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  ًَوُقْل َرِبـِّي ِزْدِنـي ِ�لْم�ا   
 

 



    

�ُه َال �َْكُ�ب ��حَ  ّينِ َر��یُت ��ن
�
�ُه َال �َْكُ�ب ��حَ ا ّينِ َر��یُت ��ن
�
الّ قَ ٌد ِكتَاً� ِيف ٌد ِكتَاً� ِيف ــــــــــــــا

�
الّ قَ یَوِمِه ا
�
    اَل ِيف �َِدهِ اَل ِيف �َِدهِ ــــــــــــــــیَوِمِه ا

َم  َتحَسن، َولَو قُّدِ َ َهَذا لََاكَن ��ْحَسن، َولَو ِزیَد َهَذا لََاكَن �ُس�ْ َم لَو �ُّريِ َتحَسن، َولَو قُّدِ َ َهَذا لََاكَن ��ْحَسن، َولَو ِزیَد َهَذا لََاكَن �ُس�ْ لَو �ُّريِ

َهَذا لََاكن ��فَْضل، َولَو �ُرَك َهَذا لََاكَن ��ْمجَل، َوَهَذا ِمن ��ْعَظِم الِعَربِ َهَذا لََاكن ��فَْضل، َولَو �ُرَك َهَذا لََاكَن ��ْمجَل، َوَهَذا ِمن ��ْعَظِم الِعَربِ 

َىل ُمجَ�ِ ال�ََرشِ َىل ُمجَ�ِ ال�ََرشِ وُهَو َدِلیٌل �ََىل ِاسِ��َالِء الُنقِص �َ وُهَو َدِلیٌل �ََىل ِاسِ��َالِء الُنقِص �َ    

ا�ٔصفهاين ا��ن  امدـــــــــــــــــلع  



  
  

ررــــــــــــــــر وتقدير وتقديــــــــــــــــــــــــــشكشك   

محدا كثريا طیبا م�اراك ف�ه، وكام محدا كثريا طیبا م�اراك ف�ه، وكام   ههشكر شكر حنمد هللا عز و�ل و� حنمد هللا عز و�ل و�   بـــــــدایةبـــــــدایة

   ، فٕانين ٔ�تو�ه  ، فٕانين ٔ�تو�ه  ""من مل �شكر الناس مل �شكر هللامن مل �شكر الناس مل �شكر هللا" "  ملسو هيلع هللا ىلصیقول س�ید� محمد یقول س�ید� محمد 

" " الع�الالع�الا�كتور �دا� ا�كتور �دا� " " لٔ�س�تاذ املرشف لٔ�س�تاذ املرشف جبزیل الشكر والتقد�ر جبزیل الشكر والتقد�ر 

ولك ولك   أ�س�تاذة م�صوري مونیةأ�س�تاذة م�صوري مونیةٔ�س�تاذ ا�كتور بورشف ج�اليل و ٔ�س�تاذ ا�كتور بورشف ج�اليل و ااو و 

  ..بتقدمي ا�مع يل ٕالمتام هذا العملبتقدمي ا�مع يل ٕالمتام هذا العمل  ااأ�فاضل ا��ن قامو أ�فاضل ا��ن قامو     أ�ساتذةأ�ساتذة

  شكرا لمك وجزامك هللا لك �ريشكرا لمك وجزامك هللا لك �ري

  



  
  

  اإلهداءاإلهداء

  إلى والدتي الحبيبة الغاليةإلى والدتي الحبيبة الغالية

  إلى والدي العزيز الغاليإلى والدي العزيز الغالي

  أفراد أسرتي األعزاءأفراد أسرتي األعزاءإلى كل إلى كل 

  إلى جميــــــــع أصدقائيإلى جميــــــــع أصدقائي

  والى كل إنسان حر،  محب للحقيقة، الخير واإلنسانيةوالى كل إنسان حر،  محب للحقيقة، الخير واإلنسانية

  



 �رســـــــــــــــــــــالف

 

- أ  -  
 

ـــــــــــ�رس�رس ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ   الفالفــ
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 ، فرصه وحتدياتهاإللكرتوينمزايا وعيوب التسويق : المطلب الثالث 18

 اإللكرتويناملزيج التسويقي : المطلب الرابع 21

 اإللكترونيالبنية التحتية للتسويق : حث الثانيـالمب 27

 اإللكرتونيةالبنية الشبكية لألعمال : المطلب األول 27

 اإللكرتونيةنظم الدفع : المطلب الثاني 32

 اإللكرتونيةأمن املعلومات واملعامالت : المطلب الثالث 36

 اإللكترونيالمصرفي  العمل: المبحث الثالث 41

  اإللكرتوينمفهوم العمل البنكي  :المطلب األول 41

 وقنوات توزيعها اإللكرتونيةاخلدمات املصرفية :المطلب الثاني 45

 ، مزاياه، عيوبه وأهم املشاكل اليت تواجههاإللكرتوينمتطلبات جناح العمل املصريف  :المطلب الثالث 48

  ة الفصلـــــــخالص 53



 �رســـــــــــــــــــــالف

 

- ب  -  
 

  لـــــــاإلطار المفاهيمي ألداء البنوك ورضا العمي: ل الثانيـــــــــــالفص

  دــــــتمهي 55

  أداء البنوك: المبحث األول 56

 مفهوم األداء: المطلب األول 56

 تقييم األداء : المطلب الثاني 60

 مقاييس تقييم األداء: المطلب الثالث 63

 رضا العمالء: المبحث الثاني 71

 مفاهيم حول رضا العمالء: المطلب األول 71

 قياس رضــــــــــــــا العمــــــــــــــيل: المطلب الثاني 79

  اإللكرتونيةاملصرفية  رضا العميل عن جودة اخلدمات: المطلب الثالث 85

 على أداء البنوك كمدخل لتحقيق رضا العمالء اإللكترونيأثر التسويق : لمبحث الثالثا 94

 على أداء البنوك اإللكرتوينأثر التسويق : المطلب األول 94

  يف تفعيل عالقة املصرف والعميل اإللكرتويندور العمل املصريف : المطلب الثاني 96

 والعوامل املؤثرة على رضا العمالء اإللكرتوينالتسويق : المطلب الثالث 99

  لــــــخالصة الفص 103

في تحسين أداء البنوك وتحقيق رضا العميل  اإللكترونيعملية لدور التسويق دراسة : الفصل الثالث

  البنوك التجارية الجزائريةلعينة من 

  تمهيـــد 105

 في الجزائر اإللكترونيالعمل المصرفي  :المبحث األول 106

  اإلنرتنت يف اجلزائر :المطلب األول 106

 يف اجلزائر اإللكرتونيةتطور الصريفة : المطلب الثاني 113

 املقدمة يف البنوك التجارية اجلزائرية اإللكرتونيةاخلدمات : المطلب الثالث 121

  منهجية وإجراءات الدراسة: المبحث الثاني 126

 وعينتهاجمتمع الدراسة  حتديد :المطلب األول 126



 �رســـــــــــــــــــــالف

 

- ج  -  
 

 منوذج الدراســـــــــــــــة املقرتح: المطلب الثاني 130

 احلصول على املعلومات واألدوات املستخدمة يف الدراسةمصـــــــــــــادر : المطلب الثالث 131

 املتغريات الدميوغرافية ألفرد العينة :المطلب الرابع 135

 الدراسة فرضيــــــــاتتحليل النتائج واختبار : المبحث الثالث 138

 حتليل نتائج اإلستبانة اخلاصة بالعمالء: المطلب األول 138

 حتليل نتائج اإلستبانة اخلاصة باملوظفني: المطلب الثاني 145

 الدراسة اختبار فرضيــــــــــات: المطلب الثالث 151

  لــــخالصة الفص 156

  العامةالخاتمة  157

  المراجعقائمة  161

  المالحق 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   



 �رســـــــــــــــــــــالف

 

-  د  -  
 

 قائمة�ا��داول قائمة�ا��داول 

  الصفحة  عنوان�ا��دول   الرقم�

  12 اإللكتروني إلىمراحل تطور التسويق من التقليدي   1

  21 اإللكترونيعناصر المزيج التسويقي   2

  28  )2013 -1990( عدد مستخدمي االنترنت في العالم  3

  36 اإللكترونيمزايا وعيوب أنظمة الدفع   4

  67 مقاييس األداء من منظور العمالء األكثر شيوعا واستخداما  5

  70 التطور التاريخي ألنظمة قياس األداء  6

  81 مصادر المعلومات المتعلقة برضا العميــــــل  7

  84 المقاييس المباشرة لقياس رضا العمالء  8

  89  أبعاد جودة الخدمة المصرفية  9

  91 اإللكترونيةأبعاد جودة الخدمة المصرفية   10

  110  عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر  11

  115  مع عدد أجهزة الصراف اآللي اإللكترونيالبنوك المنخرطة في شبكة نظام السحب   12

  117 )2012(البطاقات البنكية بين عدة دولمقارنة عدد   13
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بداية األلفية اجلديدة ثورة تكنولوجية كانت األعظم عشرية األخرية من القرن املاضي و عرف العامل يف ال

 .ياتيةمجيع ا�االت احلاليت مست انعكاسا�ا امتدادا�ا العميقة و واألكثر تأثريا على مر التاريخ، ذلك بسبب 

كنتيجة لذلك ولضمان البقاء على اخلط مع املعطيات اجلديدة ظهرت العديد من املصطلحات واملفاهيم اليت 

تعكس العصــــــــــرنة واحلداثة يف األساليب واآلليات االقتصــــــــادية، لعل أبرزها هو ما يعرف بالتسويــــــــــــق 

ـــــــــــا املعاصر، فال ا ــــــــحت الســــــــوق األول يف عاملنـــ إللكرتوين، ومن أبرز وسائله نتحدث عن اإلنرتنت اليت أضـــ

تعرف حدودا جغرافية أو جماالت زمنية، تستهدف املنظمات املنخرطة فيها جمموعات ال�ائية من العمالء 

ـــــدد فيه االختيارات وتتنوع فيه العروض، ليبقى احلل األمثل للبقاء هو تقدمي املتوقعني يف فضاء افرتاضي، تتعـــــــــ

، "الزبون هــــــــــــــــو امللك" األحســــــــــــــــن واألجود، ولعل هذا العصر هو الذي جيســـــــــــــــد لنا املعىن احلقيقي لعبارة 

ــــــــــــــر إىل املزايا اليت حيق قها التسويق اإللكرتوين من السرعة والفعالية واالستهداف الفردي للعمالء، فبالنظـ

  .جعلت منه وسيلة البد منها لضمان االستمرار والسعي وراء كسب حصص سوقية أكرب

من أكثر القطاعات اليت استجابت ملتغريات الثورة التكنولوجية، جند أن القطاع البنكي عرف حتوالت 

واسرتاتيجياته ووسائله، فانتقل من كونه قطاع مادي تقليدي إىل قطاع بنكي إلكرتوين جذرية يف سياساته 

مستند يف جل عملياته على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ليصاحب ذلك تطور وسائل الدفع وظهور ما 

. البنوك املنزلية وغريهايعرف بآالت الصرف الذايت، البطاقات اإللكرتونية، الصريفة اهلاتفية، التلفزيون التفاعلي، 

ولكن أمهها هو بنوك اإلنرتنت واليت هي عبــــــــارة عن بنوك افرتاضية تقدم خدمات مصرفية ال تقل شأنا عن 

اخلدمات اليت تقدما البنوك التقليدية، ال وبل أكثر أمهية منها، نظرا للمزايا اليت حتققها سواء بالنسبة للعميـــــــل 

  .أو للبنك

والذي يعكس قدرته وقابليته يف يط متغري وبيئة تتسم باملرونة والسرعة أصبح أداء البنك ففي ظل حم

حتقيق أهدافه سواء تلك األهداف املتعلقة بالرحبية أو باحلصة السوقية أو تلك اليت ترتبط باالنطباعات الذهنية 

ة املتاحة، واليت ختول له االستفادة من  مرتبطا أساسا باإلمكانيات التكنولوجيواملتعلقة برضا العمالء أو والئهم، 

كل مزاياها يف مقدمتها التسويق اإللكرتوين للخدمات املصرفية وإمكانية الوصول إىل العميل والتقرب منه من 

  .خالل تقدمي املزيج التسويقي املالئم الذي يرضي رغباته ومتطلباته
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  ة الدراسةـــــــــــــــإشكالي -1

إىل زيادة  ايهدف أساس املصرفية للخدمات اإللكرتوين التسويقيتضح لنا أن  من خالل ما سبق ذكره

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

  ؟لـــــــــوتحقيق رضا العمي  دور التسويق اإللكتروني في تحسين أداء البنوكما 

  :ندرج األسئلة الفرعية التالية، الرئيسي السؤالومن خالل 

 ؟يف اجلزائر ما هو واقع استخدام التسويق اإللكرتوين داخل البنوك  .1

 يف حتسني أداء البنوك من وجهة نظر العاملني بالبنك؟ اإللكرتوينهم التسويق اكيف يس .2

 املقدمة يف البنوك التجارية اجلزائرية؟ اإللكرتونيةكيف يقيم العميل اجلزائري اخلدمات املصرفية    .3

  

  ةــــــــــــفرضيات الدراس -2

يف  اإللكرتويناختبار صحة الفرضيات العدمية اخلاصة بدور التسويق  إىلنسعى من خالل هذه الدراسة 

  :هذه الفرضيات تتمثل يف اآليتل ودوره يف حتسني أداء البنوك و حتقيق رضا العمي

 ؛"ورضا العميل اإللكرتونيةال توجد عالقة إحصائيــــــــــــة بني جودة اخلدمة املصرفية : "1رضيـــــــــةفال -

باختالف املتغريات  اإللكرتونيةال ختتلف درجة رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية " :2 رضيـــــةفال -

  ؛)املؤهل العلمي، املهنة، حمل اإلقامة ،اجلنس، العمر(الدميوغرافية 

والعوامل  اإللكرتونيةال توجد عالقة إحصائية بني رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية : 3 رضيـــــةفال -

  ؛)الثقة، اخلربة، الثقافة واملعرفة(الشخصية للعميل

ورضا  اإللكرتويناملستخدم للتسويق  ال توجد عالقة إحصائيـــــــــــــــــة بني صورة البنك" :4 رضيــةفال -

  ؛"اإللكرتونيةدمات املصرفية العمالء عن اخل

 اإللكرتوينالتسويق مزايا استخدام ال توجد عالقة تأثريية ذات داللة إحصائية بني " :5 رضيـــــةفال -

 ." والتحسن يف أداء البنوك
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  ة ـــــــــــأهمية الدراس -3

اليت تلعب دورا و  اليومتأيت أمهية هذه الدراسة نتيجة للنهضة التكنولوجية املتسارعة اليت يعرفها العامل 

لتفعيل  تسعى جاهدة فالبنوك التجارية اليوم. القطاع البنكي هاما يف كافة ا�االت االقتصادية مبا يف ذلك

 اإللكرتونيةكل التقنيات و حتقيق أهدافها التسويقية وذلك من خالل استخدام شبكة االنرتنت و  نشاطا�ا

  .حتقق رضاهو  العميلاملعاصرة اليت من شأ�ا أن تليب احتياجات 

  

 أسباب ودوافع اختيار موضوع البحث -4

  :ةمت اختيار املوضوع استنادا على جمموعة من األسباب سواء شخصية أو موضوعي 

  األسباب الشخصية. أ

 امليوالت الفطرية لألنشطة واألعمال اإللكرتونية جعلتين أويل اهتماما كبريا للتسويق اإللكرتوين؛ -

 . الرغبة الكبرية يف التعرف على واقع البنوك يف ممارسة العمل املصريف اإللكرتوين -

  موضوعيةاألسباب ال. ب

التسويق اإللكرتوين كأداة تسويقية معاصرة وفّعالة ظهرت نتائج استخدامها اإلجيابية يف املنظمات  -

 لعصر؛العديدة والستجابتها ملتطلبات ا االعاملية وحىت العربية نظرا ملزاياه

 التحول الذي يشهده القطاع البنكي واعتماده املتنامي بالتكنولوجيات احلديثة؛ -

د كتغري طبيعي ومتوقع ملا يعرفه العامل من ايف السنوات األخرية حدث تطور كبري يف الفكر وعقلية األفر  -

   ؛تطورات

لتكنولوجيات املعلومات البنوك التجارية اجلزائرية مل متض فرتة طويلة جدا على بداية استخدامها  -

 .واالتصاالت، وهلذا كان إبراز التغري احملقق يف هذه الفرتة اهلدف األول للدراسة

  

 ةــــــــــــــــأهداف الدراس -5

  :ميكن حتديد أمهها يف النقاط التالية 

 اإللكرتونية تسهيل املعامالتو  ببيئتها البنوك التصال ضرورة أصبح الذي اإللكرتوين التسويق دور إبراز -

 ؛اجلودة لتحقيق وقتو  جهد بأقل

 معرفة دور التسويق اإللكرتوين يف حتسني أداء البنوك؛ -
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  ؛اإللكرتوينالتعرف على األمهية اليت تبديها البنوك التجارية اجلزائرية للتسويق  -

 ؛املقدمة إليهم اإللكرتونيةللخدمات  عمالءالتعرف على مدى إدراك ال -

 .يف حتقيق رضا العمالء اإللكرتوينالتعرف على الدور الذي يلعبه التسويق  -

 

  ةـــــــــــالدراسات السابق -6

رغم ذلك مل نتمكن يف الفرتة األخرية اهتمام الكثري من الباحثني واملمارسيـــــن، و  اإللكرتويننال التسويق     

الدراسة احلالية، سواء دراسات حمررة باللغة العربية أو من إجياد عدد كبري من الدراسات فيما خيص جوانب 

  :بلغة أجنبية، وبالتايل اكتفينا بالدراسات اآلتية

 اإللكترونيواقع استخدام التسويق  تحت عنوان )2009، رند عمران مصطفى االصطل(دراسة   -  أ

   لدى البنوك العاملة في قطاع غزة

التعرف  إىلاستكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال حبيث هدفت الدراسة 

لدى البنوك العاملة يف قطاع غزة، من وجهة نظر املستويات اإللكرتوين ممارسة التسويق و  على واقع تطبيق

ما يواجهه من و  ما حيققه من مزاياو  املمارس عمعرفة الواق إىليف ظل املمارسات التسويقية اليت �دف  اإلدارية

هناك واقع ممارس للتسويق  أن إىللقد خلصت الدراسة و  .العمالءو  الكادر الوظيفي، صعوبات لكل من للبنك

املتمثلة يف  اإللكرتوينكذلك توفر عناصر استخدام التسويق و  يف البنوك العاملة يف قطاع غزة اإللكرتوين

التطوير بدرجة مرتفعة تفوق و  البحثو  العليا اإلدارة، الثقة، األمان، دعم السرية، قاعدة بيانات، اخلصوصية

 .، ويؤكد ذلك توفر العديد من املزايا لكل األطراف املذكورة سابقا80%

على جودة الخدمات  اإللكترونيتحت عنوان أثر التسويق ) 2010، وف فضيلةر شي(دراسة   -  ب

 دراسة حالة بعض البنوك في الجزائر  -المصرفية

الذي  األثرتبيان  إىلهدفت الدراسة ، تأيت الدراسة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف التسويقو 

معرفة الوسائل املطبقة لدى البنوك  إىل باإلضافةعلى جودة اخلدمات املصرفية  اإللكرتوينيفرزه التسويق 

التسويق اخلدمات املصرفية اإللكرتونية و  املفاهيمي جلودة اإلطارمنه حتديد و  لتحسني اجلودة املصرفية

 اإللكرتونيةاستخدام ثورة االتصاالت جعلت من اخلدمات املصرفية  أن إىلوقد خلصت الدراسة . اإللكرتوين

هناك اثر للتسويق  أن إىلتطورها، كما مت التوصل و  حتميا سيفرض نفسه يف حتديد مستقبل املصارف أمرا
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املصرفية من خالل توفري قاعدة معلومات واسعة، جتديد املعلومات يف املوقع على جودة اخلدمات  اإللكرتوين

 .تطبيق اسرتاتيجيات التسويقو  التطويرو  بالبحث

على  تحت عنوان محاولة قياس رضا الزبون )2012، عبد الجليل طواهير وجمال الهواري(دراسة   -  ت

مقياس باستعمال اإللكترونيةجودة الخدمات 
NetQual ،موقع ويب مؤسسة بريد الجزائر دراسة حالة 

حتقيق  املقدمة عرب موقع مؤسسة بريد اجلزائر يف اإللكرتونيةمعرفة دور جودة اخلدمة  هدفت الدراسة إىل

، ولقد خلصت الدراسة اإللكرتونيةاملعدل لقياس جودة اخلدمة  Netqualمقياس  أبعاد باستعمالرضا الزبون 

هناك ضعفا يف السياسة  أناملالية بالرغم من و  املؤسسة العمومية اجلزائرية تعرف تطويرا يف خدما�ا الربيدية أن

 .االتصالية للمؤسسة بصفة عامة

 البنوك ةمردوديعلى  اإللكترونيةتحت عنوان اثر البنوك ) Sana Haider Sumer, 2011 ( دراسة   -  ث

 دراسة حالة البنوك الباكستانية

لألفراد عرب  اإللكرتونيةصناعة اخلدمات  أو اإللكرتونيةالتعرف على تأثري البنوك  إىلهدفت الدراسة 

على وجه اخلصوص على رحبيتها، باإلضافة معرفة مستوى إدراك و  االنرتنت على أداء البنوك الباكستانية

بعد و  ،اإللكرتونيةتبين اخلدمات البنكية  إىلهي الدوافع األساسية اليت تدفع البنوك  ماو  العمالء هلذه اخلدمات

تقدمي اخلدمات  أن إىلالبنوك خلصت الدراسة  ذهلت يف مقابالت مباشرة مع مدراء هالدراسة امليدانية اليت متث

املستوى الثقايف للعمالء ليس بالعامل املهم  أنحد كبري، كما  إىلالبنوك  أداءكرتونية البنكية حيسن من لاإل

التحديات اليت تواجهها البنوك، فكسب عمالء  أهماخلدمات بل أصبح من بني هذه  ل تقدميجدا الذي يعرق

   .اخلدماتهذه  تقدمي إىلاليت تدفع بالبنوك  األسباب أهماالحتفاظ �م كانت من بني و  جدد

الموسومة  )Mandan Momeni; Bahram kheiry; Maasomeh Dashtipour, 20013(دراسة    -  ج

دراسة لحالة فروع بنك مولي في  - على رضا العمالء ووالئهم اإللكترونيةتحليل أثر الصيرفة " ـــــــب

 "طهران

على رضا العمالء ووالئهم، وقد  اإللكرتونيةثر اخلدمات املصرفية أالتعرف على  إىل هدفت الدراسة

سهولة استخدام اخلدمات،  أن إىل، انتهت الدراسة ةشامل ةانإستب باستخدامعميل  358اجري البحث على 

                                                           
  NetQual: سهولة : أبعاد وتتمثل يف 5ن ـــــــــودة اخلدمة املصرفية اإللكرتونية، حيث يتضمــــــــهو عبارة عن منوذج أو سلم فرنسي لقياس ج

  .، تصميم املوقع، األمن والسرية وجودة املعلومة)االلتزاماتاحرتام ( ، جدوى البائعاالستخدام
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أمن املعلومات، مضمون اخلدمات املقدمة وخدمات الدعم هلا كان  تصميم املوقع، سرعة االتصال واملعامالت،

  .التأثري الكبري على رضا العميل هلا

  

 اإللكترونيبعنوان نمو التسويق  ) (Mack, 2002دراسة   -  ح

الشبكة العنكبوتية العاملية واليت هي مستقبل النشاطات التسويقية  أمهيةبيان  إىلهدفت هذه الدراسة 

 أصبحوتأثريها على االقتصاد احمللي للدول، حيث  اإلقليمية إىلاليت نقلت التسويق من احمللية و  ،واإلعالنية

ث اليت ال تضاهيها أي وسيلة أخرى واليت خففت من امليزانيات املرصودة لبحو  األوىلاالنرتنت الوسيلة 

يف ختفيض حجم  اإللكرتوينأمهية التسويق  إىلتوصلت الدراسة  .التسويق بتعاملها املباشر مع العمالء

االتصال املباشر من خالل االنرتنت التغذية  وفر العمالء، حيث إىلامليزانيات املعدة لبحوث التسويق والوصول 

  .الرجعية واالنطباعات الفورية

  

