشرية، املادية 
  ".واملالية

                                                             
9 ECOSIP: « Dialogues autour de la performance en entreprise: les enjeux », édition 

l’harmattan, Paris, 1999, p15. 
10ANGELIER. J.P: « Economie industrielle », OPU, Alger, 1993, p168. 

، 2012دار اليازوري للنشر والتوزيع،  ،1ط ،"حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرة" :سنعبد احملراضي محد الربيعي حاكم حمسن،  11
  .145ص
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ن القول أّن ممارسة األعمال املصرفية اإللكرتونية تؤثر على األداء من خالل األبعاد هذا وميك
  12:التالية

  تحسين جودة الخدمات   -1
يقصد بتحسني جودة اخلدمة املصرفية بتحسني القيمة املضافة اليت تقدمها هذه اخلدمات  

مة، وهكذا احلال مع للعمالء فالتكنولوجيا املتقدمة تعترب مفتاح التطوير والتجديد ألي خد
ا أن تساهم يف حتسني جودة  اخلدمات املصرفية، حيث تتيح عدة مزايا لألعمال املصرفية من شأ

اخلدمات الذاتية، تطوير اخلدمات االستشارية عن بعد، عدم حمدودية زمان ومكان : اخلدمة أمهها
احلصول على اخلدمة، تقدمي اخلدمات، كسب الوقت، إمكانية التفاوض، املرونة، تسهيل عملية 

التفاعل يف الوقت احلقيقي، االستجابة السريعة، تبادل املعلومات املوثوقة واآلمنة وغريها من املزايا، 
  .كلها تساهم يف حتسني جودة اخلدمة البنكية

 تخفيض التكاليف -2
واالستفادة  يتفق معظم الباحثني أن تبين األعمال اإللكرتونية يؤدي إىل ختفيض التكاليف،

من اقتصاديات احلجم كنتيجة لذلك، فهي تؤدي إىل نقل املعلومة لقاعدة واسعة من العمالء 
من خالل دراسته أن أهم ما مييز  )Riddle, 2001(بتكلفة منخفضة  ويف وقت قياسي، ويشري

األعمال اإللكرتونية هو عدم وجود مصاريف املدخالت، باإلضافة إىل إلغاء تكاليف أخرى  
أن ممارسة العمل املصريف  )(Lemaître, 1997لرتويج، مصاريف املعامالت وغريها، ويعترب كا

على اإلنرتنت يؤدي بنسبة كبرية إىل التخلص من مصاريف البحث عن العمالء اجلدد، وتكاليف 
 .التعامل معهم

 فتح أسواق جديدة   -3
ية احملددة بالضرورة، وبالتايل إن البنوك اليت تعتمد التسويق اإللكرتوين ستكسر احلواجز املكان

ستكون قادرة على غزو األسواق واستهداف شرائح جديدة من العمالء سواء يف األسواق احمللية أو 

                                                             
12 DAGHFOUS Naoufel  &TOUFAILY Elissar: «L’impact de l’adoption de E-banking sur la 

performance commerciale des banques - Cas du marché Libanais», voir le site : 
http://luxor.acadiau.ca/library/ASAC/v27/content/authors/n/naoufel,%20daghfous/Limpact

%20de%20ladoption.pdf , 23/07/2015. 
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ا مع العمالء يف مناطق  األجنبية، وهذا ما سيمكنها من زيادة حصتها السوقية وإدارة عالقا
  .جغرافية أبعد

  توسيع تشكيلة الخدمات المقدمة  -4
البنوك املمارسة للعمل اإللكرتوين على عدة قنوات توزيعية، ميكنها من تقدمي إن اعتماد 

تشكيلة أوسع من اخلدمات املعروضة مثل التوقيع الرقمي، احملفظة اإللكرتونية وغريها من اخلدمات، 
ة شدة املنافسة   .ستكون قادرة من خالهلا على خلق التميز يف السوق املصريف وجما

  العمالء تعزيز العالقة مع  -5
إن اعتماد العمل املصريف اإللكرتوين يسمح بتعزيز عالقة العمالء مع املصرف، من خالل 
ا متاحة يف مجيع األوقات، وهذا ما  استخدام قنوات اتصال متعددة ومتكاملة، إضافة إىل أ
م اليت سوف تؤثر على مستوى رضاهم  سيؤدي إىل االستجابة الفعالة ملتطلبات العمالء ورغبا

  .بالضرورة
  

  دور التسويق اإللكتروني في المؤسسة البنكية الجزائرية: المحور الثالث
يف الدراسة امليدانية مت اعتماد تقنية اإلستبانة كأداة رئيسية يف احلصول على املعلومات، 

خصص اجلزء األول للمعلومات العامة حول املوظفني  حيث مت  تقسيمها إىل جزأين رئيسيني،
  :أقسام أساسية، نذكرها كما يلي 4إضافة إىل املوقع اجلغرايف للبنك، أما اجلزء الثاين فقد قسم إىل 

أسئلة، وضعت بغرض معرفة مدى تأثري التسويق اإللكرتوين على  3تضمن  :القسم األول -
  املردودية املالية للبنوك؛

تضمن سؤالني، دارا حول مقدار التحسن يف احلصة السوقية للبنك بعد تبين  :القسم الثاني -
  العمل املصريف اإللكرتوين؛

أسئلة، هدفنا من خالهلا إىل معرفة مدى تأثري صورة البنك على  3تضمن  :القسم الثالث -
  أدائه بعد تبين العمل املصريف اإللكرتوين مقارنة باملنافسيــــن؛

أسئلة، وضعت بغرض معرفة أثر التسويق اإللكرتوين على التكاليف  3تضمن  :القسم الرابع -
  اليت تتحملها البنوك؛
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يعترب قسم مكمل لإلستبانة األوىل، وضع بغرض معرفة رأي املوظفني حول  :القسم الخامس -
أداء املنتج اإللكرتوين الذي يقدمه البنك ودرجة رضا العمالء عنه من خالل املواجهات املباشرة 

 . الحظة مواقفهممعهم وم
كما مت اعتماد أسلوب املقابلة الفردية مع املوظفني يف البنوك وخنص بالذكر هنا مدراء 
الفروع واملدراء العامون، وذلك بغرض مجع املعلومات عن واقع العمل املصريف اإللكرتوين يف البنوك 

داية العمل املصريف يف الوقت الراهن مقارنة باملاضي، فكانت األسئلة تدور خاصة حول تاريخ ب
اإللكرتوين يف البنك املعين، ما هي املشاريع املستقبلية اليت تسعى إليها البنوك، اإلمكانيات املتوفرة 
من أجل املضي قدما، مدى االهتمام بالتسويق اإللكرتوين يف البنك، وغريها من األسئلة اليت ختدم 

  .غايتا األساسية
انة تقيس العوامل املراد قياسها، والتثبت من صدقها، هذا ومن أجل الربهنة على أن اإلستب

ما حبساب ، واليت بينت )Cronbach Alpha( مت إجراء اختبار مدى االتسـاق الداخلي لفقرا
 .وهي نسبة عالية %83.4متتع األداة مبعامل ثبات عال حيث بلغ نسبة نتائجه 

موزعة بالتساوي على ثالث واليات متمثلة  مؤسسة بنكية جتارية، 42ولقد مشلت دراستنا 
ليصل  بنك جتاري على مستوى كل والية، 14اجلزائر العاصمة، الشلف وغليزان، مبعدل : يف

  .استبانه منها 94إستبانـة، مت اسرتجاع ما مقداره  102جممـــــــــوع اإلستبانات املوزعـة للموظفني 
  التحليل الوصفي ألفراد العينة - 1

لقسم األول من اإلستبانة واملتعلق مبجموعة العوامل الدميوغرافية للعمالء فقد  بالنسبة ل
  :كانت نتائجه بعد تفريع جمموعة اإلستبانات املوزعة  على العينة احملددة كاآليت

وهي   59.6%لقد أظهرت النتائج أن أغلب املشــــاركني من الذكور بنسبة بلغت  :الجنس - 
  .40.4%نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة اإلناث واليت بلغت 

، تليها 45.7%هي األعلى حضورا بنسبة قدرت بـــ ) 35-26(الفئة احملصورة بني   ::العمر  - 
بنسبة ) 60 -46(، مث الفئة بني 28.7%واليت قدرت نسبة مشاركتها بـ ) 45-36(الفئة بني 