  ةـــــــــــــــالدراس منهج -7

 مث املنهج املنهج الوصفيمت استخدام نتائجها و  أبعادهاأسبا�ا،  وحتليل اإلشكاليةمن أجل دراسة 

عبارة عن دراسة تقييمية سيتم ذي هو التطبيقي والاجلانب استخدام دراسة احلالة يف  إىلالتحليلي، باإلضافة 

داري من جهة ثانية، وستعتمد للعمالء من جهة وكذلك للطاقم اإل ةاملوجه اإلستبانةاالعتماد فيها على تقنية 

يف حتسني أداء البنوك وحتقيق  اإللكرتوينوتقييم دور التسويق  ياتالفرض الختبارهذه التقنية كأداة إحصائية 

القطاع  ، هذا إضافة إىل  تقنية املقابلة كأداة ثانية من أجل التعرف على واقع العمل اإللكرتوين يفرضا العميل

  .البنكي اجلزائري

  

  خطة البحث -8

من أجل اإلملام جبوانب املوضوع واإلجابة على إشكالية الدراسة، مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول، 

  .فصالن نظريان وفصل تطبيقي تسبقهم مقدمة وتعقبهم خامتة

اإللكرتوين بشكل عام والبنية تعرفنا من خالله على أغلب املفاهيم املرتبطة بالتسويق : الفصل األول -

ــــــــاين على التوايل، أما املبحث الثالث فقد  التحتية اليت يقوم عليها وذلك من خالل املبحث األول والثـــ
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خصص ملعاجلة العمل اإللكرتوين املصريف من عدة جوانب ســــــواء التعاريف، الوسائل، األمهية، املزايا، 

  العيوب وغريها؛

تطرقنا فيه إىل اإلطار املفاهيمي ألداء البنوك ورضا العميل، وقد قسم إىل ثالث مباحث،   :يالفصل الثان -

يدور األول حول مفهوم األداء يف البنوك وأهم مقاييسه املالية وغري املالية، أما الثاين فقد كان حول رضا 

رتونية، وأما املبحث الثالث العمالء من عدة جوانب، إضافة إىل جودة اخلدمة املصرفية  التقليدية واإللك

  فقد وضع بغرض دراسة العالقة بني التسويق اإللكرتوين وكل من أداء البنك ورضا العمالء؛

قسم هو اآلخر لثالث مباحث، املبحث األول وضع من أجل التعرف على واقع العمل  :الفصل الثالث -

، بينما تعرضنا يف العملية املصريف يف اجلزائر، فيما خصصنا املبحث الثاين ملنهجية وإجراءات الدراسة

  .املبحث الثالث واألخري لتحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

نراها ضرورية يف حتسني  االقرتاحات اليتبعرض النتائج اليت مت التوصل إليها وببعض  لدراسةواختتمت ا

.تهاج نظام اقتصاد السوق واملنافسةأداء البنوك وحتقيق رضا العميل يف ظل التحوالت االقتصادية وان



 

 

  

  

  

   

    

  

    

  

  

   

  ولولالفصل األالفصل األ

  التسويق اإللكترونيالتسويق اإللكتروني
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 تمهيد 

مضمار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أثرا واضحا جليا يف شىت امليادين  كانت للثورة اليت عرفها العامل يف

هلذه  كربلعل التأثري األو فأحدثت تغيريات وحتوالت جوهرية يف كل جزء من أجزاء األعمال دون استثناء، 

سالحا تنافسيا قويا ملنظمات األعمال وعنصرا أساسيا لتحسني  باعتبارهه يف ميدان التسويق، ءالثورة جيد أصدا

كنمط حديث يف التسويق يتناسب ومتطلبات وضغوطات هذه الثورة   اإللكرتوينظهر مفهوم التسويق أدائها، ف

  :املذهلة، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية

ـــــــات التســـأساسي :المبحث األول -   ؛اإللكرتوينويق ــــــ

  ؛اإللكرتوينالبنية التحتية للتسويق  :المبحث الثاني -

  .اإللكرتوين صريفامل العمل :المبحث الثالث -
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  اإللكترونيات التسويق ــــــــــــــأساسي: ث األولــالمبح

وم ـــــــــمفهيف حتديد والباحثون ف العلماء ـــــــــاختل اواسع اـــــــــــحقال معرفي اإللكرتوينيعترب حقل التسويق 

مفهومه،  إىل، وسنحاول من خالل هذا املبحث التعرف على أهم أساسياته من خالل التطرق هـــــــل واضح

ما و  أهم ما حيققه من فرص إىلوأخريا سنعرج  اإللكرتويناملزيج التسويقي ، جوء إليه، أهدافه، جماالتهمربرات اللّ 

  .حتدياتتواجهه من 

  اإللكترونيوم التسويق ـــــــــــــمفه: المطلب األول

يعرف الكثري من فهو لذا ، قعامل التسوي يف اهيم احلديثة واملبتكرةمن املف اإللكرتوينيعترب التسويق 

  1:وجب التأكيد على ما يلي قبل التفصيل يف مفهومهو ، الغموض واخللط يف مصطلحاته

باعتبار أن هذا األخري يعين البيع والشراء  )E-Shopping( اإللكرتوينال يعين التسوق  اإللكرتوينالتسويق  -

كالعمليات اليت تسبق   اإللكرتوينعرب التقنيات الرقمية دون أن يشمل وظائف أخرى تندرج ضمن التسويق 

 ؛ى السلع أو االنتفاع باخلدماتوبعد احلصول عل ،أثناءها ،العملية اإلنتاجية

جمموعة من هي  اإللكرتونيةالتجارة ف ،)E-commerce( اإللكرتونيةال يعين التجارة  اإللكرتوينالتسويق  -

ة بني املشروعات ببعضها البعض، وبني املشروعات واألفراد وبني ــــــــــــــــاملعامالت الرقمية املرتبطة بأنشطة جتاري

تخصصة ومدخل شامل املتسويقية الوظائف ال من هو سلسلة اإللكرتوينبينما التسويق  ،2واإلدارةاملشروعات 

  .بالسلع واخلدمات التجارةال يقتصر على 

 اإللكترونيتطور مفهوم التسويق  -1

يرتبط أساسا بتطور مفهوم التسويق بشكل عام، حيث مر هذا  اإللكرتوينإن تطور مفهوم التسويق 

بتطورات متعاقبة ومتسارعة استجابة للتحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت عرفتها ا�تمعات احلديثة،  األخري

املفهوم التسويقي احلديث الذي يركز على املستهلك  إىلاملفهوم البيعي وصوال  إىلبداية من املفهوم اإلنتاجي 

اقه اليت تتسم بالتغري والديناميكية، ففي إرضاء أذو و  الوصول إليه إىلويسعى من خالل سياساته التسويقية 

الذي مّثل قفزة نوعية ومهمة يف اجتذاب عمالء جدد من  اإللكرتوينخضم هذه التطورات ظهر التسويق 

مناطق أوسع يف العامل مع زيادة االتصال بالزبائن احلاليني وختفيض تنقالت رجال البيع، فهو يعترب القناة 

من املاديات بسبب الرقميات ومن املكان  األرخص واألكثر تفاعلية واألكثر حترر التسويقية األوسع واألسرع وا

                                                           
  .16، ص2010، األردندار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ، 1، ط"التسويق االلكتروني": بشريالعالق  1
  .12، ص2001 ،مصر، دار النهضة العربية، "الحماية الجنائية االلكترونية: "رمضان مدحت 2
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السوقي بسبب الفضاء الرقمي ومن الفهارس الورقية بسبب الفهارس الرقمية ومن املتجر املادي بسبب املتجر 

التسعري  ىلإومن التسعري الثابت  اإللكرتويناالفرتاضي ومن اإلعالن التقليدي بكل أنواعه بسبب اإلعالن 

 3.االنرتنت القناة األكثر مشولية إىلالديناميكي ومن القنوات احمللية 

  :يف اجلدول اآليت اإللكرتوين إىلوميكن تلخيص مراحل تطور مفهوم التسويق من التقليدي 

  اإللكتروني إلىمراحل تطور التسويق من التقليدي  :)01(الجدول رقم 

  1970  1980  1990  2000  

التسويق اتجاه 

  ونوعه
  اإللكرتوينالتسويق   التسويق اإلداري  تسويق الطلب  تسويق العرض

  األولوية

تلبية احتياجات  -

املؤسسة 

  .الداخلية

احتياجات  -

  الزبون

  .احتياجات الزبائن  -

احتياجات الشبكة  -

  .التوزيعية

  .حتصيل الربح اإلمجايل -

  التشخيص -

  

  

  الفاعلية -

المبدأ الذي 

يقوم عليه هذا 

  المفهوم

رفع حجم  -

  .املبيعات

دراسات  -

السوق االتصاالت 

  .للرفع من األرباح

  ودةــــــــــاالهتمام باجل -

  .اإلمجايلوالربح 

احلرص على تكامل  -

 شبكة التوزيع

واالتصاالت ورفع حجم 

  .املبيعات

االهتمام بالعميل  -

   .وإنشاء القيمة لديه

مواكبة التكنولوجيا  -

  .باالتصاالت واالهتمام

ة دحتسني اجلو   -

  .وحتقيق الربح

 

Source: BADOC. M, LAVAYSSIERE. B et COPIN .E: « E-marketing de la banque et 

de l’assurance », 2ed , Edition d’organisation, Paris, 1999, p 70. 

 

 

                                                           
على عناصر المزيج التسويقي للخدمة المصرفية ومن  يااللكترونتأثير التسويق " :صادق النمر نزيادات، درمان سليماعاكف يوسف حممد  3

   .127، ص2009، 23، العدد اإلدارية، ا�لة العراقية للعلوم "المصرفية اإلدارةوجهة نظر 
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 اإللكترونيتعريف التسويق  -2

 شبكات االتصال املباشر واتصاالت احلاسباستخدام قوة " هــــــــبأن اإللكرتوينعرف كلري التسويق ي

 4."الوسائل التفاعلية الرقمية لتحقيق األهداف التسويقيةو 

ل عن املفهوم التقليدي جيب أن ال يعرف مبعز  اإللكرتوينالتسويق أن ) 2012 ،الصميدعي( كما يرى   

االثنان يركزان و  استخدام االنرتنت،إمنا هو تطبيق ملفهوم التسويق احلديث وعناصره ومزجيه من خالل للتسويق و 

حتديد املنافذ التوزيعية اليت متكن املنظمات من الوصول للسوق و على تلبية حاجات ورغبات الزبائن، 

 .5املستهدف

إدارة التفاعل بني املنظمة واملستهلك يف فضاء البيئة االفرتاضية "فيعرفه على أنه  )2009 ،أبو فارة(أما 

ال  اإللكرتوينوعمليات التسويق . تكنولوجيا اإلنرتنت من أجل حتقيق املنافع املشرتكة اليت تعتمد أساسا على

املستهلك بل تركز أيضا على إدارة العالقات بني املنظمة من جهة  إىلتركز فقط على عمليات بيع املنتجات 

   6."وبني املستهلك وعناصر البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية من جهة ثانية

ذلك العلم الذي يطبق يف احلاسب  هو اإللكرتوينالتسويق أن  إىل )2013فارس عبد اهللا؛ (يشري 

واخلدمات على شبكة االنرتنت ويعرف بأنه استخدام التكنولوجيا للربط  لسلعوتكنولوجيا االتصاالت لتسويق ا

 7."املشرتونو  بني املنتج واملستهلك وكذلك تفاعل الوظائف اليت يوفرها البائعون

بدال  إلكرتونياالتبادل  أطرافكذلك بكونه تعامل جتاري قائم على تفاعل  اإللكرتوينالتسويق  ويعرف

  8.من االتصال املادي املباشر

على أنه جمموعة من األنشطة التسويقية اليت تستخدم  اإللكرتوينف التسويق ميكن أن نعرّ  مما سبق

  .دماتاخلسلع و الاحلاسب وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يف مقدمتها شبكة االنرتنت من أجل تسويق 

                                                           
  .132ص ،2009 ،األردن والتوزيع،دار امليسرة للنشر ، 1ط، "التسويق االلكتروني" :حممد مسري أمحد 4
، 2012 ،األردن دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ،1ط ،"رونيـــــــــــالتسويق االلكت" :دينةر عثمان يوسف  ، حممود جاسمالصميدعي   5

  .81ص

، 2009، األردن دار وائل للنشر والتوزيع، ،3ط ،"عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت-التسويق االلكتروني" :أبو فارة يوسف امحد 6

  .135ص

ــــــ، جملة كلية بغداد للعل"راق وعالقتها برضا الزبائنــــــــــــكالت تسويق الخدمات المصرفية االلكترونية في العـــــــــمش: "عبد اهللا فارس 7 وم ــ

  .181، ص2013العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، ، االقتصادية
   .305ص  ،2010، األردنللنشر والتوزيع، عمان،  أسامة، دار "االتصال والتسويق بين النظرية والتطبيق" :أمحدنواعرة  8
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 إشارةمن يستخدم مصطلح التسويق عرب االنرتنت يف  والباحثني وجتدر اإلشارة أن هناك من الكتاب

مفهومان غري متطابقان متاما، فالتسويق عرب االنرتنت يعرف على  رغم من أ�ماعلى ال اإللكرتوينالتسويق  إىل

 انه يعتمد على االنرتنت أي، 9"األهداف التسويقية لتحقيقتطبيق االنرتنت والتقنيات الرقمية ذات الصلة "أنه 

  10:ما هو أبعد من حدود االنرتنت لألسباب اآلتية إىلفهو يصل  اإللكرتوينأما التسويق حتديدا، 

تطور الويب، مثل تلك اليت يتم و  موجودة قبل نشوء اإللكرتوينالتسويق  تتكنولوجياالعديد من  -

 ؛اإللكرتونيةالعالقات مع العمالء وإدارة سلسلة التزويد، وترتيبات تبادل املعلومات  إدارةيف  استخدامها

أكثر املستخدمني من خالل أجهز�م  إليهاويب فهناك االنرتنت اليت يصل الاالنرتنت حتتوي على أكثر من  -

لتناسب خصائص  الشخصية، مث هناك جمموعات فرعية من االنرتنت مت تنسيق حمتويا�ا بشكل خاص

تقوم الكثري من حمطات البث والتلفزة ببث براجمها من ( تلفزيون االنرتنت: بيقات التاليةطالعرض الفريدة للت

أو متصفحات النصوص اخللوية،  األجهزة، املساعدات الشخصية الرقمية، )خالل مواقعها على االنرتنت

 ؛فقط

واليت تعمل خارج شبكة االنرتنت مثل املاسحات الضوئية اليت  اإللكرتونيةهناك أجهزة مجع املعلومات  -

  .ءة البطاقات وخصم الفواتريتستخدم ألغراض قرا

  11 :إىلهذا باإلضافة 

 الوسائط املتعددة؛ -

 واقع االفرتاضي والرسوم املتحركة؛ال -

 .االسطوانة املدجمة -

 اإللكترونيخصائص التسويق  -3

  12:مها اإللكرتوينيتصف �ما التسويق  انأساسيت تانهناك خاصي

الوظائف التسويقية خاصة يف الوظائف اليت تتصف بالتكرار والقابلية للقياس  أوتوماتيكيةخاصية  -

  ؛نتجات واملبيعات وإدارة املخزونتصميم امل ،الكمي مثل حبوث التسويق

                                                           
  .19، ص 2002 ،األردننشر والتوزيع، لمؤسسة الوراق ل ، 1ط ،"التسويق عبر االنترنت" :العالق بشري عباس 9

  .39ص .2005، األردندار حامد للنشر والتوزيع،   ،"التسويق االلكتروني" :نصري حممد طاهر 10

، 2012، مصرإيرتاك للطباعة والنشر،  ، 2ط ،"تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي وااللكتروني" :فرغلي عبد اهللا 11

  .128ص

   .305مرجع سبق ذكره، ص ،نواعرة أمحد 12



  رونــيـــــــلكتويق اإلـــــــالتســـ                                                                                 :ل األولـــــــــــــالفص

 

 - 15  -  
 

خاصية التكامل بني الوظائف التسويقية بعضها البعض ومع اجلهات املعنية باحملافظة على العمالء  -

 .ما يطلق عليه بالتسويق التفاعلي إىلوالذي يطلق عليه منهج إدارة العالقات بالعمالء والذي طور 

  13:اخلصائص التالية) 2009 ،سعيد الشيخ ؛حسونة ؛عزام(كما يضيف 

  ؛فئات ا�تمع عرب احلدودمع مجيع التعامل  -

  ؛ويلاحلدود العاملية والتسوق الد إىل اإلقليميةو  التحول من احلدود احمللية -

  ؛ر واملستهلكني ومستخدمي االنرتنتالتفحص ا�اين للويب من قبل الزوا -

اليت ميكن توزيعها على الشبكة وخاصة عن إسرتاتيجيات  اإلعالنيةالعدد اهلائل من املعلومات والنسخ  -

  .الشركة املتعلقة مبنتجا�ا وأنواع اخلدمات املقدمة وغريها من املعلومات الضرورية

  ، أهدافه ومجاالتهاإللكترونيالتسويق  إلىجوء مبررات اللّ : انيــــالمطلب الث

مؤسسات االقتصادية من أجل حتقيق أهداف من التوجهات الضرورية لل اإللكرتوينأصبح التسويق 

  .معينة نوجزها من خالل هذا املطلبمعينة يف جماالت 

 اإللكترونيالتسويق  إلىمبررات الّلجوء   -1

  14:ذلك لالستفادة منه على النحو التايلو  اإللكرتوينالتسويق  إىلالشركات و  تتجه العديد من املؤسسات

العديد من تضم املنظمات مواقع للشركات و  إنشاءطريق  االنرتنت عنعلى  اإللكرتوينحتقيق التواجد  -

  ؛األساسية اناتيالب

فني موظ استخدامسيوفر عليها  األمر الذي ،عن املنظمة الكافية، الضرورية واملستجدة علوماتاملتوفري  -

 ؛كنهم احلصول على اإلجابات بسهولةمي التايلوب  ،فة للزبائنلاملخت االستفساراتعلى لإلجابة 

 إليهااملستهلكني يف أماكن مل تفكر يف الوصول  إىلالسوق العاملية وبالتايل الوصول  إىلالوصول  -

  ؛بالوسائل التقليدية

  ؛األسبوعساعة يوميا وطوال  24خدمة املستهلك  إمكانية -

توفر للمنظمة فرصة احلصول على وبالتايل  ،سمح بالتفاعل بني املنتج واملستهلكوسيلة تاالنرتنت  -

  .ية مرتدة من العمالء حول املنتجتغذ

                                                           
دار امليسرة للنشر  ، 1ط ،"مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق" :سعيدالشيخ مصطفى ، حسونة عبد الباسط، عزام زكريا امحد 13

  .439ص ، 2009 ،األردن ،والتوزيع
  .33، ص2007 ، دار الفكر اجلامعي، مصر،"التسويق االلكتروني: "الصرييف حممد 14
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 اإللكترونيق ـــــــــــهداف التسويأ -2

األهداف اليت يسعى إليها املسوقون من خالل استخدام  إىل )Smith and Chaffey , 2005 ( كل من  يشري

  15:وهي كاآليت اإللكرتوينالتسويق 

  ؛والرتويج يف نطاق أوسع التوزيع زيادة املبيعات من خالل -

  ؛تقدمي قيمة مضافة للعمالء -

  ؛معهمعلى تساؤال�م وخلق سبل احلوار  اإلجابةو  متابعتهمالتقرب من الزبائن من خالل  -

عن  احباألر ومطبوعات الربيد، وبالتايل زيادة ، ختفيض تكاليف اخلدمات، معامالت البيع واإلدارة -

  ؛املعامالت

توسيع وتعزيز العالمة التجارية، حيث أن االنرتنت وسيلة جيدة خللق قيم جديدة وخلق الوعي  -

 .بالعالمة التجارية لدى العمالء واإلدراك

  16:كما يلي  اإللكرتوينفيحددون أهدف التسويق )  2012 ،ردينة عثمان ؛الصميدعي( أما عن     

 ؛شركة أو املنظمةحتسني الصورة الذهنية لل -

 ؛اخلدمات وحتسني العناية بالزبائنتقدمي  -

 ؛لكني جدد وخلق فرص تسويقية جديدةمسته نالبحث ع -

دة نطاق الدويل وزيا أوعدد ممكن من املستهلكني على الصعيد احمللي  أكرب إىلة معدل الوصول دزيا -

  ؛السوق احمللية والعاملية

 .إدارة عالقة الزبون -

  اإللكترونيمجاالت التسويق  -3

اقتصر استخدام االنرتنت يف بداية ظهوره على اخلدمات الرتوجيية االشهارية والتعريف باملؤسسات 

 إىللكن بالتطور املستمر الذي تشهده تكنولوجيا االتصال واملعلومات تعدى هذا الدور لينتقل و  ومنتجا�ا،

  17:وهو ما سنوضحه يف اآليت تسليم وخدمة للعمالء ،ترويج ،القيام بدور أوسع وأمشل من تسويق

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

  .88، صمرجع سبق ذكرهدينة، ر عثمان يوسف   حممود جاسم،الصميدعي  16

  .40مرجع سبق ذكره، ص، الصرييف حممد  17
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من إجراء  اإللكرتونيةكن استخدام األساليب ميّ : في مجال الدراسات التسويقية وبحوث التسويق -

البحوث والدراسات التسويقية بتكلفة أقل ويف وقت أسرع وبأسلوب يقضي على الكثري من املشكالت املرتبطة 

قاعدة بيانات  إنشاءمن  اإللكرتونية األساليبباستخدام أساليب حبوث التسويق التقليدية، حبيث متكن 

، أفضلن املنظمات من تقدمي خدمات مالحمهم وخصائصهم وهو ما ميك إىلللعمالء بل والتوصل  أساسية

وأفكارهم سواء لقياس مستوى رضاهم  أرائهمحظي مع العمالء واحلصول على التفاعل اللّ  إمكانية إىل إضافة

  ؛دراسة مقرتحا�م وشكواهم عن اجلوانب املختلفة للمنتج وباقي عناصر املزيج التسويقيل أوعن اخلدمات 

نات الالزمة إلجراء التعديالت يف اميكن من خالل االنرتنت احلصول على البي :سياســـــات المنتجـــــــــات -

القرارات املالئمة املتعلقة  الختاذالقيام بتقييمها متهيدا و العبوة، الغالف، األمساء، العالمات، اخلدمة، الضمان 

ديدة أو التعديل يف األفكار واملقرتحات املختلفة اليت تساعد يف تصميم املنتجات اجل إىل، باإلضافة �ا

 ؛املنتجات احلالية

تتيح شبكات االنرتنت املعلومات اخلاصة بأسعار املنتجات واخلصومات  :في مجال تسعير المنتجات -

 ؛والشروط املختلفة للتعاقد وطرق الدفع والتسهيالت االئتمانية املتاحة

بكثافة يف الرتويج عن املنظمة  اإللكرتونيةتستخدم منظمات األعمال الوسائل  :في مجال الترويج -

 . الفاكسو ، الربيد الصويت اإللكرتوينومنتجا�ا واستعراض أنشطتها وذلك من خالل املواقع والصفحات، الربيد 

يعترب البيع على االنرتنت أحد أشكال قنوات التوزيع اليت تعتمد على التوزيع املباشر : في مجال التوزيع  -

 ؛ةاملنظم أواملستهلك األخري  إىل

بدءا من املساعدة  اإللكرتونيةتتعدد جماالت خدمة العمالء باستخدام الوسائل : في مجال خدمة العمالء -

، مرورا باملساعدة املرتبطة )اخل...حجم املنتح، خصائصه ( يناسب املستهلك يف حتديد االحتياجات وما

أمهية التفاعل الّلحظي الذي  إىلهذا باإلضافة ، البيعبعملية البيع ذا�ا وانتقال امللكية وانتهاء خبدمات ما بعد 

 ؛يتيحه استخدام االنرتنت وما حيققه من مزايا للطرفني

من خالل االنرتنت ميكن االتصال باملوردين لتحديد االحتياجات نوعا، كما وتوقيتا، تلقي : الشراء -

 18.اف املطلوبةملورد، متابعة تسليم األصن إىلالعروض وتقييمها، إرسال أمر التوريد 

                   

                                                           
 اجلزائر، جامعة قسنطينة،، ختصص تسويق ماجستري، مذكرة "ودة الخدمات المصرفيةــــــــــــــأثر التسويق االلكتروني على ج" :شريوف فضيلة 18

  .81ص ، 2010
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  ، فرصه وتحدياتهاإللكترونيمزايا وعيوب التسويق : المطلب الثالث