أكثر (، أما الفئة  1.1%بنسبة بلغت )  26من أقل (تأيت يف األخري الفئة   ،24.5%بلغت 
  .فلم حنصي أية مشاركة) 60من 
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أن األغلبية املشاركة من حاملي شهادة الليسانس بنسبة قدرت بينت النتائج   :المؤهل العلمي - 
بينما  22.3%، يليها مباشرة جمموعة املوظفني من املستوى الثانوي بنسبة بلغت 64.9%بـ

 ).01(توزعت بقية العينة على البدائل األخرى نوضحها يف الشكل رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي  ):01(الشكل رقم

  
  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

  ) 02(نوضح النتائج يف الشكل رقم  :المسمى الوظيفي - 
  توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي  ):02(الشكل رقم

  
  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر
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م  :سنوات الخبرة -  سنة بنسبة  15لقد أظهرت النتائج أن أغلب املشــــاركني هم ممن فاقت خرب
م من   38.3%بلغت  سنوات بنسبة  10 -5، تليها نسبة املوظفني الذين ترتاوح سنوات خرب
م ، 27.7%بلغت  من و  سنوات 5أقل من فيما  بلغت نسبة املشاركني ممن كانت سنوات خرب

  .12.8%و  21.3%سنة بالتتابع  15 -11
أظهرت نتائج التحليل الوصفي بالنسبة هلذا املتغري أن عدد املوظفني : الموقع الجغرافي للبنك - 

الواليات الثالث تتصدرهم والية الشلف بنسبة قدرت بـ املستجوبني يتوزعون بنسب متقاربة على 
  .على التوايل 30.9%و  33%    اجلزائر العاصمة وغليزان بنسب بلغت  تليها كل من، %36.2

  
 تحليل نتائج اإلستبانة - 2

من خالل هذا العنصر سوف نقوم بتحليل نتائج اإلستبانة وفق األقسام اليت بيناها سابقا 
  .املردودية، احلصة السوقية،  صورة البنك، التكاليف ورضا العمالء: واملتمثلة يف

  المردودية - 1.2
  :يبني اجلدول املوايل  إجابات أفراد العينة على الفقرات املتعلقة مبردودية البنك

  إجابة أفراد العينة على السؤال المتعلق بالمردودية ):01(الجدول رقم 

املتوسط   الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  املوافقة

هناك حتسن يف املردودية املاليــــــة للبنك بعد تبين   1
  مرتفعة 1.287 5.63  .التسويق اإللكرتوين

إدارة العالقات مع العمالء إلكرتونيا يعزز من   2
  مرتفعة 1.463 5.43  .مردودية البنك

تبين العمل املصريف تأثرت أسعــــــــار الفائدة بعد   3
  متوسطة 1.568 3.6  .اإللكرتوين

  مرتفعة  0.829  5.28  املردوديــــــــــة
  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر
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 "هناك حتسن يف املردودية املاليــــــة للبنك بعد تبين التسويق اإللكرتوين" نالحظ أن العبارة 
يف حني أن   1.287واحنراف معياري بلغ  5.63تأيت يف املرتبـــــــــة األوىل مبتوسط حسايب بلغ 

حلت يف املرتبة األخرية " تأثرت أسعــــــــار الفائدة بعد تبين العمل املصريف اإللكرتوين "العبــــــــــارة 
وترجح الباحثة أن التأثر الضعيف  ،1.568واحنراف معياري بلغ  3.6مبتوسط حسايب بلغ 

ملعدالت الفائدة بعد استخدام العمل املصريف اإللكرتوين يرجع إىل أن حتديده ال يعود إىل البنوك 
التجارية، إمنا بنك اجلزائر ويقتصر دور البنوك يف حتديد قيمة العمالت فقط، وعليه وبناءا على 

ـراد العينة يوافقون بدرجة مرتفعة على تقييمهم للمردوديــــــــــة، نتائج اجلدول أعاله فإن غالبية أفــــــــــــ
  ..0.839باحنراف معياري عام قدر بـــــ  5.28حيث بلغ املتوسط احلسايب العام للمتغري بـــــ 

  الحصة السوقية - 2.2
نوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة بإجابات أفراد العينة لألسئلة 

  :اخلاصة باملردودية من خالل اجلدول التايل
  إجابة أفراد العينة على السؤال المتعلق بالحصة السوقية ):02(الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  درجة املوافقة