بإعتبارة اآللية املعاصرة  إليهاله آفاق يسعى والفوائد، كما أن  العديد من املزايا اإللكرتوينحيقق التسويق 

ويواجه مجلة من التحديات املستقبلية اليت جيب نه يعاين جمموعة من العيوب أيف التسويق، وبالرغم من هذا إال 

  .التصدي هلا ومواجهتها

 اإللكترونيالتسويق مزايا  -1

بالنسبة لرجال التسويق، وميكن بالنسبة للعمالء واملستهلكني أو  سواء اإللكرتوينتتعدد مزايا التسويق 

  19:تلخيص أمهها فيما يلي

 المستهلكينو  للعمالء -1 .1

 ذل جمهود للتحرك يف أماكن مزدمحة؛امليسر فال حيتاج املستهلك لبتوفري ميزة التسوق  -

التعرف على و  مقارنة بني املاركات إجراءمن خالل مواقع االنرتنت حيصل املستهلك على ميزة  -

 ساعة؛ 24القيام بالشراء على مدار و  األسعار

بالتايل يتاح و  عاطفيا إثارته إىلالذي قد يؤدي  ،به االحتكاكو  عالبيجتنب املستهلك مواجهة رجل  -

 رشيدة؛ شرائيةقرارات  الختاذللمستهلك فرصة أفضل 

من خالل  فعالة بني مسؤويل البيع والعمالء واملستهلكنيو  يوفر االنرتنت وسيلة اتصال مكتوبة وسريعة -

 .اإللكرتوينخدمة الربيد 

 

 بالنسبة لرجال التسويق - 2.1

 جديدة يستخدمها رجل التسويق لبناء عالقات مع العمالء أداة اإللكرتوينيعترب التسويق  -

يساعد على و  بني رجال التسويق،و  املستهلكني نظرا لقدرة هذا النشاط على تقريب املسافة بينهمو 

 للعمالء؛ تلفة تتناسب مع النوعيات املختلفةتصميم وسائل اتصاالت خم

 عن الوسطاء؛ لالستغناء ختفيض تكاليف أداء األعمال نظرا إىليؤدي  -

بسبب سهولة دخول وزيادة هذه املنافسة  األسواقيؤثر استخدام االنرتنت على درجة الرتكيز داخل  -

 املنافسني اجلدد؛

 .العمالء إدراكالدراسات اخلاصة للتعرف على و  باألحباثكن التسويق بالقيام ميّ  -

                                                           

  .133مرجع سبق ذكره، صحممد مسري أمحد،  19 
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 اإللكترونيعيوب التسويق   -2

 20:كما يلي  اإللكرتوينما يعيب استخدام التسويق  إىل) 2003 ،حداد ؛سويدان(تطرق كل من 

  ؛اإللكرتويناملباشر على عمليات التسويق  وأثرهاالعوامل البيئية  -

  ؛بل الزبائنقمتابعته من  إمكانيةالتطور التكنولوجي السريع وعدم  -

  ؛واإلداريةواخلصوصية، املسائل القانونية  األمنيةالسياسات  -

  .بعض الدول ملا تظهره شبكة االنرتنت املسائل االجتماعية، ومدى تقبل -

  21:عيوب أخرى نذكرها كاآليت إىل) 2007، الصرييف(ا أشار كم

التسويق عرب االنرتنت يعطي النجاح ولكنه يعرب عن الفشل بصورة أقوى حبيث انه تسويق عن طريق  -

  عليه؛ اأن ينقلبو املعلومات وعليه فإن زوار املوقع ميكن أن خيرجوا بكل بساطة من املوقع بل واألكثر 

 اجلهود التسويقية املبذولة يف شبكة االنرتنت مكلفة جدا خاصة تلك اليت تتعلق بأنظمة التتبع -

 اخل؛ ...التصميم ومتابعة الردود و 

 انطباعا سيئا عند بعض األفراد؛ ختلق أنسهولة ارتكاب األخطاء على االنرتنت واليت من شأ�ا  -

 .عرب االنرتنتاملستقبل غري مضمون يف التسويق  -

 اإللكترونيفرص التسويق  -3

من إمكانياته  لالستفادةوذلك  اإللكرتويناليوم سباقا حقيقيا حنو التسويق  األعمالات متعيش منظ

قد استطاعت أن ترسى معايري  اإللكرتوينخاصة أن الشركات اليت كانت سباقة لتبين مداخل التسويق  ،ومزاياه

قد أوجد بيئة تسوق متطورة حتقق  اإللكرتوينهذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التسويق ، تنافسية جديدة

اليت يسعى الفرص  فمن أهم وعليه ،22للعمالء مزيد من الرفاهية واملتعة يف البحث عن احتياجا�م وإشباعها

 23:نذكر اآليت اإللكرتوينإليها التسويق 

 ؛)يم، التصنيع والتصميمالرتويج، التسل(حتقيق وفورات يف التكاليف  -

 ذكاء التسويقي والتخطيط التسويقي؛التحسن يف عمليات ال -

 مة القطاعات السوقية الصغرية جدا؛املزيد من الفرص خلد -

                                                           
  .376ص  ،2003 للنشر والتوزيع، األردن، دار احلامد ،1ط ،"التسويق مفاهيم معاصرة" :إبراهيمسويدان نظام موسى، حداد شفيق  20

  .47ص  مرجع سبق ذكره،، الصرييف حممد 21
  .http://uqu.edu.sa/page/ar/90751 ،7/11/2013 : املوقعمن على ، الغين عمرو أبو اليمنيعبد  22
  .68صمرجع سبق ذكره، ، بشري العالق 23
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 مات على اختالف أنواعها وأحجامها؛من قبل املنظ األسواق إىلفرص متساوية للوصول  -

 العميل يف ابتكار السلع واخلدمات؛مشاركة  -

 مبتكرة ووضع تنافسي أفضل؛ص أعمال فر  -

 .خدمات مفصلة على مقاس العميل وبأسعار منخفضة وجبودة أفضل -

 

 اإللكترونيتسويق اجه الالتحديات التي تو   -4

  24:مجلة من التحديات والصعوبات نذكر أمهها يف اآليت اإللكرتوينتواجه التسويق 

يقومون  مزودي اخلدمات هم أشخاص أو شركات إن :تكلفة ونقص مزودي الخدمات على الشبكة  -

وتوجد هذه املشكلة ومازالت يف الدول . بدور الوسيط بني أي جهة راغبة باالشرتاك بالشبكة وبني االنرتنت

  ؛هذه الدول من نقص يف املعلومات ومزودي هذه اخلدمات النامية ومنها العربية حيث تعاين

البيئة  إىلظهور شبكة االنرتنت سهلت على كثري من الشركات يف دخوهلا  إن :المنافسة الجديدة -

  ؛دول العامل أحناءالزبائن يف خمتلف  إىل إعالنا�االتنافسية من خالل القدرة علة توجيه 

يعد التطور التكنولوجي أهم مصادر للحصول على أفضلية  :التنافسية والتحدي االستراتيجي األفضلية  -

أساليب جديدة وفعالة يف استخدام االنرتنت   البتكارالعاملية بني الشركات، مما حيتاج  األسواقتنافسية يف 

  ؛العاملية األسواقكأداة إلشباع حاجات ورغبات املستهلكني وملتابعة أعماهلم يف 

ال يوجد أمن حقيقي على االنرتنت وتعاين الشبكة  اآلنحىت : واالنضباط على االنترنت األمنمشكلة  -

  :من هذه املشكلة من ناحيتني

 من التعامالت املالية يشوبه بعض اخلوف من املتعاملني فقد ال أ أنيعين  :من الدفع أو السدادأ

  ؛افرتاضية وإمناتوجد أسواق حقيقية 

 وهي عدم قدرة الشبكة على احملافظة على سرية املعلومات بالرغم من تقنيات  :من المعلوماتأ

  .التشفري والرتميز وكلمات املرور

والذي ميثل حاجزا يعرقل  اإللكرتوينال توجد ثقافة حقيقية بكيفية وأمهية التسويق  :الوعي إلىاالفتقار   -

  25 .التسويق عرب االنرتنت

                                                           
   .443مرجع سبق ذكره، ص، حسونة عبد الباسط، الشيخ مصطفى سعيد، كريا امحدز  عزام 24
  .136، مرجع سبق ذكره، صأمحدحممد مسري  25
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  اإللكترونيالمزيج التسويقي : رابعالمطلب ال

املعلومات على النشاط التسويقي وذلك بإدخال أدوات جديدة مثل استخدام شبكة  تكنولوجياأثرت 

أساسية يف عناصر املزيج التسويقي  عمليات التسويق مما يتطلب تغرياتيف  ةاالنرتنت والشبكة العنكبوتية العاملي

بني العلماء والباحثني  اإللكرتوينالتسويقي  يم موحد لعناصر املزيجال يوجد اتفاق حمدد وتقسو ، 26للخدمات

مع  4Ps األربعة، فهناك من يرى بأ�ا تتكون من نفس العناصر التقليدية اإللكرتونيةيف ميدان األعمال 

تقسيما واضحا  )Kalyanam and Mcintyre, 2002(، كما قدم الباحثان اختالفات يف املمارسة والتطبيق

وهذه 4Ps+C²P²S³ : وقد أطلقا على هذا التصنيف تسمية ،اإللكرتوين يالتسويقوشامال لعناصر املزيج 

   :العناصر هي

  اإللكترونيعناصر المزيج التسويقي  :)20(الجدول رقم

 Product        المنتج .1

        Price   السعر .2

  Place       التوزيع .3

   Promotion       الترويج .4

  
4Ps 

    Communities   المجتمعات .5

   Customer services      الزبائنخدمة  .6

 
C²  

 Privacy    الخصوصية .7

      Personalization    التخصيص .8
P2  

 Site    اإللكترونيالموقع  .9

  Security         نـــــــــــــــــــــاألم .10

   Sales Promotion     المبيعاتترويج  .11
S³  

 

Source: KALYANAM.K & MCINTYRE. S: «The E-marketings Mix: a contribution of the         

E-tailings wars», journal of the academy of marketings science, sage publications, usa, 

2009, p497. 

 
                                                           

26 LOVELOCK Ch & WRIGHT. L: «Principales of services marketing and management»,  New 
tersey ice hall, 1999, p350. 
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  جـــــــالمنت -1

تعتمد عليه بقية العناصر األخرى، فهو ما  إذ، اإللكرتوينج جوهر عناصر املزيج التسويقي يعد املنت

تعرضه املنظمة على االنرتنت بقصد حتقيق أهدافها من خالل إشباع حاجات ورغبات وأذواق الزبائن 

يساعد على تدفق املعلومات حول املنتجات املختلفة وال شك أن توفري   اإللكرتوينالتسويق ف ،27املستهدفني 

زيادة حدة التنافس  إىلا تؤدي هن املنتجات اليت يتعامل فيها واملقارنة بينكم هائل من املعلومات لكل عميل ع

أنه يتعني على املنظمات النظر يف كيفية  )(Ghosh, 1998 ، حبيث يقرتح28يف اجلودة واملواصفات واألسعار

وجند أن من ، 29التسويقيةعتربون احملور األساسي يف العملية الذين يُ  تعديل املنتج وإضافة القيمة الرقمية للعمالء

  30:أهم السمات اليت يتميز �ا املنتج عرب االنرتنت ما يأيت

 أيج الذي يريده ويرغب فيه من أية منظمة يف العامل يف رب االنرتنت أن يقوم بشراء املنتبإمكان املشرتي ع -

 ؛مكان تقع هذه املنظمة ويف الوقت الذي يريده

شراء  إىلأصبح مستوى توفر البيانات واملعلومات يلعب دورا حامسا يف جناح املنتوج، فاملستهلك يتجه  -

 ؛املنتجات اليت يتوفر عنها بيانات ومعلومات أكثر

األساسية لنجاح املنتوج على اعتبار ج املطروح على االنرتنت هو أحد الشروط توفر عالمة جتارية للمنت إن -

ني من الوصول إليه بسهولة يف ظل جتارة الكرتونية غري اإللكرتونييز املنتوج ومتكن املشرتين أ�ا اهلوية اليت مت

 ؛واقعية

ج ع وتقصري مدة تصميم وتطوير املنتلقد سامهت تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات اإلدارية يف تسري -

  .اته وأذواقه بصورة سريعة، إذ جيري مجع البيانات واملعلومات اخلاصة حباجات املستهلك ورغباجلديد

 رــــــــالتسعي -2

واستخدام شبكة االنرتنت سهل على الزبائن الدخول على مواقع املنظمات  اإللكرتوينإن التسويق 

بأسعار املنافسني املعلنة من خالل مواقع احلجز على شبكة  اومقارنته األسعاروالشركات والتعرف على 

كما أنه يعطي   ،31املختلفة والشركات العارضة هلا األسعاروجود مواقع متخصصة لعرض  إىلاالنرتنت، إضافة 

                                                           
  .147مرجع سبق ذكره، ص، بو فارة يوسف امحدأ 27

.136، مرجع سبق ذكره، ص حممد مسري أمحد   28  
29 J. BAKER Michael and J. HART Susan: «The Marketing book»,  6édition, Elsevier butterworth-

heinemann , uk, 2008, p516. 
  .ااملرجع والصفحة نفسهبو فارة يوسف امحد، أ 30
  .316، مرجع سبق ذكره، صعثمان يوسف ردينة، الصميدعي حممود جاسم 31
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تعترب عملية تسعري و  ،32الفرصة للمنتجني أيضا إلجراء مقارنة بني تكاليف منتجا�م واملنتجات املنافسة

املنتجات من سلع وخدمات وأفكار تباع عرب شبكة االنرتنت عملية ديناميكية ومرنة تتغري يوميا وأحيانا يف 

وفقا ملتغريات متعددة مثل الفوائد واملزايا اليت تتحقق للمشرتي بعد إجراء عملية  األسعاراليوم الواحد، وتتقلب 

املعتادة،  اإلضافةلعديد من طرق التسعري منها التسعري على أساس نسبة وهناك ا. الشراء وحجم مبيعات املنتج

أخرى منها  والتسعري على أساس قدرات العمالء، والتسعري على أساس املنافسة، وهناك سياسات تسعريية

  33.سياسات التسعري الرتوجييو سياسات التسعري النفسي  سياسات التسعري الرائدة،

 التوزيع -3

، حيث �دف إدارة ةلكرتونيإجتارة  أيلنجاح  األساسيةسلسلة قنوات التوزيع من العناصر  إدارةتعترب 

بالكميات املالئمة املواقع املناسبة  إىلتوصيل املنتجات املناسبة  إىل شبكة االنرتنت وباستخدام قنوات التوزيع

على مستوى ملنظمات والشركات توفري، توزيع وبيع منتجات ا إىلباإلضافة  34.يف الوقت املناسب وبأقل تكلفة

  35.األسواق العاملية

  36:فنجد ،جصورة وطبيعة املنت باختالفالتوزيع  أسلوبتلف خيو هذا 

     د أمثا�اــــــــــها على مواقها بعد تسديون �ا وحتميلــــــــــتستطيع املنظمات تزويد الزب اليت ات الرقميةـــــــــاملنتج   -

مثل خدمات بيع امللفات املختلفة وخدمات احلجز يف الفنادق ( اإللكرتوينأو بتسليمها من خالل الربيد 

اخلدمة املطلوبة عرب كلمة السر اليت  إىلأو بتسليمها عرب موقع املنظمة من خالل الدخول ..) ئرات اوالط

م عن طريق التوزيع املختلط الذي جيري جزء بعد دفع مثنها، كما ميكن التسلي اإللكرتوينحيصل عليها املشرتي 

  واجلزء اآلخر يف العامل الواقعي؛ منه بصورة إلكرتونية

الداعمة املوجودة يف  امللموسة فتوزيعها يكون من خالل االعتماد على النظم اللوجيستية للمنتجاتبالنسبة  -

 .)التوزيع جتري واقعياويج والبيع تكون افرتاضا وعملية عملية الرت  أنأي ( امليدان الواقعي

 

 

                                                           
   .136مرجع سبق ذكره، ص، الصرييف حممد 32
   .193، صمرجع سبق ذكره، أبو فارة يوسف امحد 33

   .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه، الصرييف حممد 34
  .317ص ، مرجع سبق ذكره،ردينة عثمان يوسف، الصميدعي حممود جاسم 35
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 الترويج  -4

صفحات الشبكة  الستخدامعمليات الرتويج عرب االنرتنت هو جذب انتباه العمالء  الغاية منإن 

العنكبوتية العاملية حيث تساعد خطوط االتصال املفتوحة بني املعلنني ومستخدمي االنرتنت يف أن يقدم 

نه الشك إف اإللكرتوينانطالقا من خصائص التسويق و  37.منتجا�ماملعلنون عمال أفضل وأكثر كفاءة لرتويج 

 باألساليبكة االنرتنت ختتلف بصورة جوهرية عن ا�هودات الرتوجيية با�هودات الرتوجيية عرب ش أن من

  38:يتضح ذلك من خالل ما يليالتقليدية و 

تتوفر لدى مستخدمي االنرتنت القدرة على التحكم فيما يشاهدونه أل�م يزورون املوقع مبحض  -

  ؛إراد�م

مما يساعد  قدرة رجال التسويق على الدخول يف حوارات تفاعلية مع العلماء واملستهلكني ومعرفتهم -

  ؛فعاليةبطرق أكثر  �م الرتوجييةه جمهوداوتوج ،تروجيية تناسب العميلرسائل  يف تصميم

زيادة  إىلأحد عناصر املزيج الرتوجيي استخداما على مواقع االنرتنت حيث يؤدي  اإلعالنويعترب  -

  :عرب االنرتنت املزايا التالية اإلعالنكما حيقق . التفاعل بني املنشآت والعمالء واملنظمات

  ؛يف أي وقت وبأقل تكلفة اإلعالنحتديث  إمكانية -

  ؛العمالء واملستهلكني حول العامل عدد كبري من إىليصل  -

احلصول على التفاصيل اخلاصة باملنتج  إىل اإلعالنالسهولة والسرعة يف إجراءات الشراء من رؤية  -

  ؛إصدار أمر الشراء إىل

  .األخرىجاذبية وأقل تكلفة باملقارنة مع الوسائل  أكثريعترب  اإللكرتوين اإلعالن -

  39:أمههاة دعلى االنرتنت بطرق عدي اإلعالنويتم 

  ؛نظمةاملوقع اخلاص بامل  -

  ؛األخرىموقع الويب اخلاصة باملنظمات   -

  ؛األخبارجمموعات   -

  .الضخمة اإللكرتونية األسواق  -

                                                           
، 2013، 31اجلامعة للعلوم، العدد ، جملة كلية الرافدين"ات األعمال على وفق التسويق االلكترونيــــتنافسية منظم" :عامر حسني رشيد 37

  .13ص 
  .140، مرجع سبق ذكره، صحممد مسري أمحد 38

39 COLLIN Siman: "E-marketing", john Wiley & Sons/ NC, USA, 2000, p53. 
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 المجتمعات االفتراضية -5

ويتوافر على عدد من  ،رف ا�تمع االفرتاضي بأنه ّجتمع اجتماعي ينبثق عرب شبكة االنرتنتيعّ 

األشخاص ضمن هذا التجمع جيرون نقاشات حول موضوعات حمددة لفرتات زمنية طويلة، يتخلل هذه 

النقاشات أجواء من املشاعر اإلنسانية اليت تضفي على هذا ا�تمع طابعا خاصا، وقد تربط بني هذه األفراد 

   40.ت، وجيري بناء هذه العالقات عرب االنرتنسابقةي وقد ال يكون بينهم أية عالقة ع الواقمليف العا عالقات

  41:من خالل التعريف نستنتج جمموعة من اخلصائص للمجتمع االفرتاضي منها

 ات مشرتكة؛جتمع عدد من األعضاء ذوي أهداف واهتمامات وحاجات ونشاط -

 ت ودية وعاطفية قوية بني األعضاء؛قد يتضمن هذا التجمع عالقا -

 ال بني أعضاء هذا التجمع؛بشكل فعّ  والبيانات والدعميتم تبادل املعلومات  -

ل والتقاليد غة وبروتوكوالت االتصال والتعامإطار عام مشرتك بني هؤالء األعضاء من حيث اللّ  -

 واألعراف االجتماعية؛

ميكن استخدم هذه اجلماعات يف جمالت عدة قد تكون سياحية، اقتصادية، سياسية، أكادميية  -

 .وغريها

  الزبائنخدمة   -6

خدمة العميل   ) (Borden, 1964ةـــــدراسمثل  تضمنت العديد من الدراسات السابقة يف التسويق

 إىل اإللكرتويناستخدام التسويق وقد أدى . كوظيفة داعمة لعناصر املزيج التسويقي عند إجراء املعامالت

ضرورة  إىلعن التفاعالت اللحظية بني مقدمي اخلدمة والعمالء  الناجتةإدخال عنصر الزمن يف عملية التبادل 

ساعة، وتشمل خدمة العمالء العديد من  24االهتمام �ذه الوظيفة من اجل خدمة العمالء على مدار 

 البيع، فهي تعترب وظيفة متشابكة العناصر كتوفري املنتجات، ختطيط اخلدمة، التسعري، الرتويج، خدمات بعد

   42.فة الوظائف األخرىة بكاقمتعلو 

  

 

                                                           
  .316ص  ، مرجع سبق ذكره،أبو فارة يوسف امحد  40

  
42

 KALYANAM.K & MCINTYRE. S: «The E-marketings Mix: a contribution of the E-tailings 
wars», op.cit, p495. 
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 لتخصيصا -7

وتقدمي اخلدمات  زبائنوطيدة مع ال اتناء عالقباملنظمات هو  إليهالذي تسعى  األولإن اهلدف 

استخدام و  معرفة الزبون على ، وعليه فإن هذا العنصر يركز43األفضل إليهم عن طريق التوقع املستمر حلاجا�م

زيادة  إىلوتقدمي خدمات أحسن، فهو يسعى من أجل تصميم منتجات أفضل  هالبيانات واملعلومات اليت ختص

 44.مستوى رضا الزبون وزيادة مستوى والئه للمنظمة

 الخصوصية -8

اخلصوصية هي احد عناصر املزيج التسويقي األساسية، وتعرب عن حق األفراد واجلماعات واملؤسسات 

البيانات  وكمية كتحديد نوع  واملعلومات اليت ختصهميف تقرير جمموعة من القضايا خبصوص البيانات 

وكيفية استخدامها ومن له احلق يف الوصول  اإللكرتوينواملعلومات املسموح باستخدامها من جانب املوقع 

، فاملنظمات تواجه صعوبة كبرية تتجسد يف ضرورة حتقيق التوازن بني احلصول على قدر كاف من البيانات إليها

  45.الشخصية اليت ختص الزبون من جهة، وبني عدم انتهاك خصوصية هذا الزبون من جهة أخرىواملعلومات 

 اإللكترونيالموقع  -9

متارس أعماهلا عرب االنرتنت تطل على زبائنها من خالل موقع الويب والذي  اليت ن منظمات األعمالإ    

  46:ميكن النظر إليه تسويقيا من عدة زوايا

  والنشاط اإلعالين؛لنشاط الرتوجيي كجزء من ا -

  كمنفذ توزيعي؛ -

  كجزء من عملية تغليف املنتوج؛ -

  يلعب دور رسائل األعمال التجارية؛ -

 . يلعب دور بطاقة أعمال املنظمة -

 األمن -10

بسبب عمليات  اإللكرتونيةلقد برزت أمهية األمن والسرية يف تعامالت وتبادالت األعمال والتجارة 

بأسرار العمل أو بقضايا مالية مثل  األمرتعلق  إذاخاصة االخرتاق والتخريب اليت ميارسها لصوص االنرتنت، 

                                                           
43 KALYANAM.K & MCINTYRE. S, op.cit, p495. 

 .325أبو فارة يوسف امحد، مرجع سبق ذكره، ص  44 
  .341املرجع نفسه، ص  45
  .215املرجع نفسه، الصفحة  46
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أرقام حسابات املشرتين أو البائعني وأرقام بطاقات االئتمان فمسألة أمن وسرية البيانات هي من املسائل ليت 

أساليب متنوعة لتحقيق  إىلعرب االنرتنت وتلجأ  اإللكرتونية األعمالتستحوذ على اهتمام املختصني يف جمال 

  47.األمن والسرية مثل التشفري

 تنشيط المبيعات -11

هي عبارة عن اإلغراءات التسويقية اليت تستخدم لتشجيع العمالء على القيام بفعل حمدد خالل فرتة 

كوبونات الكرتونية االنرتنت من هدايا و تتعدد أدوات تنشيط املبيعات املستخدمة على  حبيث ،48زمنية حمددة

  49.وغريها

  اإللكترونيق ـــــــــــالتحتية للتسويالبنية : ث الثانيـــــــــــالمبح

عليها التسويق  يقومأهم التكنولوجيات واألنظمة اليت  إىلسوف نتعرض من خالل هذا املبحث 

 عأنظمة الدفاالنرتنت، ما يعرف بشبكة أو ، وخنص بالذكر هنا الشبكة الدولية للمعلومات اإللكرتوين

  .اإللكرتونيةبروتوكوالت محاية املعامالت و  اإللكرتونية

  اإللكترونيـــــــــــــةالبنية الشبكية لألعمال : المطلب األول

بغرض اتصال ) سلكيا أو ال سلكيا(اتصال اثنني أو أكثر من احلاسبات " على أ�ا تعرف الشبكة

الشبكات هلا أربع أنواع مشهورة هي و  ،50 "لسماح باملشاركة يف موارد احلاسبوتبادل املعلومات وا األشخاص

  51:يلي كما

 الشبكات المحلية )LANs(:  وفر املعدات الالزمة هلا؛تتتقيد مبكان واحد مثل بناية، وتتميز باخنفاض و  

  اإلقليمية الشبكات)MANs(: عدد من الشبكات احمللية ، وميكن أن حتتويتصلح للربط بني املدن .

 ؛ومن عيو�ا مكلفة وصيانتها صعبة ،تتميز بالسرعة والفاعلية

 شبكات المناطق الواسعة (WANs) : مثل الربط بني الدول، كما وتنقل كميات   واسعةتغطي مساحات

 .كبرية من البيانات عن طريق الربط بني اآلالف من األجهزة

                                                           
  .91ص ، مرجع سبق ذكره،شريوف فضيلة 47

48 KALYANAM . K,  MCINTYR . S, op.cit, p495. 
  .140ص مرجع سبق ذكره، ،الصرييف حممد 49
  .128حممد مسري أمحد، مرجع سبق ذكره، ص 50
  .159، ص 2009، األردندار أسامة للنشر والتوزيع،  ، 1ط ،"التجارة والتسويق االلكتروني" :خليل ناصر 51
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 1969عام وذلك هي شبكة صممت أساسا ألغراض عسكرية حبتة أيام احلرب الباردة  :شبكة االنترنت 

ومنت هذه  ،(ARPANET)اسم املشروعات املتقدمة بوزارة الدفاع األمريكية حتت  بواسطة وكالة أحباث

عطي حق ة وأُ كختلت احلكومة األمريكية عن الشب 1990يف عام ة وأصبحت نظام متكامل، بعد ذلك و الشبك

ختلت هذه الشركة بدورها عن الشبكة لصاحل  1991، ويف عام (NSF)مؤسسة العلوم الوطنية  إىلاإلدارة 

وبذلك فتح  52.نه ليس هناك مالك للشبكة وإمنا هناك ما يسمى مبجتمع االنرتنتأ، أي الشركات التجارية

، LAN/MAN/WANالشبكات  أنواعضمت يف داخلها كل حبيث  اإلنسانالباب أمام أضخم عمل صممه 

ا، فلقد قّدر عدد املستخدمني لشبكة االنرتنت عام ــــــــــــــا مذهلني منذ بداية ظهورهـــــــــــــــوعرفت انتشارا وتوسع

رقم  مليون مستخدم كما يوضحه اجلدول 2.749ما يعادل  إىلمليون مستخدم ليصل اليوم  16ب  1995

 53.عريبمليون مستخدم 141منها ، (03)

 )2013 -1995( عدد مستخدمي االنترنت في العالم :)03(الجدول رقم 

  خــــــــــالتاري
  عدد المستخدمين في العالم

  )بالمليون(

النسبة المئوية من عدد سكان 

  )%(العالم

  0.4  16  1995ديسمبر 

  3.6  147  1998ديسمبر 

  5.8  361  2000 ديسمبر

  8.6  513  2001    أوت

  10.6  677  2003سبتمبر

  15.7  1.018  2005 ديسمبر

  23.5  1.574  2008 ديسمبر

  28.8  1.971  2010 سبتمبر

  32.7  2.267  2011 ديسمبر

  35.7  2.497  2012 ديسمبر

  38.8  2.749  2013 ارســــــم

Source: Internet World stats, Usage and population statistics, Internet growth statistics, 

http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm, in 04/03/2014 

 

                                                           
ــــــــــــاالنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتهم ــــــــــــــجرائ:"اجلنبيهي ممدوح حممد، اجلنبيهي منري حممد 52 ر اجلامعي، ـــــدار الفك ، 1ط، "اــ

  .8، ص2006مصر، 
53 ICT facts and figures for 2012 and 2013, see the site: 
http://www.internetworldstats.com/pr/edi079.htm 

http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm, in 04/03/2014
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 تعريف شبكة االنترنت -1

شبكة دولية واسعة النطاق غري خاضعة ألي حتكم مركزي تضم بداخلها  "على أ�انرتنت اإلتعرف 

  54."شبكات حاسبات آلية وعامة منتشرة يف مجيع أحناء العامل جمموعة

شبكة الشبكات الواسعة االمتداد واملنطوية على  أيما بني الشبكات " نرتنت يقصد مبصطلح اإلكذلك 

  Hôte( ".55(للحدود اجلغرافية ويدعى كل حاسوب مشكل للشبكة باملضيف اعتبارماليني الشبكات دون 

  56:ثالثة أنواع من الشبكات وهياالنرتنت من  هذا وتتشكل

 داخل املؤسسة لكنها تستخدم معايري أيهي شبكة تعمل داخليا  :)الشبكة الداخلية(االنترانت  -

)HTML(   ؛الداخلية للمؤسسة فقط لالستعماالتنرتنت صغرية ولكن إوغريها وبالتايل هي  

سمح لبعض شركاء العمل اخلارجيني بالدخول هلا تهي شبكة داخلية  :)الخارجية الشبكة( كسترانتاإل  -

  ؛يكون الوصول للمعلومة فيها جزئيا، وعادة ما إسرتاتيجيةألسباب 

هو اجلزء من االنرتنت الذي يدعم الواجهات الرسومية للمستخدم واليت متكنه من التجوال عرب : االنترنت -

 .تصفحاملالشبكة من خالل 

آخر عرب شبكة االنرتنت وفقا �موعة الربوتوكوالت واليت يطلق  إىلوتنتقل البيانات من حساب كما 

  57."جمموعة القواعد اليت حتكم عملية االتصاالت"ويعرف الربوتوكول على أنه ، CP/IP: عليها

  خصائص شبكة االنترنت -2

ما تتمتع به شبكة االنرتنت من خصائص فريدة جعلها حمل اهتمام املسوقني يف الوقت احلايل ومن  نإ

  58:هذه اخلصائص نذكر اآليتأهم 

  59؛االتصال السريع واملنخفض لكل أحناء املعمورة -

  ؛الدخول ا�اين من قبل الزوار ومستخدمي االنرتنت -

                                                           
  .127حممد مسري أمحد، مرجع سبق ذكره، ص  54
  .47، ص2002، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، "دور االنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق" :إبراهيمخبيت  55
  .38نصري حممد طاهر، مرجع سبق ذكره، ص 56
  HTTP: (HyperText Transfer Protocol) هو الربوتوكول الذي يستخدمه متصفح االنرتنت للدخول إىل مواقع الويب.  

57 STREBE. M & PERKINS. H: « MCSe: Internet Information server 3study Guide», Microsoft 
corporation, 1996,  p511. 

  .101، مرجع سبق ذكره، صالصميدعي حممود جاسم،  عثمان يوسف ردينة 58
  .30، مرجع سبق ذكره، صخبيت إبراهيم 59
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  ؛اإلعالنيةالعدد غري احملدود وغري النهائي من الرسائل والنسخ  -

  ؛عرب احلدود دون قيود األفرادالتعامل مع ماليني  -

  ؛التسويق الدويل وعوملة التسويق باجتاهاألطر العاملية أي  إىل واإلقليميةاحمللية  األطراالنتقال من  -

  ؛حد ما إىلقلة التكلفة واجلهد والوقت  -

  .املعلومات اليت ميكن نشرها من خالل هذه الشبكةالكم الكبري من  -

 خدمات شبكة االنترنت - 3

جملدات كبرية، لذا سنقتصر على  إىلوحصرها حيتاج  اخلدمات اليت تقدمها شبكة االنرتنت كثرية جدا

  :يف اآليتهذه اخلدمات  أبرزذكر أهم و 

 )www(خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية  - 1.3

كن من تبادل املعلومات بسهولة ويسر وهي عبارة عن نظام متقن وشامل ميّ  ،بيالو تعرف أيضا خبدمة 

علومات ال أداة متكينية تعتمد أساسا على عرض املإب ما هو يوبالتايل فإن الو  ،60وفعالية عالية وسرعة فائقة

 .)Hyper text(يف شكل نصوص فائقة 

عرض املستندات على أجهزة الكمبيوتر والذي يتضمن إشارات  أساليبوتعد النصوص الفائقة أحد 

، ويعترب الويب وسيلة إعالنية هلا 61مستندات أخرى إىلأجزاء أخرى من هذا املستند أو  إىلمرجعية أو روابط 

 رإقناع العميل ملا تضمه من تكنولوجيات خمتلفة للعرض مثل الرسوم املتحركة والصو و  القدرة على جذب

  62.النصوص إىل فةاباإلضيديو والصوت والف

 ) e-mail(اإللكترونيالبريد  - 2.3

مجيع املشرتكني يف الشبكة عرب العامل،  إىلاستقبال رسائل الكرتونية من و و  تسمح هذه اخلدمة بإرسال

Yahoo،63 الشركات املقدمة هلاته اخلدمة جمانا مثل إحدىوذلك من خالل االشرتاك يف 
Hotmail  ، يعترب و

أنه يسهل عمليات  إىل باإلضافةالتطبيقات التجارية،  أهمحد أو  أداة للتواصل مع الزبائن اإللكرتوينالربيد 

ات ــــــــــــــوسيلة هامة للمؤسس هذه اخلدمةعد تو ا ــــــــــــــــــــكماالتصال مع املوردين، والشركاء واملوزعني وغريهم،  

                                                           
  .36بشري العالق، مرجع سبق ذكره، ص 60
  .45، ص2000دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر،  ،3ط ،"الشامل إلى شبكة االنترنتدليلك : "السيد مصطفى61
   .128حممد مسري أمحد، مرجع سبق ذكره، ص 62
 .37خبيت إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص 63
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مع العمالء فيما  ادم املؤسسات يف عالقا�خت يوسيلة اتصال خارجية، فه هاباعتبار وللعمالء يف نفس الوقت، 

 كأداة استعالم  وهايستعمل أناملنتجات املختلفة، أما بالنسبة للعمالء فيمكن و  خيص العروض اجلديدة

ويتألف العنوان عموما من ثالث أجزاء أساسية، وهي االسم  املعلومات مهما تكن نوعيتها، استفسار ولطلبو 

  .املخدم وأخريا نوع املستخدم أولتعريفي للمستخدم، اسم احلاسب ا

 (FTP)نقل الملفات بروتوكول  - 3.3

 بالعكس ويعمل على مبدأ أو، )ب(حاسوب  إىل) أ( هو بروتوكول يسمح بنقل امللفات من حاسوب

بني  والربامج جل التبادل السريع للملفات، البحوثأمن  أساسافهاته اخلدمة صممت  64."ملخدما -زبونال"

، كما وغالبا ما تستخدم لتحميل صفحات الويب وغريها من الوثائق من جهاز الشبكةمن خالل  األجهزة

 .خادم استضافة عام إىلخاص 

  (Telnet) بروتوكول الدخول عن بعد - 4.3

التحكم عن بعد، ويسمح  إمكانيةهذا الربوتوكول  يتيح حبيث  TCP/IPهو عبارة عن بروتوكول

وأن يقوم بالعمل كما لو أنه  ،65حاسب آخر يف مكان آخر إىل يللمستخدم بالدخول من حاسوبه الشخص

، فمهمة هذا الربوتوكول تكمن أساسا يف التعرف على الربجميات اليت متصل مباشرة مع ذلك اجلهاز

ه معاجل طريف بديل، حينئذ تبدو الطرفيات سيستخدمها اجلهاز أو الطرفية اليت أنشأت االتصال، ويتصرف كأن

  .البعيدة وكأ�ا تستخدم تطبيقات حملية

 خدمة المحادثة - 5.3

شخص آخر، بغض النظر عن موقعه،  إىلتتيح هذه اخلدمة التحدث كتابة أو بالصوت والصورة معا 

  66.وبذلك فهي ختدم املؤسسات بتوفري قدر عايل من التفاعلية مع املستهلكني

 البحثيةالخدمات  - 5.3

ة نظرا لكثرة كإن خدمة البحث داخل شبكة االنرتنت هي من اخلدمات املهمة املوجودة على الشب

املعلومات وغزار�ا يوما بعد يوم، والغرض من هذه اخلدمة هو البحث عن موضوع أو معلومة معينة داخل 

                                                           
 FTP: File Transfer Protocol 

   .128، مرجع سبق ذكره، صخليل ناصر 64
  TELNET : Telecommunication  Network 

   TCP/IP :هو بروتوكول يقوم بنقل املعلومات من احلاسب إىل االنرتنت، ويستخدم لالتصال باالنرتنت أو بشبكة أخرى.  
65 Voir le site : http://www.les-artisans.org/internet/reseau/telnet/telnet.htm , 8/11/2013. 

  .129، مرجع سبق ذكره، صحممد مسري أمحد 66
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 بيسر، ويتم ذلك عن طريق إليهالشبكة، أو معرفة العنوان اخلاص مبوقع هذا املوضوع أو املعلومة للوصول 

  67.مصدر أو حمرك للبحث

  اإللكترونيةالدفع  نظم: المطلب الثاني

باعتبار أن فضاء االنرتنت هو فضاء  اإللكرتوينيف العامل  إن مسألة الثقة والقبول تلعب دور مهم جدا

أو بطاقات  الدفع الفوريو  الشيكات فبعدما كانت نظم الدفع التقليدية تتم عن طريق افرتاضي غري حقيقي،

أنظمة برجميات  باستخدام عن طريق االنرتنت إلكرتونياأصبحت اليوم تتم  )01(أنظر الشكل رقم (االئتمان 

 أنظر الشكل رقم ولة االستخدام وضمان راحة العمالء،زيادة الكفاءة، سه إىلوأجهزة متكاملة، �دف أساسا 

)02.(   

  ديديــــــــــــــــــنظام الدفع التقلينظام الدفع التقلي  ::))0101((الشكل رقمالشكل رقم

                       

               

   

 

  

Source: http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/354/mod_resource/content/0/Lecture_4.pdf , 

8/11/2013. 

 

 اإللكترونياإللكترونينظام الدفع نظام الدفع   ::))0202((  الشكل رقمالشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/354/mod_resource/content/0/Lecture_4.pdf, 

8/11/2013. 

 

 

                                                           

.137، ص2001ا�مع الثقايف، أبو ظيب،  ، 4ط ،"خدمات االنترنت" :أمحد ريان   67  

خدمـــــــــةخدمـــــــــة/ / منتجمنتج   

  وسائل الدفعوسائل الدفع

))الدفع الفوري، بطاقة ائتمان، شیكالدفع الفوري، بطاقة ائتمان، شیك((     

ونونــــــــــــــــــــــــــــــــالزبالزب  منظمات األعمالمنظمات األعمال   

خدماتخدمات/ /   ععــــــــسلسل   

رقمیةرقمیة  //ملموسة ملموسة    

  وسائل الدفع االلكترونيوسائل الدفع االلكتروني

......البطاقات الذكیة البطاقات الذكیة   المحافظ االلكترونیة،المحافظ االلكترونیة،ووالشیكات الشیكات    

  

منظمات منظمات 

األعمال األعمال 

  االفتراضیةاالفتراضیة

  الزبائنالزبائن

http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/354/mod_resource/content/0/Lecture_4.pdf
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/354/mod_resource/content/0/Lecture_4.pdf


  رونــيـــــــلكتويق اإلـــــــالتســـ                                                                                 :ل األولـــــــــــــالفص

 

 - 33  -  
 

 اإللكترونيةنظم الدفع  مفهوم -1

من التبادل  اإللكرتونيةالنظم اليت متكن املتعاملني بتطبيقات التجارة " بأ�ا  اإللكرتونيةتعرف نظم الدفع 

بدال من استخدام النقود املعدنية والورقية أو الشيكات، حيث يقوم البائعون عن طريق االنرتنت  إلكرتونيااملايل 

تتضمن طريقة الدفع  حيث .68سريعة وآمنة للحصول على أمثان منتجا�م من الزبائن ،بتوفري طرق سهلة

  69:مخسة أطراف هي اإللكرتوين

 لشراء السلع واخلدمات؛ إلكرتونيا وهو الطرف الذي يقوم بالدفع ):Customer( العميل أو الزبون -

 من العميل؛ اإللكرتونيةال الدفعة استقبو  وهو الطرف الذي يقوم باحلصول ): Seller( التاجر أو البائع -

 د يكون مؤسسة بنكية أو غري بنكيه؛وق اإللكرتونيةهو اجلهة املصدرة ألداة الدفع  ):Issuer(المصدر -

 ؛اإللكرتوينة بتنظيم عملية الدفع وعادة تقوم دوائر حكومي ): Regulator(المنظم -

وهي شبكة الكرتونية تنقل األموال بني : )Automated Clearing House(اإللكترونيغرفة التقاص  -

 .وكنالب

 

 اإللكترونيةوسائل نظم الدفع  -2

على جمموعة البطاقات واحلواالت اليت تصدها البنوك من أجل إمتام  اإللكرتونيةتضم وسائل نظم الدفع 

 :، من أهم هذه الوسائل نذكر اآليتاإللكرتوينعملية الدفع 

 )Automated teller machines( آالت الصرف الذاتي - 1.2

بني احلاسب الرئيسي للبنك وآلة الصرف حبيث ميكن  اتصاليعتمد مفهوم هذه اآلالت على وجود 

، مبجرد قيام العميل )اخل. .اخلدمةرقم التعريف اخلاص بالعميل، رقم حسابه، رقم (استقبال بيانات العميل

يف اخلدمات املصرفية املطلوبة   فورية تتمثل استجاباتبإدخال البطاقة يف اآللة لتقوم اآللة بعد ذلك بإعطاء 

 إليها، كما وأضيفت ةاألرصدالنقدي، إيداع الشيكات، كشف احلساب، بيان  اإليداعدي، كالسحب النق

  70؛إلكرتونيامؤخرا العديد من اخلدمات األخرى املتطورة مثل حتويل األموال 

 

                                                           
، 2010 األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، 1ط ،"لألجيال القادمةالمستقبل الواعد  -التجارة االلكترونية " :الطائي حممد عبد حسني 68

  .178ص
  .46، ص2008دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ، 1ط، "الصيرفة االلكترونية " :عبد الالت عبد الفتاح زهري، الشمري ناظم حممد نوري 69

جملة جامعة  ،"نـــــــــــــدراسة تطبيقية على بنك فلسطي -الرقابة عليهانظم الدفع االلكترونية ومخاطرها ووسائل : "شاهني علي عبد اهللا 70

  .9ص، 2009 ،1، العدد 12زة، سلسلة العلوم اإلنسانية، ا�لد ـــــــــــــر بغــــــــــاألزه
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 ) Electronic points of sale( اإللكترونيةنقاط البيع  - 2.2

 اتصالهي عبارة عن حاسبات آلية موجودة يف احملالت واألسواق واملتاجر الكربى واليت تكون على 

مباشر باحلاسب اآليل للبنك، حيث جتري عمليات التحويل وإعادة التحويل عرب شبكة وقنوات االتصال 

يات العميل لتخصم من رصيد حسابه مباشرة يف رت شمهذه الوحدات ميكن إدخال قيمة  فة، ومن خالللاملخت

  71؛حساب املتجر يف نفس البنك إىلالبنك وإضافة القيمة 

 )النقود البالستيكية(البنكية بطاقات ال - 3.2

حتتوي على معلومات ميكن استخدامها ألغراض دفع و  متنحها البنوك لعمالئها وهي بطاقات بالستيكية

 :التالية نواعاأل إىلميكن تقسيمها  72،مثن املشرتيات

، وهي البطاقات اليت متنح احلامل سقفا ائتمانيا حمددا للسحب :)credit Cards( البطاقات االئتمانية -

وتكون هذه البطاقات عادة برسوم سنوية لإلصدار، وفائدة على الرصيد غري املدفوع، ومن أهم اجلهات 

 73؛)Master Card(، وشركة)Visa(املصدرة لتلك البطاقات شركة

وهي البطاقات اليت تعطى بسقف حمدد، ويقوم العميل يف : )Charge Cards( بطاقات الصرف البنكي -

يوما، ويوجد يف العادة رسوم سنوية، ومن أهم  45-30 العادة بدفع قيمة املطالبة كاملة خالل فرتة ما بني

؛)(American Express اجلهات املصدرة
74  

هذه احلالة يتم خصم قيمة فاتورة الشراء مباشرة من حساب يف  :)Debit Cards(الوفائية  بطاقاتال -

تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك يف حسابات جارية ملقابلة  فهي ، وبالتايلالعميل

 75؛املسحوبات املتوقعة حلامل البطاقة

مبقتضاها يتعهد البنك مصدر هذه البطاقة لعميله حامل البطاقة  :(Checks Cards) قات الشيكاتبطا -

البطاقة وحتتوي  إصداربأن يضمن سداد الشيكات اليت حيررها العميل من هذا البنك، وذلك وفقا لشروط 

                                                           
  .10، صمرجع سبق ذكره ،شاهني علي عبد اهللا 71
  .233، ص2012، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن ، 2ط ،"اإللكترونيةتجارة " :خلف سناء جودت، صاحل اجلداية حممد نور 72
  .47، صمرجع سبق ذكره، الشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري 73
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 74
  .72، ص1997للنشر والتوزيع، مصر، ، دار السحاب "أساسيات ومبادئ التجارة االلكترونية" :بيسوين عبد الكرمي، بيسوين عبد احلميد 75
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به يف كل  بالوفاءالذي يتعهد البنك  األقصىعادة على اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه واحلد  هذه البطاقة

 76؛ه العميلشيك حيرر 

وهي بطاقة تفاعلية تتضمن ذاكرة دقيقة وشريط إلكرتومغناطيسي : )Smart Cards( البطاقات الذكية -

 أخرى آليات أيةومبقدوره التفاعل مع الوحدات الطرفية أو وحدات الصرف اآليل أو  إلكرتونياقابل للقراءة 

 ،كاالسم( وختزين كافة البيانات اخلاصة حباملهاالتسجيل، وميكن للعميل شحنها مببلغ من النقود  للقراءة أو

وهي تغين عن محل النقود، ويف كل مرة يتم فيها إجراء معاملة ) املبلغ املتبقيو البنك املصدر للبطاقة  ،العنوان

  77؛يتم نفاذ الرصيد اليت حتمله البطاقة أن إىلمعينة يتم ختفيض خط االئتمان مبقدار املبلغ املتعامل به 

حد كبري، تتسم مبرونة كبرية يف  إىلتشبه البطاقات الذكية : )Monde x cards( موندكسبطاقات ال -

احلديثة، تستخدم كبطاقة  اإللكرتويناالستخدام، حيث جتمع مميزات النقود الورقية التقليدية وبطاقات الدفع 

ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل أي كبديل للنقود يف كافة عمليات الشراء، متتاز بسهولة 

فروع البنك، حيث ميكن التحويل  إىلجوء �ا مصرفيا لقدرة حاملها على إجراء العمليات املصرفية دون اللّ ر إدا

رصيد البطاقة من  إىلى، والسحب من رصيد احلساب اجلاري للعميل رصيد بطاقة أخر  إىلمن رصيد البطاقة 

  78؛خالل آالت الصرف الذايت أو التليفون

أو النقود الرقمية، بعد ظهور البطاقات،  اإللكرتونيةرت النقود ـــــــــــظه :)E-Cash( يـــــــــاإللكترونالنقد  - 4.2

ة، واليت تقل قيمتها عن ــــــــات ذات القيمة النقدية املنخفضــــــــــــوتستخدم هذه الطريقة عند التعامل مع الصفق

ود شكل ـــــــــدوالر، حيث ال يكون استخدام بطاقات االئتمان يف هذه احلاالت عمليا، وتأخذ هذه النق 10