1  
نسبــــة االحتفــــاظ بالعمالء قد حتسنت بعد تبين 

  مرتفعة 1.412 5.24  .اإللكرتوينالتسويق 

2  
احلصة السوقية للبنك حتسنت بعد تبين قنوات 

  .التوزيع اإللكرتونية
  مرتفعة 1.32 5

  مرتفعة  1.204  5.12  احلصة الســـــــــوقية
  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

املالحظ أن كال من العبارتني اللتان تضمنهما املتغري قد سجلتا نسبة موافقة مرتفعة مبتوسط 
وعليه  ،] 1.412 , 1.32[واحنراف معياري احنصر بني ]  5.24 , 5[حســـــــــــــــايب احنصر بني 

فإن النتـــــــــــائج تشري إىل موافقة غالبية أفــــــراد العينة على تقييمهم للحصة السوقيــــــــة بعد استخدام 
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، باحنراف معياري عام قدر بـــ 5.12التسويق اإللكرتوين، حيث قدر املتوسط العام للمتغري بــــ 
  . راد العينة، كدليل على التشتت الضعيف نوعا يف إجابات أف1.204

    صورة البنك - 3.2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة بإجابات أفراد ) 03(يبني اجلدول رقم 

  .العينة عن األسئلة املتعلقة بصورة البنك
  إجابة أفراد العينة على السؤال المتعلق بصورة البنك ):03(الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
توسط امل

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري
درجة 
  املوافقة

1  
هناك حتسن يف صورة البنك بعد اعتماد قنوات التوزيع 

  .اإللكرتونية 
  مرتفعة 1.349 5.56

اخلدمات اإللكرتونية اليت يقدمها البنك ذات جودة   2
  .أحسن من املنافسة

  متوسطة 1.665 4.88

3  
عدد العمالء اجلدد يرجع إىل املراحل املتقدمة يف  زيادة

استخدام التسويق اإللكرتوين من طرف البنك والذي 
  .حسن من صورته

  متوسطة 1.632 4.93

  مرتفعة  1.231  5.12  صـــورة البنك
  .من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

هناك حتسن يف صورة البنك بعد اعتماد " من خالل اجلدول أعاله نالحـــــــــــظ أن الفقرة 
جاءت يف املرتبة األوىل بدرجة مـــــــوافقة مرتفعة حيث " قنوات التوزيع اإللكرتونية مقارنة باملنافــــــــــسة

اخلدمات " فيما حلت العبارة ،1.349واحنراف معياري بــ  5.56قدر متوسطها حســـــــايب بـــ 
يف املرتبة األخرية بدرجة موافقة " اإللكرتونية اليت يقدمها البنك ذات جودة أحسن من املنافسة

وترى الباحثة أن السبب ، 1.665واحنراف معياري بلــــغ  4.88متوسطة ومبتوسط حسايب بلغ 
ارية ليبقى االختالف بينها فقط يف يعود إىل تشابه اخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها البنوك التج

طريقة تقدميها، وعليه فإن نتائج اجلدول تشري إىل املوافقة املرتفعة ألغلبية أفراد العينة على تقييم 
  .1.231واحنراف معياري عام قدر بـــ  5.12املتغري احملدد وذلك مبتوسط حسايب عام قدر بــ 
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  التكـــــــــــاليف - 4.2
يل إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن يشري اجلدول املوا

  .الفقرات املتعلقة بالتكاليف
  إجابة أفراد العينة على السؤال المتعلق بالتكاليف ):04(الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  املوافقة

التكاليف الكلية للبنك بعد اعتماد التسويق اخنفضت   1
  .اإللكرتوين

  متوسطة 1.632 4.21

2  
سامهت قنوات التوزيع اإللكرتونية يف ختفيض تكاليف العمالة 

  متوسطة 1.255 3.68  .يف البنك

بعد استخدام التسويق عرب اإلنرتنت اخنفضت تكاليف   3
  .الرتويج يف البنك

  متوسطة 1.624 4.2

  متوسطة  1.476  4.03  التكـــــــــاليف
  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

يوضح اجلدول السابق تقييم أفراد العينة ملتغري صورة البنك، ونالحظ أن املتوسطات احلسابية 
ال  فيما احنصرت االحنرافات  ،4.03مبتوسط حسايب عام بلغ ] 4.2 ,3.68[للفقرات احنصرت يف ا
ال  وبدرجة موافقة  1.476باحنراف معياري عام بلغ ]  1.632 ,1.255[املعيارية للفقرات يف ا