ية للخدمات املالية يعرف از احلاسب اخلاص بالبائع أو املشرتي يف صيغة برجمــــــــــــــلكرتونية ختزن يف جهإوحدات 

)E-wallets( اإللكرتونيةاحملفظة  باسم
ة ــــــــــراء يضغط على كبســـــــــبعملية الشا يقوم املستخدم ــــــــــــوعندم ،79 

     ،)Visa Card(درة ـــــــــــا، من أهم الشركات املصـــــــــواحدة على هذا الربنامج ليتم تعبئة املعلومات املطلوبة آلي

)Master Card(.80  

                                                           
ـــــــــــبو عزي 76 ي في الدول ـــــــــــع االقتصاد االفتراضـــــــــــــــــر أساليب الدفع االلكتروني في ترقية ودفــــــــــــأهمية تطوي" :ز عبد الرزاق، بعيليش حرمهـ

املركز اجلامعي ، ات الدوليةــــــــــــــاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصاديــــــــــــــــحول االقتص امللتقى العلمي اخلامسمداخلة مقدمة يف  ،"النامية

ـــــــــمخيس ملي   .3ص ،2012انة، اجلزائر، ـ
  .12ص ،مرجع سبق ذكره شاهني علي عبد اهللا، 77
  .3ص ،املرجع نفسه ز عبد الرزاق، بعيليش حرمه،ــــــــــــبو عزي 78
  .187، مرجع سبق ذكره، صعبد حسنيالطائي حممد  79
  .48، صمرجع سبق ذكرهالشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري،  80
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 اإللكترونيةمزايا وعيوب أنظمة الدفع  -3

  :من خالل اجلدول املوايل اإللكرتوينكن تلخيص عيوب ومزايا أنظمة الدفع مي

  اإللكترونيمزايا وعيوب أنظمة الدفع  :)40( الجدول رقم

  العيوب  المزايا  الجهات

  حامل البطاقة

  .سهولة ويسر االستخدام -

  .وتفادي السرقة والضياع األمان -

توفري فرصة احلصول على االئتمان ا�اين  -

  .لفرتات حمددة

  .إمتام الصفقات فوريا مبجرد ذكر رقم البطاقة -

مبا يتجاوز القدرة  واإلنفاقزيادة االقرتاض  -

  .املالية

عدم سداد حامل البطاقة قيمتها يف الوقت  -

  .احملدد يرتتب عنه وضع امسه يف القائمة السوداء

  التاجر

  .ضمان حلقوق البائع ىتعد أقو  -

  .تسهم يف زيادة املبيعات -

عاتق البنك  إىلنقل عبء متابعة ديون الزبائن  -

  .والشركات املصدرة

 إىلقد تؤدي خمالفاته أو عدم التزامه بالشروط  -

البنك التعامل معه ووضع امسه يف القائمة  إلغاء

عنه صعوبات يف نشاطه يرتتب السوداء مما 

  .التجاري

  مصدر البطاقة

من خالل الفوائد والرسوم  األرباحتعزيز  -

  .والغرامات

خطر تعثر سداد حاملي البطاقات للديون  -

   .املستحقة عليهم

-  
ٌ
  .صدر نفقات ضياعهاحتمل البنك امل

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، 1ط ،"المستقبل الواعد لألجيال القادمة -  اإللكترونيةالتجارة " :حممد عبد حسنيالطائي  :المصدر

  .185ص ،2010 األردن،

 اإللكترونيةأمن المعلومات والمعامالت : المطلب الثالث

من سرعة ومرونة يف  اإللكرتويناملزايا والفرص اليت حتققها معامالت التسويق ، على الرغم من الفوائد

بعضهم وتبادهلم للمعلومات، ونظرا بتكاليف منخفضة وإمكانية اتصال املاليني من املستخدمني و  املعامالت

إلزامها بقوانني كنه فرض سيطرته املطلقة عليها و لبعض العوامل اليت حتكم الشبكة كعدم وجود مالك حقيقي مي

بيانات ومعلومات لوصية ، فإن هناك الكثري من املخاطر والتهديدات اليت تتعلق مبدى اخلصحتكمها صارمة

اخرتاق املواقع وإتالفها أو  ختريب األجهزة،و  ، كعمليات القرصنةاإللكرتونيةاء وتنفيذ معامال�م املشرتكني يف أد

 صيب العديد من األنظمةنفإنه قد مت ت على هذاوبناءا  سرقة البيانات وغريها، ،الّتنصت والتجسس تدمريها،



  رونــيـــــــلكتويق اإلـــــــالتســـ                                                                                 :ل األولـــــــــــــالفص

 

 - 37  -  
 

 ني وهياإللكرتونيللمتعاملني من شأ�ا توفري احلماية واألمن  ، وإن مل تكنالرادعة ملثل هذه اجلرائم احلمائية

  : 81اآليتك

 اإللكترونيالتشفير  -1

أحد النظم األساسية اليت حتقق تأمني ومحاية كل أعمال ومعامالت  )Encryption( يعترب التشفري

، ميكن 82رموز أو إشارات إىليقصد به تغيري شكل البيانات عن طريق حتويلها و  اإللكرتونيةالتجارة و  التسويق

تُغري حمتوى املعاملة أو  مفتاح التشفريبرنامج  باستخدامف، )03(رقم ة عمله من خالل الشكل يتوضيح كيف

املرسل إليه على أن تتوفر لدى هذا األخري القدرة على استعادة حمتوى املعاملة أو  إىل االرسالة قبل إرساهل

   .)Decryption(الرسالة يف شكلها األصلي قبل التشفري

  اإللكترونينظام التشفير : )03(الشكل رقم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .275ص ،2009 التوزيع، مصر،و  ، املكتبة العصرية للنشر"اإللكترونيةالتسويق والتجارة " :أمحد حممدغنيم  :المصدر

  

  :تتمثل فيما يليذا ويتم التشفري باستخدام ثالثة أساليب أساسية ه

يقوم املرسل بتشفري املعاملة عن طريق استخدام مفتاح خاص، مث  :استخدام المفتاح المتماثل  - 1.1

املرسل إليه باستخدام وسائل اتصاالت عادية، بينما يرسل املفتاح اخلاص عن طريق استخدام  إىليرسلها 

 .عاملة أو الرسالةوسائل مؤمنة، ليقوم بعدها املستقبل حبل الشفرة ليحصل على أصل امل

                                                           
  .275ص، 2009 والتوزيع، مصر، املكتبة العصرية للنشر، "التسويق والتجارة االلكترونية" :غنيم أمحد حممد 81
  .96ص ،2012، األردن والتوزيع، دار الفكر للنشر، 1ط، "االلكترونيالتسويق " :سيد قنديل عالء حممد، عبد املطلب عامر سامح 82

الرسالة الرسالة 

  المقروءةالمقروءة

آمنةآمنة  غیرغیر  قناة اتصالقناة اتصال   

  قناة اتصال آمنةقناة اتصال آمنة

  المفتاحالمفتاح

  المفتاحالمفتاح

الرسالة الرسالة 

  المقروءةالمقروءة

  اختیار المفتاحاختیار المفتاح

  جھاز التشفیرجھاز التشفیر
جھاز فك جھاز فك 

  الشفرةالشفرة

  تخزین المفتاحتخزین المفتاح
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فعوضا  ،ووقت أكثرتعتمد هذه الطريقة على قواعد معقدة ومتطورة  :استخدام المفتاح الالمتماثل - 2.1

يدعى هذان املفتاحان باملفتاح العام و  مفتاحني اثنني تربط بينهما عالقة عن استخدام مفتاح واحد، يستخدم

على عكس  ،العام معروفا ألي جهة أو شخص ويستخدم يف التشفري فقط تاح اخلاص، يكون املفتاحفوامل

  .يستخدم لفك تشفري املفتاح العامو  عرف إال لشخص بذاتهاخلاص الذي ال يُ  املفتاح

يف هذه احلالة يتم استخدام املفتاح املتماثل  :المزج بين أسلوبي المفتاح المتماثل والالمتماثل - 3.1

، يتم اإلرسال يف أية شبكة اتصال عادية، عند فك تشفري هذا املفتاح باملفتاح العاملتشفري املعاملة األصلية مث 

، الذي يفك شفرته عن طريق املفتاح للحصول على املفتاح املتماثلاملستقبل املفتاح العام التشفري يستخدم 

  .املعاملة األصليةاحلصول على جل أي أرسل إليه من طرف املرسل من اخلاص الذ

  اإللكترونيالتوقيع  -2

هو عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات هلا طابع منفرد و  اإللكرتونيةيطلق عليه البصمة 

فهو يوفر درجة  ،83ومتيزه عن غريه، ويتم اعتماده من اجلهة املختصة شخص صاحب التوقيعالتسمح بتحديد 

قيق هوية الشخصيات أطراف عن طريقه يتم حتديد وحتو  اإللكرتونيةعالية من التأمني واحلماية للمعامالت 

  .التعامل

يتمثل أمهها يف شكل التوقيع الرقمي التقليدي والذي و  ،املستخدمة حاليا اإللكرتونيةوتتعدد أشكال التوقيعات 

  :، أو يف شكل مفتاح تشفري شخصي كما يوضحه الشكل اآليترقميا من خط اليد يتم إدخاله وقراءته

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Source: http://www.aleqt.com/2008/12/20/article_175315.html 
                                                           

  .72، ص2005 ، دار الفكر اجلامعي، مصر،"البنوك االلكترونية" :اجلنبيهي منري، اجلنبيهي ممدوح 83

 الشكل رقم04: نظام التوقيع االلكتروني

الةالةــــــــــــــــــــــــــــالرسالرس دالة المتغيرات دالة المتغيرات   

الرسالة الرسالة  العشوائيةالعشوائية

توقيع الرسالة المشفرة توقيع الرسالة المشفرة 

  بالمفتاح الخاصبالمفتاح الخاص

المفتاح المفتاح 

 الخاص

  التوقيع االلكترونيالتوقيع االلكتروني

المفتاح المفتاح 

عام ال

 للمستقبل
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باستخدام نظام التشفري عن طريق املفتاح العام املزدوج، حيث يضع املرسل  اإللكرتوينيتم تشفري التوقيع 

للمستقبل، ليتم  باملفتاح العامص به، وتشفر أيضا عالمة خاصة به، ويقوم بتشفريها عن طريق املفتاح اخلا

فك التشفري يقوم املستقبل باستخدام املفتاح  دإرساهلا بعد ذلك عن طريق شبكات االتصاالت املفتوحة، عن

  .اخلاص به لفتح الرسالة، مث يفك شفرة بصمة املرسل عن طريق استخدام املفتاح العام له ويتأكد من شخصيته

 )SSL ( بروتوكوالت الطبقات األمنية -3

هو برنامج به بروتوكول تشفري متخصص لنقل البيانات واملعلومات املشفرة بني جهازين عرب شبكة 

االنرتنت بطريقة آمنة حبيث ال ميكن لشخص قراء�ا غري املرسل واملستقبل، يف هذه احلالة ال يطلب من مرسل 

هو التأكد من استخدام هذا الربوتوكول البيانات تشفري املعلومات املراد محايتها، وكل ما يفعله املستخدم 

الربوتوكوالت لتشفري املعلومات اليت تنتقل بني املتصفح وخمدم الويب،  تستخدم هذهكما  ،84بالقوة املطلوبة

وتبادل املعلومات احلساسة، فعندما يظهر مفتاح أو قفل  اإللكرتوينيف عمليات التسوق  احيث يتم استخدامه

، ولقد مسي هذا يف أسفل شاشة املتصفح، هذا يعين أن هذا املتصفح قد أقام اتصال مشفر وآمن مع املخدم

وجتدر  ،HTTPالربتوكول بالطبقة اآلمنة ألنه يقوم بإنشاء طبقة إرسال خاصة بدال من استخدام بروتوكول 

مهمة هذا الربوتوكول هي تأمني اتصال آمن فقط، دون أن يقوم حبماية املعلومات بعد ختزينها أن  إىلاإلشارة 

   85.على املخدم

  )SET( بروتوكوالت الحركات المالية اآلمنة -4

 بدعم منه مت تطوير والصفقات التجارية على االنرتنت،  اإللكرتونيةن أمن العقود مهو بروتوكول يض

ضمان سرية املعلومات  إىليهدف أساسا و ، )VisaCard(و )MasterCards(عدد من الشركات الرائدة مثل 

يقدم هذا الربوتوكول الشرعية لكل من ، كما اإللكرتونيةالتأكد من سالمة العملية أو الصفقة وخصوصيتها و 

وللحفاظ على خصوصية وسالمة املعلومات احملولة عرب االنرتنت  .86اإللكرتونيةالعميل والتاجر يف معاملتهما 

 اإللكرتونيةبني حاملي البطاقات املصرفية والتجار، يستخدم هذا الربوتوكول برجميات تدعى بربجميات احملفظة 

ية قم حامل البطاقة والشهادة الرقمية التابعة له، أما التاجر فتكون له شهادة رقمر واليت حتتوي بدورها على 

                                                           
 SSL: Secure Socket Layer. 

  .134، مرجع سبق ذكره، صخبيت إبراهيم 84
  .224، مرجع سبق ذكره، صخليل ناصر 85

 SET: Secure Electronic Transaction. 
86 BORGOHAN et al: «TSET :Token based secure electronic transaction», see the website: 
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1203/1203.5960.pdf  .  
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صادر عن أحد البنوك املعتمدة، ويستخدم كل من حامل البطاقة والتاجر الشهادة الرقمية التابعة له مما يتيح 

لكل منهما التحقق من هوية اآلخر عند إجراء احلركات املالية عرب االنرتنت، كما أنه ال ميكن للتاجر مشاهدة 

 إىلملالية اآلمنة، حيث ترسل الصيغة املشفرة هلذا الرقم أثناء جلسة بروتوكول احلركات ا االئتمانيةرقم البطاقة 

الرقم كما  احلركة املالية مع التاجر، وتضمن هذه الطريقة عدم عرض مصدر هذه البطاقة للموافقة على إجراء

وتتضمن عملية الشراء وفقا هلذا الربوتوكول مخسة  87.به أثناء إرسال البيانات خصمتنع أي تعديل غري مر 

  88:أطراف هي

  ؛فيزا أو ماسرت كارد مثال ىلد ائتمانيةوهو شخص لديه حساب بطاقة : حامل البطاقة -

املعلومات املتعلقة باحلركات املالية من  انتقالوهي اجلهة اليت تتيح  :الجهة المتكفلة بالحماية -

  ؛الوسيط املايل اآلمن إىل) حامل البطاقة( املشرتي

رب الشبكة، فالبد من ارتباطهم بعالقة مع معاجلي عيتمثلون يف عارضي السلع واخلدمات  :التجار -

من التجاوب مع  ايتمكنو ، كي )مؤسسات مالية معتمدة شركات الوسائط املالية( عمليات الدفع

  ؛ت املالية اليت يقوم �ا الزبائناحلركا

وهي املؤسسة املالية اليت تزود التجار باحلسابات،  ):الوسطاء الماليون( الدفع تمعالجي عمليا -

  ؛التعامل معها ومعاجلتها إىل باإلضافةوتتوىل التحقق من عمليات الدفع اليت قام �ا الزبائن، 

متثل اجلهاز الذي يشغله معاجل عمليات الدفع الوسيط املايل، ويتوىل هذا اجلهاز معاجلة  :بوابة الدفع -

  .من مواقع عرب جهة احلماية والصادرة من حامل البطاقات أوامر الدفع اليت يتلقاها

  

  

  

  

  

                                                           
  .41ص ، مرجع سبق ذكره،منري، اجلنبيهي ممدوحاجلنبيهي  87
ــــالريحول  املؤمتر العلمي الرابع إىل، مداخلة مقدمة "نـــــــــــــالتسويق االلكتروني ورغبات المنتفعي :"جودت فارس حممد ،وفيق األغاحلمي  88 ادة ـــــــــ

 .16ص ،2005األردن، يف مواجهة حتديات العوملة، جامعة فيالدلفيا،  األعمالاسرتاتيجيات : واإلبداع
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  رونيـــــــــــــــاإللكت المصرفي لــــــــــــالعم: المبحث الثالث

القطاعات اليت تأثرت بثورة املعلومات واالتصاالت واليت شكلت عامال مساعدا هلا هو  أهمإن من 

ربط أجهزة احلواسيب مع بعضها البعض انطلقت عمليات التطور و  الشبكات فباستخدام القطاع املصريف،

واالرتقاء �ذا القطاع، واليت الزالت مستمرة حلد اآلن، فمن خالل هذا املبحث سنحاول التعرف على أهم 

  .اليت تقدمها البنوك حاليا اإللكرتونية املصرفية األعمالمسات هذه الثورة من خالل 

  .اإللكترونيلبنكي ا مفهوم العمل :ولاألالمطلب 

نتائجها ظهور   أبرزمن تطورات وحتوالت جذرية  القد شهد القطاع املصريف عند تبنيه للتكنولوجي

كيانات مصرفية افرتاضية وقدرة العميل على إجراء معامالته املصرفية بكل يسر وسهولة، بتكاليف أقل ويف أي 

  . زمان ومكان

 اإللكترونيالعمل البنكي  نشأة -1

السبعينات من القرن العشرين عندما بدأت البنوك  إىل اإللكرتونية لبنكيةا ألعمالايرجع البعض ظهور 

تعرض خدما�ا عرب اهلاتف، فأصبح بإمكان الزبون استخدام اخلط اهلاتفي للقيام ببعض معامالته املصرفية  

ينيات أصبحت تلفزة الكابل وتسديد الفواتري، ويف مطلع الثمان األموالكاإلطالع على أرصدته، حتويل 

وبذلك حلت مشكلة  ،بالبيت لبنكيةا األعمالواحلاسوب الشخصي وسائل جديدة ميكن استخدامها يف 

حمدودية األنظمة اهلاتفية فيما خيص الكتابة والصورة، وبعد القفزة النوعية اليت عرفتها تكنولوجيا االنرتنت يف 

يها البنوك الوسيلة املثلى لعرض العمليات املرتبطة باحلسابات �اية الثمانينات وبداية التسعينات وجدت ف

على شبكة االنرتنت أول بنك  أن إىل اإلشارةوجتدر  .89النقدية للسيولةوالعمليات املالية دون حتريك حقيقي 

 2000عام  %)17.7(حوايل  هحيث منت أعمال 1995عام  ،)WWW.netbank.com( )نت بنك(هو بنك 

  90.اإلنشاءرنة بسنة امق

  91:عاملني أساسني مها إىليرجع  اإللكرتوين بنكيالعمل ال وتطور ظهوريف سبب وعليه فإن ال 

                                                           
جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد الثاين،  ،"النظام المصرفي الجزائري والصيرفة االلكترونية: "تطار حممد منصف 89

  .180، ص2002
  .39الشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري، مرجع سبق ذكره، ص 90
، حنو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكرتونية، مداخلة مقدمة للمؤمتر العلمي اخلامس حول "البنوك االلكترونية: "مفتاح صاحل، معاريف فريدة 91

  .5، ص2007جامعة فيالدلفيا، األردن، 

http://www.netbank.com/
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تنامي أمهية ودور الوساطة بفعل تزايد حركة التدفقات النقدية واملالية إما يف جمال التجارة أو جمال  -

  ؛األسواقتثمار والناجتة عن عوملة االس

واليت كانت يف  ) بالصدمة التكنولوجية(واالتصال، أو ما يعرف اإلعالمتطور املعلوماتية وتكنولوجيا  -

 .للعامل األول استجابة األحيانكثري من 

 اإللكتروني بنكيتعريف العمل ال  -2

هناك نوعني من  أن إىل اإلشارةب جت اإللكرتوينالتعاريف اليت طرحت للعمل البنكي  أهمقبل ذكر 

بطريقة الكرتونية، فهناك البنوك اليت ليست هلا بيانات تأوي هياكلها وتسمى بالبنوك  أعماهلاالبنوك اليت متارس 

وهي اليت تقدم  األرضيةاالفرتاضية أو البنوك عرب االنرتنت وهناك بنوك تقليدية عادية أو ما تسمى بالبنوك 

  92.اإللكرتوينعمل املصريف ممارسة ال إىل باإلضافةخدمات تقليدية 

 باستخدامإجراء العمليات املصرفية بطرق إلكرتونية أي "هو املقصود بالعمل املصريف البنكي و 

 ان أو بالتحويلــــــــــدة، سواء تعلق األمر بالسحب أو بالدفع أو باالئتمـــــــــتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلدي

 93."أو غري ذلك من أعمال املصارفأو بالتعامل يف األوراق املالية 

النشاطات اليت يتم عقدها أو تنفيذها  ذلك العمل الذي يضم كافة العمليات أو "على أنه كما يعرف 

اهلاتف واحلاسب والصراف اآليل واالنرتنت : أو الضوئية مثل اإللكرتونيةأو الرتويج هلا بواسطة الوسائل 

والتلفزيون الرقمي وغريها، وذلك من قبل املصارف واملؤسسات املالية، وكذلك العمليات اليت جيريها مصدرو 

  94."إلكرتونياوأيضا املؤسسات اليت تتعاطى التحويل للنقدية  اإللكرتونيةالبطاقات 

باالعتماد على أنه تقدمي اخلدمات املصرفية  اإللكرتوينأن نعرف العمل املصريف فبناءا على ما ورد ميكننا 

  .اهلواتف النقالةو  واالتصال يف مقدمتها شبكة االنرتنت، الصراف اآليل اإلعالمتكنولوجيات  على

، فإن هناك ثالث واألوربيةاألمريكية ووفقا للدراسات العاملية وحتديدا دراسات جهات اإلشراف والرقابة 

  95:على االنرتنت وهي اإللكرتوينصور أساسية للعمل البنكي 

                                                           
  . 5مرجع سبق ذكره، ص، معاريف فريدةمفتاح صاحل،  92
مداخلة مقدمة إىل امللتقى الوطين حول املنظومة  ،"الصيرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية": حسن رحيم، معراج هواري 93

  .316، ص2004، اجلزائر الواقع والتحديات، جامعة شلف، -املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية
  .28، صاملرجع نفسهالشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري،  94
  .244، ص2008 ،األردندار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ، 1ط، "إدارة خدمة العمالء": إياد شوكت منصور 95
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 اإللكرتوينميثل املستوى األساسي واحلد األدىن للنشاط  :)Informational(الموقع المعلوماتي  -

  ؛املصريف، ويسمح هذا املوقع للبنك بتقدمي معلومات حول براجمه ومنتجاته وخدماته املصرفية

يتيح هذا املوقع عملية التبادل االتصايل بني  :)Communicative( االتصاليالتفاعلي أو الموقع  -

، تعبئة طلبات أو مناذج على اخلط، وتعديل معلومات القيود اإللكرتوينالبنك والعمالء مثل الربيد 

  ؛واحلسابات

وميكن من خالله أن ميارس البنك نشاطاته يف بيئة إلكرتونية،  :)Transactional( الموقع التبادلي -

من سداد قيمة الفواتري، وإدارة التدفقات  إلكرتونيامعظم معامالته  وإدارة القيامبللعميل  حبيث يتيح

   .سواء بني حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية النقدية، وإجراء كافة اخلدمات االستعالمية

 اإللكترونيبنكي خصائص العمل ال  -3

  96:ها ما يليأبرز بعد مسات لعل  اإللكرتوينيتسم العمل البنكي 

، وهو ما يطرح مشكل عدم إمكانية ون اتصال مباشر بني أطراف اخلدمةأ�ا خدمات تتم عن بعد وبد   -

  ؛إلكرتونيامني للتعرف على اهلوية حتديد اهلوية، بالرغم من أنه أمر تعاجله التكنولوجيا بالعديد من وسائل التأ

  ؛أ�ا خدمات عرب احلدود وال تعرف قيودا جغرافية   -

حيث أن كافة اإلجراءات واملراسالت بني طريف خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية  أ�ا   -

 .اإلثباتبأدلة  وهذا ما يطرح عددا من املسائل القانونية املتعلقة إلكرتونياتتم  اخلدمة

  97:يف اآليت) 2008 ،ناظم حممد نوري الشمري وآخرون(خصائص أخرى يذكرها  إىلباإلضافة 

 نرتنت بكفاءة من أي موقع جغرايف؛للبنوك عرب شبكة اال القدرة على إدارة العمليات املصرفية -

 ، ككشوف احلساب والرصيد وغريها؛إلكرتونياإمكانية تسليم بعض املنتجات  -

 إىلمما حيتاج  اإللكرتونيةسرعة تغري القواعد احلاكمة، وذلك ملواكبة التطور السريع يف جمال املعامالت  -

 .سرعة يف صياغة التشريعات الالزمة ملواكبة هذا التطور

  

 

                                                           
لكلية احلقوق حول اجلديد يف التقنيات املصرفية، ؤمتر العلمي السنوي مداخلة مقدمة يف امل ،"العمليات المصرفية: " شحاتة احلسني حسني 96

  .193ص ، 2002لبنان،  جامعة بريوت العربية،
  .34ص مرجع سبق ذكره،الشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري،  97
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 اإللكتروني بنكيال العمل أهمية -4

التنافس بني املؤسسات املالية يف سوق العمل املصريف شديد جدا، وعنوانه اخلدمة الشاملة واألسرع  إن

لتحقيق معدالت أفضل للمنافسة  فرصة اإللكرتوينوبالكلفة األقل، وعليه فإن للبنوك اليت متارس العمل املصريف 

ـــــــوالبقاء يف السوق، مبا توفره من سهول  ساعة24على مدار  املعامالت إجراء وإمكانيةع، ـــــــــــاملوق إىلة الدخول ـ

تغنيه  وأ�الكي يدير معامالته املصرفية بنفسه  واإلمكانيةتتيح للزبون القدرة  أ�ا إىل باإلضافة ،98وبطريقة آمنة

 معامالته وما يصحبها من صعوبات مجعة كالزحام والصعوبة يف إمتامللبنك من أجل  املتكررةعن زياراته 

 .التعامل مع مقدمي اخلدمة مثال

 اإللكترونيمتطلبات العمل المصرفي  -5

  99:وهي اإللكرتوينكي متارس العمل املصريف   أساسيةتتوفر لدى البنوك متطلبات  أنجيب 

وهي ترتبط باالتصاالت  اإللكرتوينملمارسة العمل تأيت يف مقدمة املتطلبات  :البنية التحتية التقنية - 1.5

ناجحة وضمان دخول آمن  لكرتونيةإ أعمالوتقنية املعلومات التحتية ألي بلد، فاملتطلب الرئيسي لضمان 

على السياسات السعرية لالتصاالت وسلس لعصر املعلومات، يتمثل باالتصاالت، وتعتمد كفاءة البىن التحتية 

دون تزايد أعداد املشرتكني الذين تعوقهم تكلفة  ماهلاوأعخلدمات الربط باالنرتنت، فال حتيا الشبكة 

أن فعالية وسالمة  إىل باإلضافة، اإللكرتوينأمام العمل املصريف  دحت أكرباالتصاالت، وهذه املسألة لرمبا متثل 

وكفاءة وفعالية التنظيم  ،ظيم االستثماري، ودقة املعايري وتواؤمها الدويلنتقوم على سالمة الت تاالتصاالبىن 

 األجهزةالعنصر الثاين للبناء التحيت يتمثل بتقنية املعلومات، من حيث أما  .تاالتصاالالقانوين لقطاع 

دعامة الوجود واالستمرارية  لوالربجميات واحللول والكفاءات البشرية املؤهلة والوظائف االحرتافية، وهي ما متث

لألعمال بقدر اسرتاتيجيات التواؤم مع متطلبات وسالمة الربامج  األولب واملنافسة، فاملال مل يعد املتطل

  ؛لوسائل التقنيةلبصورة منظمة وفاعلة وضمان االستخدام األمثل والسليم ظم املطبقة لضمان تعميم التقنية والن

اجلديدة  األعمالعلى أداء  ةر دالبشرية املؤهلة والقا طاراتتوافر اإل أن إذ :ةأالبشرية الكف طاراتاإل - 2.5

يتطلب التواصل  األمر، وهذا اإللكرتوينالعمل املصريف  إىلبات األساسية للتحول ليعد من املتط باحرتافية

  واإلدارية؛االستشارية  ،التسويقية ،املالية ،والتدرييب للكوادر يف خمتلف الوظائف الفنية لتأهيليا

                                                           
98 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 نحو الصيرفة االلكترونية في البلدان العربية" :نصر محود مزنان فهد 99
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لتميز، فلبناء لال يتفق مع التقاط فرص  اآلخريناجلمود وانتظار  إن :التفاعل مع المستجدات الفنية - 3.5

وعدم  ، جيب على املؤسسات املالية مواكبة التطورات التقنية احلديثةقائم بذاته لكرتوين متميزإريف صعمل م

ريب االكتفاء باالنتظار، على الرغم من أن هذا األخري هو النهج الذي تسري عليه أغلب البنوك يف العامل الع

  ؛اليوم

التقييم  على اإللكرتوينالعمل املصريف  أداءتتطلب االستمرارية يف  :التقييم المستمرالرقابة و  - 4.5

والكوادر املتخصصة، ملعرفة سالمة أدائها  باجلهات، باالستعانة اإللكرتونيةاملوضوعي واملستمر لفاعلية أدوا�ا 

    .املناسبة للحد منها واإلجراءات تالقراراوالوقوف على الصعوبات اليت تواجه عملها، واختاذ 

 

  وقنوات توزيعها اإللكترونيةالخدمات المصرفية :المطلب الثاني

 اإللكترونيةالخدمات المصرفية أنواع  -1

اليت تقدمها البنوك عرب االنرتنت وتكنولوجيات االتصال  اإللكرتونيةتندرج ضمن األعمال املصرفية 

  100:نذكر أمهها فيما يليعديدة  صرفيةم األخرى خدمات

  االستفسار عن أرصدة احلسابات؛ -

  وجتميدها أو وقفها؛  إلكرتونإصدار بطاقات الفيزا  -

  حتويل األموال بني حسابات العمالء املختلفة؛ -

  احلصول على كشف تفصيلي باملعامالت؛ -

  تغيري الرقم السري؛ -

  حسابات أخرى داخل حدود البالد أو خارجها؛ إىلحتويل مبالغ بني حسابات الشركة أو  -

  احلصول على املعلومات حول اخلدمات اليت يقدمها البنك؛ -

  االطالع على عروض املصارف وأسعار العمالت والفوائد ومعدال�ا؛ -

  طلب دفرت شيكات؛  -

 .مر دفع ثابتةاإصدار أو  -

 

                                                           
سلسلة (اإلسالمية، جملة اجلامعة "انتشارهاأهمية ومزايا البنوك االلكترونية في قطاع غزة بفلسطين ومعوقات " :وادي رشدي عبد اللطيف 100

  .860ص، 2008، 2، العدد16ا�لد ، فلسطني،)اإلنسانيةالدراسات 
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 اإللكترونيةقنوات التوزيع  -2

جيب اإلشارة أن اخلدمات املصرفية اليت تقدم عرب هذه القنوات هي خدمات كاملة، أي من بداية 

نقاط البيع و  مثل آالت الصرف اآليل غاية دفع فاتور�ا أو إ�اء إجراء معاملتها بشكل �ائي إىلاختيار اخلدمة 

 :التاليةنذكر القنوات ما سبق  إىلخلدمات إضافة ومن أهم هذه ا  اإللكرتونية

 )Home Banks(البنوك المنزلية  - 1.2

، األمريكيةالية تينسي و ب )United American(ألول مرة من طرف بنك  1980طبق هذا النظام عام 

، حيث بعد انتشار أجهزة احلاسبات الشخصية إالعلى النطاق التجاري الواسع مل يتحقق  استخدامهولكن 

وتعتمد هذه البنوك على ما يعرف بعملية حتويل . للتعامل مع النظام استخدامهاأمكن لكثري من العمالء 

باحلاسب حيث يتم ربط احلاسب اآليل بالبنك ، ) Modulation Demodulation(البيانات حتويل ةوإعاد

، ويعمل هنا احلاسب الشخصي املوجود مبنازل العمالء من خالل وسائط االتصال كشبكة اخلطوط اهلاتفية

الشخصي كمحطة طرفية يتم عن طريقها تقدمي اخلدمات املصرفية، كعرض أرصدة العميل، طباعة كشوف 

احلركة، بيان بالشيكات احملصلة وقت التحصيل، كما ميكن يف املقابل إرسال التعليمات الصادرة من العميل 

حساب آخر، طلب دفرت شيكات  إىلل البنك مثل جتديد الودائع، حتويل مبلغ من حساب العمي إىل

  .101جديد

 الشكل رقم (05): تبسيط مفهوم عملية االتصال للبنوك المنزلية

                                           

  

  

 .280ص ،2007دار الفكر اجلامعي، مصر،، "إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنت" :طارق طه :المصدر

                                                           
   34، 33ص لقد مت التطرق إليهما سابقا، ص: آلة الصرف اآليل ونقاط البيع االلكرتونية.  

  .279ص ،2007، دار الفكر اجلامعي، مصر،"إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنت" :طارقطه  101

  

البیانات على ھیئة البیانات على ھیئة 

    رقمیةرقمیة  تتإشاراإشارا
البیانات على ھیئة البیانات على ھیئة 

رقمیةرقمیة  تتإشاراإشارا   

  الحاسب اآللي للعمیلالحاسب اآللي للعمیل

البیانات المحمولة بواسطة أسالك البیانات المحمولة بواسطة أسالك 

  الھاتف على ھیئة إشارات صوتیةالھاتف على ھیئة إشارات صوتیة
0 

11  

  الحاسب اآللي للبنكالحاسب اآللي للبنك
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 )Phone Banks( البنوك الهاتفية  - 2.2

من خالل رقم  االتصال اهلاتفي بالبنكحيث متنحهم حق ، البنوك لعمالئها وهي خدمة متنحها

خمصص مرتبط باحلاسوب املركزي للبنك، وبعد ذلك يطلب من العميل أن يدخل رقمه السري على جهاز 

 ومن102،اهلاتف، مث يطلب العملية اليت يريدها، وبذلك تنجز العملية دون احلاجة للحضور الشخصي للبنك

مثل  التزاماتهويل من حساب املتعامل مع البنك لسداد بعض البنوك، التحهذه  أمثلة اخلدمات اليت تقدمها

  .عيد استحقاق القروضا، خدمات االستعالم عن الرصيد، مو أو الغاز التليفونفاتورة 

 )Digital Television(التلفزيون الرقمي   - 3.2

 مواقعهم،يعد من أحدث القنوات اليت مت ابتكارها واليت متكن املصارف من التفاعل مع العمالء من 

وهو عبارة عن ربط عرب األقمار الصناعية بني جهاز التلفزيون باملنزل وبني حاسب البنك، وعليه ميكن الدخول 

حاسب البنك أو شبكة االنرتنت وتنفيذ العمليات املطلوبة، تناسب هذه القناة ربات  إىلمن خالل رقم سري 

  103.اسبالبيوت خاصة وكذلك العمالء ممن ال يتوفر لديهم جهاز ح

  )Internet Banks( بنوك االنترنت - 4.2

تساع شبكة بالقنوات السالفة الذكر، وذلك إل األمشل واأليسر مقارنةو  تعترب بنوك االنرتنت األعم

فعند بداية استخدام تكنولوجيا  ،104االنرتنت وتطور قدرا�ا والتزايد املتواصل يف عدد مستخدميها وزوارها

اإلعالم واالتصال يف العمل املصريف كانت فقط تقدم تعريفا عما تقدمه البنوك التقليدية من عمليات مصرفية 

متعددة، دون أن تكون هناك أي عمليات تتم من خالل االنرتنت، مث تطور الوضع لتصبح هذه البنوك تعترب 

لكثري من العمليات املصرفية، حىت تلك اليت عجزت عن تقدميها البنوك من أقوى القنوات تتم على مستواها ا

فبنوك االنرتنت مبعناها احلديث ليست جمرد فرع قائم يقدم خدمات مالية وحسب، بل موقعا ، 105التقليدية

 حتديات املنافسة أهم أنأكثر من ذلك جند و ، وجود مستقل على اخلط، هاستشاريا شامال، ل إدارياماليا جتاريا 

 تقدم خدمات كانت حكرا على البنوك مبعناها التقليدي، تمؤسسات مالية أصبح يف ميدان بنوك االنرتنت،

فهناك بعض البنوك اليت أبدت عن قدرا�ا املتميزة على إدارة موقع مايل على الشبكة خوهلا كي تصبح بنكا 

                                                           
102 Voir le site : 
 http://www.kibs.edu.kw/pdf doc/publications/Edaat/Edaat_July_2013_ElectronicBanking.pdf,  15/11/2013. 

  .32ص مرجع سبق ذكره،الشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري،  103
  .ملرجع والصفحة نفسهماا 104
  .41ص ، مرجع سبق ذكره،اجلنبيهي منري، اجلنبيهي ممدوح 105
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ترتبط بالبنوك القائمة عليها عرب أية خطوط،  أنودون  فافرتاضيا يف وجوده حقيقيا يف أعماله باملعىن املعرو 

املصرفية اليت متارسها نظري�ا التقليدية بل بأكثر كفاءة وبأقل وتكلفة  األعمالكافة   سمتار ذلك أ�ا  إىلضف 

  .يةالعامل إىلتصل عة ومرونة وتغطية جغرافية من سر  اإللكرتويناملزايا اليت حتققها من التسويق  إىلوجهد إضافة 

 إىلذلك النظام الذي يتيح للزبون الوصول  إىلدم فإن البنوك عرب االنرتنت تشري ووفقا ملا تقّ  هوعلي

حساباته أو أية معلومات يريدها واحلصول على خمتلف اخلدمات واملنتجات املصرفية من خالل شبكة 

 106.معلومات يرتبط �ا جهاز احلاسوب اخلاص به أو أية وسيلة أخرى

  :كافة األعمال اليت تقدمها البنوك عرب خمتلف القنوات يف الشكل اآليت  ميكن توضيح

 اإللكترونيةطبيعة العمليات المصرفية : 06الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

، األردن دار الثقافة للنشر والتوزيع،، 1ط ،"المستقبل الواعد لألجيال القادمة - اإللكترونيةالتجارة " :حممد عبد حسني الطائي :المصدر

 .234ص ،2010

                                                           
الواقع  -والتحوالت االقتصاديةاملنظومة املصرفية اجلزائرية "امللتقى الوطين حول مداخلة مقدمة يف ، "االلكترونيةلبنوك ا" :مسعداوي يوسف 106

  .228، ص2004اجلزائر ديسمرب،  ، جامعة شلف،"والتحديات

االلكترونيااللكتروني  بنكيبنكيأنشطة العمل الأنشطة العمل ال   

: المعامالت المصرفية االلكترونية

 تقديم المنتجات عن طريق تواصل

خدمات ومنتجات أخرى للتأمين 

 واالتصال المباشر إلجراء العمليات

النقود االلكترونية إلجراء التعامالت 

 المصرفية

 معامالت مصرفية عن طريق شبكة االنترنت

 معامالت مصرفية عن طريق الهاتف

االلكتروني معامالت مصرفية عن طريق قنوات أخرى للتواصل  

توفر خدمات : التحويل االلكتروني

طريق قنوات إلكترونيةالتحويل عن   
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   هالمشاكل التي تواجه، مزاياه، عيوبه وأهم اإللكترونيمتطلبات نجاح العمل المصرفي : المطلب الثالث

واملزايا للمؤسسات املالية املصرفية من جهة وللعمالء  العديد من الفرص اإللكرتوينالعمل املصريف  حيقق

  .هتشكل �ديدا ملستخدميو  نه يعاين العديد من املشاكل اليت تؤثر عليهأ، كما من جهة ثانية

  اإللكترونيمتطلبات نجاح العمل المصرفي  -1

  107:يف اآليت اإللكرتوينميكن تلخيص أهم املتطلبات لضمان جناح العمل املصريف 

�دف ضمان توسيع انتشار تلك اخلدمات وبشكل  اإللكرتونيةدعم حبوث تطوير اخلدمات املصرفية  -

 ؛مضطرد

اليت  اإللكرتونيةواألعمال العمل على صياغة سياسة تسويقية تستهدف الفئات األقل اهتمامًا باخلدمات  -

وتوجيه الرسالة إليهم على أن توفر هلم املعلومات واملعارف واملهارات وطرق التواصل مع هذه ، تقدمها البنوك

 ؛البنوك

 108إعداد خطط لتدريب املوارد البشرية ورفع كفاءا�م؛ -

العمل على رفع كفاءة نظم املعلومات ومكونا�ا من معدات وبرجميات واتصاالت وقواعد بيانات  -

 املتغريات الراهنة؛ ملتطلبات ت، وتكوينها تبعاوإجراءا

األعمال توفري أحدث األجهزة والربجميات املتقدمة املتاحة واليت ال بد من احلصول عليها للتوسع يف  -

 ، وتسهيل إجراءات احلصول عليها؛اإللكرتونيةاملصرفية 

من  اإللكرتونية عمال املصرفيةحول حنو األتوفري الدعم احلكومي والذي يعترب أساسيًا يف القدرة على الت -

خالل توفري البنية األساسية املطلوبة من شبكات اتصاالت آمنه، واالهتمام بالتشريعات والقوانني املنظمة 

 ؛هلذا التحول ةداعمال

العمل على وضع خطة اتصاالت لضمان إبالغ مجيع األطراف اخلارجية ذات الصلة مبا يف ذلك عمالء  -

ى املشرتكة ووسائل اإلعالم يف الوقت املناسب وبطريقة مناسبة خبصوص األعطال البنك واألطراف األخر 

 ؛وتطورات استئناف األعمال دون إحداث أي ذعر يف أذهان اجلمهور اإللكرتونيةاخلطرية يف البنوك 

للقيام مبهمة سلطة التصديق ) قد تكون تابعة لوزارة الداخلية(قيام الدولة باستحداث وحدة جديدة  -

                                                           
دراسة تحليلية آلراء عينة من  - العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك اإللكترونية": األعرج طارق حممد 107

  .102ص ،2013العربية املفتوحة يف الدامنارك،  األكادميية ،إدارة املصارف، ختصص دكتوراه أطروحة ،"المتعاملين مع البنوك

108 Voir le site : http://repository.uobabylon.edu.iq/2010_2011/4_11621_312.pdf, 15/11/2013. 
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واليت متثل الطرف الثالث الذي يوفر الثقة واألمان بني أطراف التعامل،  اإللكرتوينأو جهة التوثيق  اإللكرتوين

من العبث أو االحتيال، وتؤمن إصدار الشهادات الرقمية والتوقيعات  اإللكرتونيةوتضمن سالمة احملررات 

 ؛اإللكرتونية

  .اإللكرتوينر واضح وسليم لالعرتاف بالتوقيع �يئة البيئة القانونية والتشريعية وإجياد إطا -

  اإللكترونيمزايا العمل المصرفي  -2

  :عدة مزايا سواء بالنسبة للفرد أو للبنك اإللكرتوينحيقق العمل املصريف 

 بالنسبة للفرد - 1.2

منها  اإللكرتوينا اليت يستفيد منها العمالء عند استخدامهم للعمل املصريف ـــــــــــــهناك العديد من املزاي

 إذا أمانا أكثرتعترب  أ�اساعة، كما  24على مدار  إليهاتوفري اجلهد، الوقت، التكلفة، سهولة الوصول 

  109.استخدمت كبديل للنقود

  بالنسبة للبنوك - 2.2

  110:يف البنوك نذكر التايل اإللكرتوينمن أهم مزايا استخدام العمل املصريف 

  ؛لى جمموعة العمالء املقيمني حولهقاعدة أوسع من العمالء دون أن ينحصر ع إىلوصول الإمكانية  -

  ك مثل تكاليف شراء املوقع وتأثيثه وتكاليفاليت يتحملها البن التشغيلية ختفيض التكاليف والنفقات -

  ؛العمالة والصيانة وغريها

  ؛علوماتتعزيز رأس املال الفكري وتطويع تكنولوجيا امل -

  ؛اجلغرافية ورفع احلواجز التقليديةاختصار املسافات  -

  ؛مع العمالء وزيادة مستوى رضاهمقات مباشرة قيام عال -

 .من خالل السرعة يف اجناز األعمال زيادة كفاءة أداء البنوك  -

القدرة على املنافسة من خالل توسع البنوك يف العمل زيادة األرباح، احلصة السوقية و  إىل باإلضافة

  111.بسعر أقل وجبودة أعلى تقدمي خدمات مصرفية كاملة على مدار الساعة وتقدمي اإللكرتويناملصريف 

 

                                                           
جامعة واسط،  ،واإلداريةجملة الكوت للعلوم االقتصادية  ،"الصيرفة االلكترونية، أنماطها وخيارات القبول والرفض" :أديب قاسم شندي 109

  .26ص ،2011، 4، العدد رقم1ا�لد رقم  العراق، 
  .861مرجع سبق ذكره، ص، وادي رشدي عبد اللطيف 110
  .193ص ذكره، مرجع سبقالشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري،  111
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 اإللكترونيعيوب استخدام العمل المصرفي  -3

  112:واملتمثلة يفأهم املعيقات ) 2008 ،ناظم الشمري وآخرون(يذكر

 ؛اإللكرتونيةوالسرية على استخدام القنوات  األمانعدم توفر  -

 قناعة بالتعامل مع الفروع مباشرة؛وال اإللكرتونيةقلة الثقة يف استخدام الصريفة  -

 ؛اإللكرتونيةالقنوات  الستخدامالالزمة  هزةجاألعدم توفر  -

 وقت احلاجة؛ اإللكرتوين عمل املصريفوجود أعطال فنية دون استخدام ال -

 ؛اإللكرتونيةنقص الوعي بفوائد القنوات  -

 مثل حتديد سقف أعلى للسحب النقدي؛وجود قيود على اخلدمة  -

 .مثل االعتماد املستندي اإللكرتونيةوجود خدمات مصرفية ال ميكن تقدميها من خالل القنوات  -

  113:املعيقات التالية) 2008 ،رشدي عبد اللطيف وادي( ويضيف

  ؛األجنبيةة معظم التعامالت التجارية تتم باللغ أنحاجز اللغة حبيث ك صعوبة االستخدام، -

ن االعتماد الكبري على بطاقات االئتمان يف جمال الدفع يشكل عقبة كبرية لدى الزبائن إذ أظهرت إ -

من مستخدمي الشبكة ال يثقون فيها كقناة يتم الدفع من خالهلا خاصة وأن هناك  %60 أنالدراسات 

  ؛مبالغ كبرية من جراء ذلك اخسرو بعض الزبائن قد 

بنفس الوقت عدم وجود شبكات معلوماتية سريعة ومستقرة تستطيع نقل معلومات بالصورة والصوت  -

 .وبسرعة وجودة عاليتني

 اإللكترونيمشاكل تطبيق العمل المصرفي  -4

  114:يف البنوك من عدة مشكل نذكر أمهها يف اآليت اإللكرتوينيعاين تطبيق العمل املصريف 

 اإللكرتوينللشبكة واحتماالت وجود االحتيال  األمينبسهولة االخرتاق  اترتبط أساس :األمنيةمشاكل ال -

  ؛املودعني أموالسرقة  إمكانيةصحبه من يوما 

ت احلصول على األجهزة احلاسوبية املتقدمة اتلك املشكالت املرتبطة بصعوب إىلتشري  :التقنية اكلالمش -

  ؛اإللكرتونيةضعف شبكات االتصال والتغطية  إىل باإلضافةوقلة خدمات الرقابة والصيانة 

                                                           
  .185ص ،املرجع نفسهالشمري ناظم حممد نوري، عبد الالت عبد الفتاح زهري،  112
  .863مرجع سبق ذكره، ص، وادي رشدي عبد اللطيف 113
  .185فارس عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص 114
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نقص املعرفة واخلربات الكافية للتعامل مع  أي :التي تتعلق بضعف المعرفة الفنية لألفراد اكلالمش -

جانب عدم ثقتهم  إىل األسلوب،واملعدات وخوف وتردد الزبائن واملتعاملني من التعامل مع هذا  األجهزة

  115؛املطلقة باحلصول على اخلدمة املطلوبة

والقوانني اليت حتد من التجاوز على الشبكة واحملافظة  األنظمةوهي اليت تتعلق بضعف  :القانونية اكلالمش -

  ؛للزبائن واملتعاملني واألمان األمنعلى حقوق اآلخرين لتوفري 

يتطلب إعادة هندسة العمل  اإللكرتوينعمل املصريف ال إىلالتحول  إن :والتنظيمية اإلدارية اكلالمش -

والسياسات والربامج املختلفة ولذا  اإلداريةواملواقع  األعمالوهذا يعين تغيريا كبريا يف طبيعة ، املصريف التقليدي

 116؛فقد تكون هناك مشاكل عدم التكيف على اثر هذا التحول

واملعدات  األجهزةضعف املخصصات املالية الكافية لتغطية شراء  إىلوتشري  :التمويلية اكلالمش -