إىل أن  متوسطة حسب املقياس املستخدم يف الدراسة، وترى الباحثة أن السبب يف ذلك يعود أساسا
  . ومل يطبق بالشكل املطلوب بعداستخدام التسويق اإللكرتوين يف البنوك مازال يف مرحلة التقدمي

  رضا العمــــــــــــالء - 5.2
إىل االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة ) 05(يشري اجلدول رقم 

  .عن الفقرات املتعلقة مبتغري رضا العمالء
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  إجابة أفراد العينة على السؤال المتعلق برضا العمالء ):05(الجدول رقم

املتوسط   الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  املوافقة

1  
عالقات البنك مع عمالئه حتسنت بشكل واضح بعد اعتماد 

  مرتفعة 1.446 5.32  .التسويق اإللكرتوين

  متوسطة 1.487 4.94  .عمالء البنك راضني عن ما يقدمه البنك من خدمات إلكرتونية  2
  مرتفعة 1.451 5.21  .البنك أصبح أقرب لعمالئه بعد تبين العمل املصريف اإللكرتوين  3

  مرتفعة  1.172  5.16  رضــــــا العمالء
  .من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

عالقات البنك مع عمالئه حتسنت بشكل واضح بعد اعتماد " نالحظ أن الفقرة 
كانت يف املرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة وذلك مبعدل حسايب بلغ " اإللكرتوينالتسويـــــــــق 

عمالء البنك راضني عن ما يقدمه البنك " أما الفقرة  ،،1.446واحنراف معيــــــــــاري بلغ      5.32
فقد جاءت يف املرتبة األخرية بدرجة موافقة متوسطة، مبتوسط حسايب بلغ " من خدمات إلكرتونية

ويوضح اجلدول أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة   ،،1.487واحنراف معياري بلغ  4.94
    ..1.172واحنراف معياري بلغ  5.16مرتفعة على تقييم املتغري وذلك مبتوسط حسايب عام بلغ 
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  من الجزء الثاني 15إجابة أفراد العينة على السؤال رقم  - 6.2
إجابات أفراد العينة على السؤال األخري من اجلزء الثاين واملتمثل ) 06(يوضح اجلدول رقم 

  ".كيف تقيم أداء البنك حاليا بعد استخدام التسويق اإللكرتوين"يف 
  إجابة أفراد العينة على السؤال المتعلق بتقييم أداء البنك ):06(الجدول رقم

  اكميةالنسبة املئوية الرت   النسبة املئوية  التكرار  اختيارات اإلجابة
  --  --  --  مرتاجع جدا

 2.1% 2.1% 2  مرتاجع
 23.4% 21.3% 20  ثابت

 46.8% 23.4% 22  جيد إىل حد ما
 96.8% 50.0% 47  جيد

 100% 3.2% 3  جيد جدا
موع   --  %100 94  ا

  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر
  15السؤال رقم إجابة أفراد العينة عن ): 03(الشكل رقم 

  
  ).06(اعتمادا على نتائج اجلدول رقمني من إعداد الباحث :المصدر

من املبحوثني يرون أن %  50فإن ) 03(والشكل رقم ) 06(استنادا إىل اجلدول رقم 
  .فقط يرون أنه مرتاجع%  2مستوى البنك جيد بعد استخدام التسويق اإللكرتوين، يف حني أن 

  

2%

21%

24%
50%

3%

متراجع

ثابت

جيد إلى حد ما

جيد
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  15العالقة بين المعلومات الخاصة وإجابات أفراد العينة عن السؤال رقم  ):04(الشكل رقم

  
  اعتمادا على نتائج اإلستبانة نيمن إعداد الباحث :المصدر

وباألخذ بآراء املوظفني ممن ) 04(واعتمادا على الشكل رقم ) 06(ولتأكيد نتائج اجلدول رقم 
م  واملدير العام، فإن تقييم البنوك بعد استخدام  سنة واملعينني يف منصب مدير الفرع 15فاقت خرب

  . التسويق اإللكرتوين بشكل خاص والعمل املصريف اإللكرتوين بشكل عام هو جيد
  خاتمـــــــــــةال