جانب قلة املخصصات املالية لتنفيذ برامج التدريب والتطوير للمنتسبني إلشاعة الوعي  إىل اإللكرتونية

 .اإللكرتوينوتطوير العمل املصريف  يف تقدمي اخلدمة املصرفية اإللكرتوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جملة كلية بغداد للعلوم  ،"ي الحكوميــــــــــمعيقات تطبيق الصيرفة االلكترونية في القطاع المصرف" :نبيل ذنوب جاسم، مثال مرهون مبارك 115

  .15، ص2010، 25االقتصادية، العدد 
  .الصفحة نفسهاو املرجع  116
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 خالصة الفصل

  

يف البنوك حيقق العديد من املزايا واملنافع أوهلا  اإللكرتوينما سبق نستنتج أن تطبيق التسويق  إىلبالنظر 

للنمو يف العمل املصريف  التقليدي واالعتماد الالمتناهي على املاديات الكاحبةالتسويق اخلروج من قوقعة منط 

ها التغطية أبرز اعتماد آليات تسويقية حديثة تعتمد أساسا على التكنولوجيا وتزيح حواجز كثرية لعل  إىل

العاملية  إىلاجلغرافية احملدودة واالستهداف اجلماعي للعمالء، فباستخدام االنرتنت أصبحت التغطية تصل 

تتم بتكاليف أقل وجبودة رفية وأصبح استهداف العمالء يتم بصورة فردية، كما أصبحت صناعة اخلدمة املص

االستثمار يف التكنولوجيا يشكل  أن إىل، فاالجتاهات احلديثة تشري وتوزع عرب قنوات أسرع، وأكثر أمنا أعلى

جاح ومستقبل النمو يف املؤسسات االقتصادية عموما واملصرفية بشكل خاص، كما أن العمالء لن األهمالعامل 

ذاتية مستقلة، هلذا البد على املؤسسات املصرفية أن تساير  ةبطريقاملالية �م معامال دارةأصبحوا أكثرا ميوال إل

هذه الثورة التكنولوجية بإعادة هندسة أعماهلا وتبنيها ألنظمة معاصرة مرنة تتماشى ومتغريات هذا العصر من 

    .أجل ضمان بقائها واستمرارها يف السوق املصريف

  

  

  



 

 

  

  

  

  

    

  

    

  

اإلطار المفـــــــــــاهيمي ألداء  اإلطار المفـــــــــــاهيمي ألداء  

  البنوك ورضا العمالءالبنوك ورضا العمالء

  الفصل الثانيالفصل الثاني
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ـــدتمهيـــــــــــــــــ

من قبل البنوك وما حيدثه من تغيريات جذرية يف  االتــــــــــواالتصإن اعتماد تكنولوجيا املعلومات 

 ن يغري يف أدائها سلبيا أو اجيابيا بفعل تأثري متغريات قد تكون داخلية ميكن التحكم فيهاأأنشطتها من شأنه 

حد كبري بنجاح املؤسسات البنكية من  إىلأو خارجية يصعب التحكم فيها، لذا فإن األداء هو مفهوم يرتبط 

حتسني أداء البنوك وتشكل حجر األساس يف جناحها واهلدف  إىلالعوامل اليت تؤدي  أبرزفشلها، ولعل من 

سواء من ناحية السعر  األول للمسوقني هو حتقيق رضا العمالء وتقدمي خدمات مصرفية حديثة جتاري توقعا�م

  :املباحث التالية إىلأو اجلودة أو سرعة التقدمي، وهذا ما سنعاجله يف هذا الفصل من خالل التطرق 

  ؛أداء البنوك :المبحث األول -

  ؛رضا العمالء :المبحث الثاني -

 .على أداء البنوك كمدخل لتحقيق رضا العمالء اإللكرتوينأثر التسويق  :المبحث الثالث -
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    أداء البنوك: المبــــــحث األول

ألمهيته املفكرين، وذلك ، الكتاب و يعترب األداء من املفاهيم األساسية اليت اهتم �ا العديد من الباحثني

وعليه فقد خصصنا هذا . ظرة من وراء كل نشاطتيعكس النتيجة املن باعتباره ،الكبرية يف تسري املنظمات

  .أهم املؤشرات املستخدمة لقياسه إىلأهم األساسيات املتعلقة �ذا املفهوم و  إىلتطرق املبحث لل

  مفهوم األداء: المطلب األول

بغض النظر عن طبيعة املنظمة سواء كانت خدمية أو صناعية، صغرية أو كبرية، عمومية أو خاصة فهي 

تشكل ثروة ستوزع فيما بعد، شكل وحجم هذه الثروة مرتبط مبفهوم جديد هو سوف تنتج قيمة مضافة 

، فماذا نعين ماهلاوالصورة اليت تؤدي �ا هذه املنظمة أع النضج، ء، مفهوم تظهر عليه عالمات النمواألدا

  وما هي أنواعه وأهم العوامل املؤثرة فيه؟ ؟باألداء

 تعريف األداء -1

تعريفه من  إىلحمدد لألداء، فذهب كل واحد منهم  لقد اختلف الكتاب واملفكرون يف إعطاء مفهوم

تفضيل الوسائل التقنية يف التحليل  أي ةففريق منهم اعتمد يف تعريفه على اجلوانب الكمي الزاوية اليت يراها به،

فضال عن اجلوانب  واجتماعيةمصطلح يتضمن أبعاد تنظيمية  األداءاعتبار  إىلبينما ذهب فريق آخر 

فقط يف التعبري عن هذا املصطلح، وجتدر  واألرقاماالقتصادية، ومن مث ال جيب االقتصار على استخدام النسب 

املشتقة من  )To Perform( مستمد من الكلمة االجنليزية األداءصطلح غوي مللّ االشتقاق ال أن إىل اإلشارة

ومن أهم التعاريف اليت أسندت لألداء  ،1تنفيذ مهمة أو تأدية عملواليت تعين  ،)Performer( اللغة الالتينية

  :نذكر اآليت

أي أن األداء يرتبط أساسا مبدى القدرة  ،2هو انعكاس لقدرة منظمة األعمال وقابليتها على حتقيق أهدافها -

األهداف املتعلقة بالرحبية أو بنمو املبيعات أو باحلصة السوقية، أو تلك سواء تلك ملنظمة على حتقيق أهداف ا

 .الذهنية واليت تتعلق بالرضا والوالء والوعي بالعالمة التجارية تباالنطباعااليت ترتبط 

                                                           
1 ECOSIP: « Dialogues autour de la performance en entreprise: les enjeux », édition l’harmattan, 

Paris, 1999, p15. 
 ،"أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن سلسلة إدارة األداء االستراتيجي، :"حمسن منصورإدريسي وائل حممد صبحي، الغاليب طاهر  2

  .38ص ،2009 ،األردن دار وائل للنشر والتوزيع، 1ط
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 يتشاط الذي يقوم به األفراد، أما نتاجات السلوك فهي النتائج الالسلوك هو النو السلوك، األداء هو  -

، وعليه نستنتج أن األداء يقرتن أساسا باملورد البشري، ومدى إمتامه ملهامه من 3متخضت عن ذلك السلوك

 .جل حتقيق أهداف املنظمةأ

بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املالية والبشرية، واستغالهلا هو   -

من خالل هذا التعريف نستنتج أن األداء هو حاصل تفاعل بني عنصرين اثنني  ،4قادرة على حتقيق أهدافها

 :مها

 أفضلها، الذي يقلل  واختيارتعرب عن االستخدام العقالين والرشيد يف املفاضلة بني البدائل  :الكفاءة

أقصى درجة ممكنة، ويكون ذلك عند اختيار أسلوب عملي معني  إىلأو يعظم العائد /التكاليف و

 5.هدف معني إىلللوصول 

 ويرى البحريي 6"الدرجة اليت حتقق فيها املنظمة أهدافها" عرف دافت الفاعلية بأ�ا  :الفاعلية ،

وما  حمصلة تفاعل مكونات األداء الكلي للمنظمة مبا حيتويه من أنشطة فنية وإدارية" بأ�ا عبارة عن 

 7."يؤثر فيه من متغريات داخلية وخارجية

 

، فهو يتعلق 8ومتكنها من مواجهة القوى التنافسية إسرتاتيجيتهايتجسد أداء املنظمة يف قدر�ا على تنفيذ  -

 .غوب فيه يف سوق تنافسية ديناميكية متطورةؤسسة على االستمرار بالشكل املر بقدرة امل

املتحققة ) النتائج(املخرجات "األداء املصريف على أنه  )2013 ،محد راضي ؛حمسن الربيعي(كما عرف  -

 9."حتقيقها إىلفعليا قياسا باألهداف اليت يسعى املصرف 

  

                                                           
  .15ص، 2003 شورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،ن، م"تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات" :إبراهيمبد الباري ع درة 3
  .231، ص2000، األردن دار وائل للنشر والتوزيع،، 1ط ،"اإلستراتيجية اإلدارة" :عداي فالح حسن احلسيين 4
الواقع  -، أعمال امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية"األداء في القطاع المصرفي تقييم كفاءة" :خالص صاحل 5

  .388، ص2004اجلزائر ديسمرب،  شلف،والتحديات، جامعة 
، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 1، ط"تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلومات: " الكساسبة وصفي عبد الكرمي 6

  .90، ص2011األردن، 
  .201ص ،2004، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، "إدارة توازن األداء:" البحريي سعد صادق 7

8ANGELIER. J.P: « Economie industrielle », OPU, Alger, 1993, p168. 
، 2012دار اليازوري للنشر والتوزيع،  ،1ط ،"حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة" :نسعبد احملراضي محد ، الربيعي حاكم حمسن 9

  .145ص
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وضمان  انشاط يعكس قدرة املنظمة يف حتقيق أهدافه" من خالل ما سبق ميكن أن نعرف األداء بأنه

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

 10:ال أمهية األداء يف النقاط التاليةـــــــــــــــميكن إمجهذا و 

 يعترب أداة توجيه بالنسبة للمنظمة من أجل حتقيق أهدافها؛ -

  يعترب أداة ملعرفة حالة املنظمة؛ -

  كأداة ملعرفة االختالل الواقع عند حتقيق األهداف؛  يستعمل -

 .حتديد سبل لتطوير العاملني ودفعهم حنو تطوير أنفسهم -

  أبعاد األداء -2

 إىلأن األداء مفهوم شامل فهناك من يركز فيه على اجلانب االقتصادي، بينما يعمد البعض  باعتبار

  11:اليت يتضمنها هذا املفهوم األبعاد ألهم عرض وفيما يلي ،سبان اجلانب التنظيمي واالجتماعيحليف ا األخذ

  

التنظيمي الطرق والكيفيات اليت تعتمدها املؤسسة يف ا�ال  باألداءيقصد : البعد التنظيمي لألداء - 1.2

التنظيمية  اإلجراءاتأهدفها، فيتم االعتماد على معايري يتم على أساسها قياس فعالية  قالتنظيمي بغية حتقي

أن هذا القياس يتعلق مباشرة باهليكلة التنظيمية وليس بالنتائج  إىل اإلشارةاملعتمدة وأثرها على األداء، وجتدر 

  .املتوقعة ذات الطبيعة االجتماعية واالقتصادية

مستويا�م،  اختالفمدى حتقيق الرضا عند أفراد املؤسسة على  إىليشري  :البعد االجتماعي لألداء - 2.2

 املدىللجانب االجتماعي قد يؤثر عليها سلبا على  وإمهاهلااملؤسسة على اجلانب االقتصادي فقط  فاقتصار

 يأترتبط مبدى تالزم الفعالية االقتصادية مع الفعالية االجتماعية،  املؤسسةالبعيد، ذلك أن جودة التسيري يف 

  .اخل املنظمةدثر بالعالقات االجتماعية املناسبة للعمل واالهتمام أك والظروف طاملناخ، الشرو  ةبإتاح

  

  

 

                                                           
10 MAADANIE. M, SAID. K: « Management et pilotage de la performance », Hachette livre , 

Paris, 2009, p28.  
ــــــــــــ، جملة الباحث، جامع"وم األداءـــــــــــــتحليل األسس النظرية لمفه:"الشيخ الداوي  11 ـــــــــــــة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائــ  2009، 07ر، العددــ

  .218ص



  الءا العمــــــــــــــورضألداء البنوك مي ــــــــالمفاهي اإلطــــــــــار                                                 :  ل الثانيــــــــــالفص

 

 - 59 - 
 

  أنواع األداء -2

 عيارامل ا، فوفق هذالشمولية معيار وه هاأبرز باالعتماد على عدة معايري لعل  األداء أنواعميكن حتديد 

  12:كاآليت  األداءميكن تقسم 

الفرعية للمؤسسة يف حتقيقها  واألنشطة يتجسد يف االجنازات اليت سامهت كل الوظائف :الكلي األداء - 1.3

الكلي ميكن احلكم على مدى حتقيق املؤسسة  األداءأو عنصر لوحده يف حتقيقها، ومن خالل  دون إنفراد جزء

  .النمو والرحبية ،ألهدافها اخلاصة كاالستمرارية

ب ع حسعدة أنوا  إىلالفرعية للمنظمة، وينقسم بدوره  األنظمةيتحقق على مستوى  :الجزئي األداء - 2.3

أداء الوظيفة املالية، أداء وظيفة املوارد : إىلحبسب املعيار الوظيفي  األداء تقسيماملعيار املعتمد، فمثال ميكن 

 األنظمةاعل بني أداء خمتلف تكامل وتف إالداء الكلي للمنظمة ما هو األ أن اإلشارة، وجتدر اخل...البشرية 

  :املكونة هلا كما يوضحه الشكل التايل الفرعية

  

 الشكل رقم (07): األداء الكلي للمنظمة

  

  

    

  

 ملتقىال فيمداخلة مقدمة تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية،  :"بلمقدم مصطفى، بوشعور راضية :المصدر

 - حسيبة بن بوعلي جامعة ، "-واقع وتحديات -  المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية الوطني حول

 .49، ص2004شلف، اجلزائر، 

  العوامل المؤثرة في األداء -4

غلب أ أنمن الصعوبة حصره وحتديده، غري واسع جدا و  األداءجمال العوامل املفسرة واملؤثرة على  إن

  13:مها رئيسيتنيجمموعتني  إىلها محنو تقسي ااجتهو  نيالباحث

                                                           
  .89، ص2001 ، جامعة بسكرة، العدد األول،اإلنسانية، جملة العلوم "بين الكفاءة والفعالية األداء": املليكعبد مزهودة  12
، جملة أداء املؤسسات "أهمية التكامل بين أدوات مراقبة التسيير في تقييم أداء المنظمات وزيادة فعاليتها" :حيياوي نعيمة، بريش السعيد 13

  .29ص، 2012، 01اجلزائرية، العدد 

 األداء الكلي

  األداء التقنياألداء التقني

  األداء المالياألداء المالي

تجاريتجاريالالداء داء األاأل   

  األداء البشرياألداء البشري
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  األداءالعوامل الخارجية المؤثرة في  - 1.4

آثارها تتمثل العوامل اخلارجية يف جمموعة املتغريات والقيود اليت خترج عن نطاق التحكم، وبالتايل فإن 

تغالهلا بتحسني األداء، كما قد يكون خطرا يؤثر سلبا على املؤسسة، مما اسقد تكون يف شكل فرص يسمح 

قد  متيزت بعدم الثبات والتعقيد، وهذه العوامل إذاالتكيف معها لتخفيف آثارها، خصوصا  ورةر ضيتطلب 

  .ؤسسةملتكون اقتصادية، ثقافية، تكنولوجية، سياسية وقانونية تتفاوت يف درجة تأثريها على أداء ا

  العوامل الداخلية المؤثرة في األداء - 2.4

يتحكم  أنللمسري ميكن اليت ، و تتمثل يف خمتلف املتغريات الناجتة عن تفاعل عناصر املؤسسة الداخلية

صعوبة  وبالتايلأو السلبية، تتميز هذه العوامل بكثر�ا  االجيابيةات تسمح بزيادة آثارها غري تفيها وحيدث فيها 

معدل نوع التكنولوجيا، ( مها العوامل التقنية رئيسيتنيجمموعتني  إىلحصرها والتحكم فيها، ولقد مت تقسيمها 

الرتكيبة البشرية للمنظمة من حيث السن ( والعوامل البشرية، ..).عوض العمال، تاآلالاالعتماد على 

مدى تواؤمهم العمال واملناصب اليت يشغلو�ا و واجلنس، مستوى تأهيل األفراد، مدى التوافق بني مؤهالت 

  .)... التكنولوجيا املستخدمة

 م األداء ـــــــــــتقيي: يناـــــــــالمطلب الث

نستخلص األمهية الكبرية لعملية  ،14"ما ال ميكن قياسه، ال ميكن إدارته أو حتسينه": من املقولة انطالقا

غاية اليوم مازالت هذه العملية يف تطور مستمر، وذلك بفعل  إىلتقييم األداء يف املنظمات، فمنذ القدم و 

    التغريات املستمرة يف البيئة االقتصادية وما تقتضيه من تعديالت على مستوى قرارات املنظمة، سياسا�ا

وخططها، وخنص بالذكر هنا التطورات التكنولوجية، زيادة متطلبات العمالء والعمال، وكذلك التنظيم 

فمن خالل هذا املطلب سنحاول اإلحاطة باإلطار املفاهيمي لعملية تقييم األداء يف . ودور الشركاء الداخلي

  .البنوك التجارية من خالل التعريف �ا وإبراز أمهيتها مع توضيح أهم مستويا�ا

 م األداءــــــــــتعريف تقيي -1

التعرف على مدى قدرة وكفاءة الوحدة  إىلجمموعة الدراسات اليت ترمي " يعرف تقييم األداء على أنه 

، خالل اخل...التسويقي والتخطيطي ،التقين ،ينتاجاإل ي،خمتلف جوانبه اإلدار  يفاالقتصادية من إدارة نشاطها 

                                                           
14  LIST.B & MACHACZEK.K: «Towards a Corporate Perfor mance Measurement System », see 
the website: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.141.6238&rep=rep1&type=pdf, in 
09/02/2014. 
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  الكمية واجلودة املطلوبةخمرجات بالنوعية و  إىلفرتة زمنية حمددة ومدى مهار�ا يف حتويل املدخالت أو املوارد 

حتسني درجة جناحها يف التقدم على  إىلإضافة  ،ا يف تطوير كفاء�ا سنة بعد أخرىبيان مدى قدرا�و 

تطورا يف ابتداع األساليب األكثر إنتاجا و و  الصناعات املثيلة عن طريق تغلبها على الصعوبات اليت تعرتضها

  15."جمال عملها

اإلداري املستمر، وتشمل جمموعة وظيفة إدارية متثل احللقة األخرية من سلسلة العمل "أنه كما يعرف ب

اإلجراءات اليت يتخذها جهاز اإلدارة للتأكد من أن النتائج تتحقق على النحو املرسوم وبأعلى درجة من 

  16."الكفاءة

يتم وفقا للتخطيط املعد مسبقا  أنقياس لألعمال املنجزة ومقارنتها مبا كان جيب "ويعرف كذلك بأنه 

  17."نقاط القوة والضعف الكتشاف

وعليه ميكن القول أن تقييم أداء املنظمة ما هو إال قياس إلجنازا�ا باالعتماد على جمموعة من املعايري 

  .واملقاييس

 

  أهمية تقييم األداء -2

  18:يف اآليت حها، ميكن توضيالبنوك التجاريةية بارزة وكبرية يف حتظى عملية تقييم األداء بأمه

قدرة البنك على حتقيق أهدافه، من خالل مقارنة النتائج احملققة فعليا يبني تقييم األداء يف البنوك التجارية  -

مع تلك اليت مت التخطيط هلا مسبقا، والكشف عن االحنرافات مع اقرتاح احللول املناسبة، مما يعزز يف أداء 

 ؛البنوك

ة االجيابية ـــــــــــمن الناحياعد تقييم األداء يف الكشف عن التطور الذي حققه املصرف التجاري سواء ــــــــــــــــيس -

  ؛أو السلبية

                                                           
ــــــــــــتقوي": جميد جعفرالكرخي  15 األردن، ، ، دار املناهج للنشر والتوزيع"ةـــــــــــــالنسب المالي باستخدامم األداء في الوحدات االقتصادية ـ

  .31، ص2007
دار الوسام للطباعة  ،1ط ،"نظم المحاسبة والرقابة وتقييم األداء في المصارف والمؤسسات المالية" :السيسي صالح الدين حسن 16

  .232، ص1998 لبنان، والنشر،
  :املوقع من على، "المالي االستراتيجي األداءمؤشرات : "اجلبوري مهدي عطية موحي 17

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50353 23/11/2013: بتاريخ.  

18
  .28، ص2009األردن،  دار صفاء للنشر والتوزيع، ،1ط ،"ثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجاريةأ" :نصر محود مزنان فهد
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عن درجة املواءمة واالنسجام بني األهداف واالسرتاتيجيات  اإلفصاحتساعد عملية تقييم األداء يف  -

 ؛املعتمدة وعالقتها بالبيئة التنافسية للمصرف

عن أداء املصرف التجاري، وحتديد دوره يف  اإلداريةصورة شاملة ملختلف املستويات  ألداءا يقدم تقييم -

 ؛االقتصاد الوطين، وآليات تعزيزه

 ؛يوضح كفاءة ختصيص واستخدام املوارد املتاحة للمصرف -

 ؛واحلوافز لالتصاالتاحملددة يف اخلطط والعمل على إجياد نظام سليم وفعال  األهدافيساعد يف حتقيق  -

حد كبري يف  إىلاملختلفة يف املصرف التجاري، مما يسهم  األقسامنوع من املنافسة بني  إجياديعمل على  -

 ؛األداءحتسني 

يوضح للعاملني كيفية أداء مهامهم، ويعمل على توجيه اجلهود لتحقيق األداء الناجح الذي ميكن قياسه  -

 ؛واحلكم عليه

 املصرف التجاري يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل حتقيق إسهاميكشف عن مدى  -

 .ر من العوائد بأقل التكاليفقد أكرب

وبالرغم من األمهية الكبرية اليت تلعبها عملية تقييم األداء إال أ�ا تعاين مجلة من الصعوبات اليت قد حتول دون 

  19:اآليتجناحها، نوجزها يف 

 العتمادها، يف العديد من املنظمات اإلفالسو  األداء احلالية يف كشف حاالت التعثرعدم فعالية مقاييس  -

  ؛ستحقاق والقيم التارخييةخاصة على املعطيات احملاسبية املعدة على أساس اال

  ؛الكمية يف عملية القياس لسهولتهاسيطرة املقاييس  -

  ؛لنظرة الشاملة للمخرجات والنتائجغياب ا -

 ؛بعملية التقييم مايشرية املدربة للقيف الكوادر البالنقص  -

، فكثريا ما يتم الرتكيز على املقاييس السهلة ءباألداواملتغريات األكثر أمهية وارتباطا  األولوياتصعوبة حتديد  -

  ؛ذات البعد االسرتاتيجي لصعوبتها بدال من املقاييس

                                                           
دراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -أثر التنظيم اإلداري على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "شاوي صباح 19

، 2010، مذكرة ماجستري ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، "بوالية سطيف

  .214ص
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حتديد املقاييس طبقا لسلوك املديرين وحتيزهم الشخصي اجتاه األهداف قصرية األجل واحملدودة على  -

 .اإلسرتاتيجيةحساب األهداف 

 مستويات تقييم األداء ألعمال المصارف التجارية -3

خيتلف احلكم على مدى كفاءة البنوك التجارية يف إجناز أعماهلا باختالف املستوى الذي يتم عنده 

  20:أدائها، حبيث تتمثل هذه املستويات أساسا يف اآليت تقييم

ويضم املصارف ودورها يف توفري املوارد التمويلية الالزمة لقطاعات االقتصاد القومي  :المستوى القومي - 1.3

  ؛باعتبارها عصب احلياة االقتصادية يف ا�تمع

أي على مستوى اجلهاز املصريف وعلى رأسه البنك املركزي، وتستهدف قياس  :المستوى القطاعي - 2.3

الكفاءة من ناحية اتساق قرارات القائمني على أمور البنوك التجارية مع السياسات النقدية واالئتمانية 

  ؛املستهدفة لتحقيق االستقرار النقدي

نظيم الرحبية، وحتقيق التحسن والرشد يف حيث ترتكز اإلدارة العليا على ت :مستوى البنوك التجارية - 3.3