من خالل دراسة حالة البنوك التجارية اجلزائرية يف تطبيق واستخدام التسويق اإللكرتوين 
توصلنا إىل أن التسويق اإللكرتوين هو مفهوم مغيب إىل حد ما يف الواقع الفعلي  وانعكاساته على أدائها ،

للبنوك، فمنذ تاريـــــــــــــــخ االنطالق الفعلي ملشاريع العمل املصريف اإللكرتوين وإىل غاية اليوم، ما زالت البنوك 
ا اإللكرتونية ومل تتمكن ب عد من الوصول إىل املرحلة اليت ميكن التجارية اجلزائرية يف مرحلة تقدمي منتجا

القول فيها أن التسويق اإللكرتوين ميكنه خيلق أن ذلك الفارق بني الصريفة التقليدية والصريفة اإللكرتونية، 
  :وميكن إمجال نتائج الدراسة يف التايل

يلعب التسويق اإللكرتوين دور مهم وحيوي جدا يف جناح املؤسسات االقتصادية خاصة يف  -
  م الثورة التكنولوجية احلالية؛خض

  للتسويق اإللكرتوين دور مهم فعال يف حتسني أداء البنوك؛ -

0% 20% 40% 60% 80% 100%

)26أقل من (

(36 - 45)

مسؤول خدمة العمالء

مدير الفرع

مكلف بالدراسات

)سنوات 5أقل من (

)سنة 15-11من (

الشلف

غليزان

مرتاجع

ثابت
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توجد عالقة تأثريية ذات داللة إحصائية بني مزايا استخدام التسويق اإللكرتوين والتحسن يف  -         
  ؛)املردودية، التكاليف، احلصة السوقية، صورة البنك ورضا العمالء(أداء البنوك 

من أفراد العينة يرون إن مستوى البنك جيد يف استخدامه للتسويق االلكرتوين وهي %  50 -       
  .نسبة حسنة

من خالل اإلطالع على واقع استخدام التسويق اإللكرتوين يف البنوك التجارية اجلزائرية، والنتائج 
ا أن حتسن يف استخدام املتوصل إليها يف الدراسة امليدانية، نقدم بعض االقرتاحات اليت نرى  أنه من شأ

  :التسويق اإللكرتوين يف البنوك التجارية اجلزائرية

ضرورة االهتمام بالتواصل أكثر مع العمالء والعمل على إجياد احللول السريعة للمشاكل اليت يعانون  -
من منها يف تعاملهم مع آالت الصرف الذايت أو البطاقات البنكية أو أية مشاكل من هذا النوع 

  خالل توظيف طاقم خمتص موجه خصيصا هلذا الغرض؛
وجوب كسب ثقة العميل املصريف ورسم انطباع جيد للبنك، من خالل تقدمي خدمات إلكرتونية  -

مميزة، دقيقة ومتنوعة، وبذل مزيدا من اجلهود من أجل التعامل مع كل عميل حبسب طباعه ومستوى 
  تفكريه

  إنشـــــــــــاء مراكز متخصصة لتدريب وتكوين املوارد البشرية يف التقنيات اآللية؛ ضرورة -
ختصيص ميزانيات أكرب للقيام حبمالت إشهارية عرب خمتلف وسائل االتصال، لتوعية املواطن وتنبيهه  -

  على املزايا والفوائد املتحصل عليها عند استخدامه لقنوات التوزيع اإللكرتونية؛ 
ابعة املستجدات وآخر التقنيات املستخدمة يف جمال التسويق اإللكرتوين، من أجل الوصول ضرورة مت -

 إىل العمالء؛
اعتماد إسرتاتيجية شبكة اتصاالت واسعة بني البنوك ذات الكفاءة العالية واحلرص على استخدام  -

 التطبيقات املتقدمة لإلنرتنت؛
ونية عن طريق التوقيع اإللكرتوين ووسائل اإلثبات ضرورة إثراء األرضية القانونية للمعامالت اإللكرت  -

 اإللكرتونية األخرى؛
ضرورة فرض رقابة أكرب على عمليات الصريفة اإللكرتونية، والعمل على التحديث اآلين للبيانات  -

عند كل عملية سحب أو دفع من أجل احلفاظ على دقة العمل أكثر وتعزيز الثقة واألمان عند 
 .العميـــل
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