أداء وتقدمي اخلدمة املصرفية، ويصبح من األمور املنطقية وضع عدد من املؤشرات املالية وغري املالية، حبيث 

ة سواء يف السوق املصرفية أو على املستويني يتكون صاحلة لتقييم أداء البنوك التجارية وحتديد وضعيتها احلقيق

  .السابقني

  س تقييم األداءــــــــمقايي: المطلب الثالث

التحديات اليت  أكربإن التساؤل عن الكيفية اليت ينبغي على املنظمات أن تقيس �ا أداءها تعترب من 

الطبيعة ولكن مع  ،1980واجهت اإلداريني واملمارسني منذ القدم، فلقد استخدمت املؤشرات املالية منذ عام 

قوة تكنولوجيا املعلومات، وزيادة متطلبات ، املنافسة، املبادرات املستمرة للتحسنياملتغرية للعمل وزيادة 

االستعانة مبؤشرات قياس  إىلودفعت املنظمات  ،21العمالء، أصبحت هذه املؤشرات وحدها غري كافية للقياس

اختيار املؤشر فعند تقييم األداء يكون للمنظمات حرية غري مالية تعتمد أساسا على املؤشرات التشغيلية، 

املالية أو غري  ملقاييسبا إما، فتأخذ اقية ويتناسب مع األهداف احملددةالذي يوفر املعلومة اليت تتمتع باملصد

وتضعها يف وثيقة واحدة تسمى ببطاقة األداء   من املقياسنيستعمل كالاملالية، وهناك من املؤسسات من ت

                                                           
  .242، صمرجع سبق ذكره، السيسي صالح الدين حسن 20

21 KENNERLEY. M and NEELY. A: « A framework of the factors affecting the evolution of 
performance measurement systems», International journal of operations & production 
management, Vol.22, N°11, 2002, p1223. 
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عبارة عن معلومة كمية تقيس "األداء بأنه مقياس هذا ويعرف  .BSC (( املتوازن أو جدول القيادة املتوازن

بالنسبة ملعيار أو خمطط أو هدف حمدد، مقبول يف إطار اءة كل أو جزء من عملية أو نظام فعالية وكف

  23:ما يلي ب، فمقاييس األداء الفاعلة تساعد املنظمات على فهم واستيعا22"إسرتاتيجية املؤسسة

 مستوى جودة أعماهلا؛ -

 ن املنظمة متضي قدما يف حتقيق غايا�ا؛هل أ -

 رضا عمالئها؛ ىما هو مستو  -

 هل إجراءات وعمليات املنظمة تسري وفق الرقابة اإلحصائية؛ -

 .هل من ضرورة إلجراء التحسينات وأين -

عموما نستطيع القول أن مقاييس األداء توفر للمنظمة املعلومات الضرورية الختاذ القرارات الصحيحة 

  :وميكننا استعراض أشكال هذه املقاييس كما يلي. اإلجراءات التصحيحية املالئمةواختاذ 

 ةاألداء المالي مقاييس -1

وسائل  أقدمالنسب املالية، اليت تعترب من  باستخداماملؤسسات املالية و  املايل يف البنوك األداءيتم تقييم 

مواردها، ومدى جناحها يف  داماستخبغرض قياس مدى كفاء�ا يف ذلك انتشارا، و  أكثرهاالتحليل املستخدمة و 

تبويب النسب املالية املستخدمة يف البنك  إىلهذا ولقد ذهب العديد من الباحثني  ،24حتقيق أهدافها املسطرة

    25:جمموعات رئيسية نذكرها يف اآليت مخس إىل

تقيس هذه املؤشرات قدرة املصرف على حتقيق عائد �ائي صايف على األموال  :نسب الربحية - 1.1

املستثمرة مثل نسبة هامش الربح، العائد على حق امللكية، معدل العائد على إمجايل األصول اإلرادية، نسبة 

 ؛صايف األرباح إىلالرافعة التمويلية، نسبة األرباح املوزعة للمسامهني 

                                                           
  BSC) :Balanced SecoreCard  ( إىل املنظمة إسرتاتيجيةهو نظام شامل  لقياس األداء من منظور اسرتاتيجي يتم مبوجبه ترمجة 

 :، لإلطالع أكثر أنظر  املقال)التمويل، عمليات املنشآت، العمالء، التعليم والنمو(تضمن أربعة جوانب هي يوأعمال تنفيذية،  إسرتاتيجيةأهداف 

KAPLAN. R and NORTON. D: «The balanced scorecard-measures that drive performance», 
Harvard Business Review, vol.70, N°1, 1992, p71.  

22 ECOSIP: « Gestion industrielle et mesure économique», Economica , Paris, 1990, p276, cité 
par:  

 .13سبق ذكره، صمرجع ، حيياوي نعيمة، السعيد بريش
  .69صمرجع سبق ذكره، ، إدريسي وائل حممد صبحي، الغاليب طاهر حمسن منصور 23
، ")2010-2006( دراسة تطبيقية خالل الفترة-قياس الكفاءة التشغيلية لبعض البنوك العاملة بالجزائر" :جعدي شريفة، سليمان ناصر24

 .160، ص2013، 12جملة الباحث، عدد 
  .43ص ،2003 الدار اجلامعية، مصر، ،"-تحليل العائد والمخاطرة -تقييم أداء البنوك التجارية" :محادطارق عبد العال  25
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السيولة بشكل عام هي وجود سيولة نقدية حتت اليد أو موجودات قابلة للتحويل  إن :نسب السيولة - 2.1

 ،26لإليفاء بالتزامات املصارف يف املديونية أو االستثمار أو غريها ،سيولة نقدية بسهولة وبكلفة معقولة إىل

ة االحتياطي ــــــــــــنسب نسبة الرصيد النقدي،مثل رات لقياس سيولتها ــــــــــــــاملصارف عدد من املؤش وتستخدم

 ؛نسبة التوظيفو القانوين، نسبة السيولة القانونية 

تقيس هذه املؤشرات كفاءة إدارة املصرف يف استخدام : نسب كفاءة استخدام وتشغيل األموال - 3.1

بند من األموال املتاحة وإنتاجية العمالة، وكذلك توضح العائد الذي حققه املصرف نتيجة لالستثمار يف كل 

 إىلنسبة إنتاجية العمل باملصرف، رحبية العامل باملصرف، نسبة إمجايل القروض  وتضم ،بنود حمفظة القروض

 ؛نسبة توظيف املواردو  إمجايل الودائع، معدل إقراض املوارد، معدل استثمار الودائع 

ـــــــاحتياجا�ا من األصتسعى البنوك التجارية لتوفري رؤوس أموال كافية تغطي : نسب األمان - 4.1 ول ـــــ

 ومن أهم النسب املستعملة هي، الثابتة، وملقابلة املخاطر املتوقعة من استخدامات األموال، ولتحقيق الربح

 .نسب كفاية رأس املال ونسب خماطر القروض

تقييم قدرة البنك على حتقيق أرباح وتدفقات نقدية  إىل�دف  :نسب تحليل العائد للمالك - 5.1

  .مستحقة

جهت هلا تكفي للحكم على األداء وو  لوحدها الهذه املقاييس أصبحت  غري أنه يف السنوات األخرية

  27:أمهها انتقادات

وتشجع على االستثمار يف النتائج املباشرة، وتعرقل االستثمار يف ، 28هي مؤشرات تتعلق باآلجال القصرية -

مشاريع البحث والتنمية ( املشاريع اليت ختلق القيمة يف املدى الطويل خاصة يف األصول املعنوية والفكرية

تراجع هذه املؤشرات يف  إىلاليت تغذي النمو املستقبلي، على أساس أن ذلك سيؤدي  )التكنولوجي واإلبداع

 ؛واليت على أساسها يتم التقييماملدى القصر 

 29؛االستجابة واملرونة ،االسرتاتيجي والفشل يف توفري بيانات عن اجلودةانعدام الرتكيز  -

  

                                                           
، 24، العدد 6ا�لة العراقية للعلوم اإلدارية، ا�لد رقم ،"تقييم ربحية المصارف باستخدام مؤشرات السيولة" :بالل نوري سعيد الكروي 26

  .250، ص2009

  .32مرجع سبق ذكره، ص، نعيمةحيياوي ، بريش السعيد 27
28 NEELY Andy: «The performance measurement and revolution: why now and what next?», 

International journal of operations & production management, Vol.19, N°2, 1999, p206. 
29  Ibid, p206. 
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  30؛ة أداء املنافسةيوكيف ، تصورا�م عن املنظمةحول احتياجات الزبائنالفشل يف تقدمي املعلومات  -

برتاجع يف  وترتمجهاحيث غالبا ما تعلن عن مشاكل قدمية  ،تتعلق باملاضيهي عبارة عن معطيات جمردة  -

  ؛ال تسمح بتوقع املستقبل، فهي األداء

قد تبني املؤشرات املالية وجود حتسن أو تراجع، لكنها ال تعين شيئا ملموسا وال توضح الطريق الذي جيب   -

  .إتباعه

 األداء غير المالية قاييسم -2

إن االعتماد على النسب املالية يف تقييم األداء يعطي رؤية غري متكاملة األبعاد حول وضعية املنظمة 

تواكب االحتياجات املتجددة لإلدارة وتركز  لذا جيب تعزيز هذا األسلوب يف القياس مبقاييس أداء غري مالية

على إرضاء العميل مبا يتماشى مع األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة، واليت غالبا ما تُؤخذ بعني االعتبار يف 

عملية صنع القرار كصورة املنظمة، مستوى رضا العمالء واالحتفاظ �م، مستوى رضا العمال، جودة 

املقاييس عدة مزايا للمنظمات تعجز  ، حيث تقدم هذه31لية التسويقية وغريها املنتجات املقدمة، فاعلية العم

عنها مؤشرات القياس املالية، فهي ختدم اسرتاتيجيات املنظمة على املدى البعيد، وتعترب مؤشرات وقائية تسمح 

ية واليت أمجع أ�ا ترّكز على األصول الفكر  إىلبالتخطيط للمستقبل وبالتايل ضمان أداء مايل أفضل، إضافة 

الكثري من اخلرباء على أ�ا تعترب من أهم عوامل النجاح يف املنظمات مثل رأس املال الفكري ووالء العمالء 

تقلل من احلساسية النفسية بني املوظفني بعكس كما أ�ا وليس األصول الثابتة اليت تظهر يف قائمة امليزانية،  

كل قسم أو فريق عمل أو موظف بشكل أكثر عدالة ومن دون متييز   يث تظهر تقييما ألداءحباملقاييس املالية، 

، يوفر مؤشرات أكثر دقة لتقييم أعماهلمو بني األقسام واملوظفني، مما حيسن يف أداء املدراء ويقلل الضغط عنهم 

عرفة وأخريا جتدر اإلشارة أن عملية اختيار مقاييس األداء تعتمد أساسا على مدى توفر املعومات اإلدارية وم

مستوى التشويش يف املؤشر، باعتبار أن هذا األخري قد يتأثر مبتغريات كلية ال ميكن التحكم فيها من قبل إدارة 

  33:وبالرغم مما حتققه من مزايا إال أ�ا تعاين بعض الصعوبات يف تطبيقها وذلك لألسباب التالية. 32املنظمة

                                                           
30

 KAPLAN. R and NORTON. D: «The balanced scorecard-measures that drive performance», 
Harvard Business Review, vol.70, N°1, 1992, p73. 

31 MACMENAMIN Jim: « Financial Management: an introduction », 1st ed, Rout ledge publishing, 
1999, p323. 

32 GUNU umar, OLABISI Jimoh olatunde: «Performance Evaluation of consolidated banks in    
nigeria by using non- financial measures», International journal of research in business, Vol 
1, Issue 9, 2011, p74. 

  : ، من على املوقع"مقاييس األداء المالية وغير المالية:" أمحد السيد كردي  33

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/156079 ،11/12/2013.  
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 ؛صعوبة التعبري عن هذه املقاييس يف صورة نقدية -

صعوبة الربط بني املقاييس املالية وغري املالية، فقد تتعارض املقاييس يف األجل القصري مما يؤثر على أداء  -

  ككل؛ نظمةامل

  ؛املايل األداءغري املايل على العكس من مؤشرات قياس  األداءال يوجد معيار حمدد لقياس  -

    املراد حتقيقه مما يقلل من األداءغري املايل ومستوى  القياس بني مؤشرات بيبعدم وجود الرابط الس -

  .موضوعية تلك املؤشرات

  :نذكر التايل ومن أهم املؤشرات غري املالية لتقييم األداء

على الرغم من تعدد املقاييس املتعلقة بالعمالء يف عملية تقييم األداء، إال انه جيب : مقاييــس العمالء - 1.2

ختتار ما هو أساسي وينعكس اجيابيا على رضا ووالء  أنوحسب طبيعة املنظمة والبيئة احمليطة �ا  اإلدارةعلى 

يف قياس  واستخدما يوضح مقاييس األداء من منظور العمالء األكثر شيوعا )05(، واجلدول رقم 34العمالء

 .األداء

 مقاييس األداء من منظور العمالء األكثر شيوعا واستخداما :)05(الجدول رقم

  مة السعر للمنافسنيءمال  معدل اكتساب العمالء

  تكاليف التسويق كنسبة من املبيعات  االحتفاظ بالعمالء

  املوضوعة اإلعالناتعدد   شكاوي العمالء

  معدل االستجابة  وقت االستجابة لطلبات العمالء

  حجم املبيعات  للعمالءالتكاليف الكلية 

  املبيعات لكل قناة توزيع  للمنظمة رونالعمالء الزائ

  معدل حجم العمالء  رضا العمالء

  العمالء لكل العاملني  والء العمالء

  رحبية العمالء  احلصة السوقية

  نسبة العوائد من العمالء اجلدد  الشكاوي املعاجلة من أول مرة

  السنوية لكل عميلاملبيعات   ونالعمالء املفقود

  )عدد صفقات املبيعات(التكرار  الساعات املقضية على العميل

  معدل العائد  السعر املباشر

دار ، 1ط ،"أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن:" الغاليب طاهر حمسن منصور، إدريسي وائل حممد صبحي: المصدر

  .209ص، 2009، األردن وائل للنشر والتوزيع

                                                           
  .209ص مرجع سبق ذكره، إدريسي وائل حممد صبحي، الغاليب طاهر حمسن منصور، 34
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تستطيع فمن خالله مبثابة مراجعة أو متابعة لسياسات األفراد،  يعترب تقييم األداء :مقاييس العاملين - 2.2

ألن التقييم يفصح عما إذا كان الشخص املكلف بالوظيفة  االختيارعلى مدى جناح سياسة  اإلدارة أن حتكم

وميكن لإلدارة أيضا  ،مستوى طموحهمؤهالته وتنسجم مع و  مع قدراته تناسبتوافق ميوله وتأ�ا و  مناسبا هلا،

تظهر قدرا�م وتعطي معلومات   االختباراتاليت جتريها للعاملني، وهل هذه  االختباراتأن تقرر مدى سالمة 

ومقابلتهم للمستويات املوضوعة أم ال تظهر شيئا، وتستطيع  كافية عن تقدمهم يف وظائفهم وجناحهم فيها

ذا كانت هذه الربامج كافية لتنمية مهارات إملوظفيها، وما  اب اليت تعطيهكذلك أن تقيم برامج التدري  اإلدارة

سيهم، وهو و ل اإلدارة على قدرة املشرفني على قيادة مرؤ دهؤالء املوظفني وصقل مواهبهم وقدرا�م، كما تست

و قصور، فاعلية األسلوب الذي يتبعه املشرف مع عماله وما إذا كانت هناك نواحي قوة أ لىما يلقي الضوء ع

تعتمد  املعلومات اليت ها منوغري ... وتتبني اإلدارة كذلك إذا ما كان نظام احلوافز مشبعا حلاجات األفراد 

 35.عليها املنظمات من أجل التخطيط املستقبلي السليم

  36:ومن أهم املقاييس املستخدمة نذكر

 وكفاءةاح من أداء عمله بنجل الصفات اليت يتحلى �ا الفرد يف عمله وسلوكه ليتمكن ثومت :العناصر -

  ؛يف العمل، التعاون، الرضا وغريهة باملواظ، كاإلخالص

مقارنة حجم  من خالل ،تتعلق بالنتائج احملققة من طرف الفرد على مستوى الوظيفة :معدالت األداء -

تكلفة  ، وأخريا من خاللطلوب منهاجناز العامل للعمل املمدة  ونوعية العمل املنجز مبا كان متوقع وكذلك

  .حتقيق العامل للنتائج واالحنراف الناتج عن مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة املستهدفة

 

تتميز بكو�ا  اإلسرتاتيجيةمن العوامل جمموعة ي حتليل التكاليف يف إطار أ :مقاييــس التكلفة - 3.2

اسرتاتيجيات متميزة أو رائدة  ستخدم بيانات التكاليف لتطويرتأساسية، أكثر وضوحا وإحاطة بالتكلفة، وهنا 

احملاسبية التقليدية اليت تركز على ما يدور داخل  األنظمة، وعلى عكس 37لتحقيق ميزة تنافسية متواصلة

                                                           
، "دراسة حالة جمعية أصدقاء المريض الخيرية -وأثره على مستوى أداء العاملينفاعلية نظام تقييم األداء :" موسى حممد أبو حطب 35

  .18، ص2009 ، غزة، فلسطني،اإلسالميةماجستري ختصص إدارة األعمال، اجلامعة  مذكرة
واد ــــــــــــمؤسسة توزيع وتسويق الم دراسة حالة - ة الجزائريةـــــــــــن المؤسسة االقتصاديــــتقييم فعالية نظام تقييم أداء العاملي: " بعجي سعاد36

  .23، ص2007، مذكرة ماجستري ختصص علوم جتارية، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، اجلزائر، "البترولية المتعدد نفطال مسيلة
العلوم االقتصادية ، جملة "للتكلفة ودوره في تحقيق المركز التنافسي اإلستراتيجيةمدخل للتكلفة المستهدفة لإلدارة :" ذوادي مهيدي 37

  .206، ص2009، 09العدد ،سطيف وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس،
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لذلك على حتليل املركز التكاليفي للمنافسني،  إضافةتركز من منظور اسرتاتيجي املؤسسة فإن إدارة التكاليف 

  38.أبعاد هي املنافسني، العمالء واملنتجاتحنو السوق ضمن ثالثة  أيضاتتجه  أي

 

 إىلاجلهود العلمية والبحثية اليت تؤدي  إىلتشري عملية البحث والتطوير  :مقاييــس البحث والتطوير - 4.2

، و�دف عملية البحث والتطوير أساسا ةابتكار منتجات جديد إىل أوحتسني وتطوير يف خمرجات املنظمة، 

 املنظمات من مواكبة التطورات احلديثة يف كافة ا�االت نيومتك ختفيض التكلفة وزيادة العوائد املالية إىل

وبالتايل تسهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة، و�ذا تركز املنظمات على استخدام مقاييس للبحوث 

وناتج العملية مقسوما على  تاملدخال يف والتطوير لضمان البقاء واالستمرارية، ومن هذه املقاييس نسبة التغري

 39.االستثمار يف البحث والتطوير

  40:أما بالنسبة للمؤشرات غري املالية لتقييم األداء باستخدام شبكة االنرتنت فنذكر التايل

 نسبة مستخدمي موقع االنرتنت داخل الدولة؛ 

 عدد املستخدمني الذين يزورون موقع املنظمة؛ 

  اإلمجالية اليت يتم اإلطالع عليها؛عدد الصفحات 

 متوسط الوقت الذي يقضيه املستخدم يف املوقع؛ 

 تكلفة البحث عن عمالء جدد يف الشبكة. 

  

  

  

  

  

                                                           
ــــ، ا�ل"في ظل ظروف المنافسة اإلستراتيجيةدور نظام إدارة التكاليف :"مبارك حممد عفاف 38 ــــة املصرية للدراسات التجاريـــــــــــــ ، 27ة، ا�لد ــــــــــــ

  .66، ص2003، 2العدد

ماجستري  مذكرة، "بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء في البنوك التجارية الليبية استخداممدى :" أبو عجيلة رمضان عثمان الغريب 39

  .20ص ،2012ختصص حماسبة، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
  .199ص ،، مرجع سبق ذكرهسعد صادق حبريى 40
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  .)06(وأخريا ميكننا تلخيص أهم التطورات اليت طرأت على مقاييس األداء تارخييا من خالل اجلدول رقم

  

  األداءالتطور التاريخي ألنظمة قياس : )06(الجدول رقم

  أنظمة قياس األداء الحديثة  أنظمة قياس األداء التقليدية

  تستند على إسرتاتيجية املنظمة  تستند على أنظمة احملاسبة التقليدية

  تستند على القيمة  الكفاءة/ تستند على الكلفة

  التوجه بالعمالء  التوجه بالربح

  دىالتوجه بعيد امل  التوجه قصري ااملدى

  الرتكيز على مؤشرات الفريق  املؤشرات الفرديةالرتكيز على 

  الرتكيز على مؤشرات التحول  الرتكيز على املؤشرات الوظيفية

  رقابة التحسني  املقارنة مع املعايري

  الغاية منها التقييم واملشاركة  الغاية منها التقييم

  تؤكد على جهود التحسني املستمر  تعيق جهود التحسني املستمر
 

Source: TONI A.De , TONCHIA. S: «performance measurements systems models, 

characteristics and measures», International journal of operation and production 

management,Vol.21, 2001, p46. 
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  رضا العمالء: المبحث الثاني

أصبحت النظم االقتصادية اليوم تتميز مجيعها بنسق مشرتك قائم على احرتام املستهلك والعمل  لقد

، وذلك ألمهيته يف املنافسة، بإعتبارة أحد املؤشرات األساسية ألداء املنظمات من أجل حتديد هعلى إرضائ

أهم  إىلضا العميل املصريف و أهم املفاهيم املرتبطة بر  إىلوضعيتها يف األسواق، ففي هذا املبحث سوف نتطرق 

 .حتديد العالقة بني رضا العميل وجودة اخلدمات املصرفية إىلأساليب قياسه باإلضافة 

  مفاهيم حول رضا العمالء: المطلب األول

ات ــــــرضا العميل هو هدف منظم" :)Peter Dracker( ةـــــــد قال أبو اإلدارة احلديثـــــــمنذ زمن بعي

لد وقد جتسد هذا التنبؤ حقا على أرض الواقع بعد التطور الكبري الذي شهده العامل والذي توّ  ،41"الــــــاألعم

يبقى العميل هو مفتاح النجاح وضمانة البقاء واالستمرار يف السوق، وهلذا ل، عنه منافسة شديدة بني املنظمات

جند أن الكثري من الدراسات يف الفرتة األخرية اهتمت �ذا املوضوع وحاولت التوسع فيه من أجل معرفة آلياته 

مهيته سيات هذا املفهوم من خالل تعريفه، خصائصه، أهذا املطلب سنحاول اإلحاطة بأسا ففيوتوجهاته، 

  .وحمدداته

 ا العميلـــــــــــــــتعريف رض -1

العميل من قبل الكتاب والباحثني خاصة ما تعلق منه باملؤسسات  ضالقد تعددت التعاريف املتعلقة بر 

، لذا سنقرتح جمموعة من التعاريف بغرض اإلملام اخلدمية لصعوبة تقييم عناصر اخلدمة مقارنة باملنتج السلعي

 : وذلك كما يلي ذا املفهومتعلقة �مبختلف اجلوانب امل

عن املقارنة بني أداء  مستوى من إحساس الفرد الناتج" رضا العميل على أنه  )2007،فريد الصحن(يعرف 

املنتج املدرك وبني توقعات هذا الفرد، فهو عبارة عن دالة للفرق بني األداء والتوقعات، وبالتايل ميكن القول بأن 

  42 :مستويات ميكن أن تتحقق وهي ثالثهناك 

 املستهلك غري راضي : التوقعات < األداءDissatisfied) (؛ 

 املستهلك يكون راضي: التوقعات=  األداء )Satisfied(؛ 

  املستهلك يكون راضي وسعيد: التوقعات> األداء )High satisfied or delighte(." 

                                                           
تميز ، املؤمتر الدويل حول األداء امل"استراتيجي لزيادة القدرة التنافسية لمنظمات األعمالالتوجه بالمستهلك كمدخل : " مقري زكية 41

  .414، ص2005ورقلة، اجلزائر،  -قاصدي مرباح  للمنظمات واحلكومات، جامعة
  .123، ص2007 ،مصر، دار اجلامعة اجلديدة، "إدارة التسويق في بيئة العولمة واالنترنت: " طارق طه أمحد، الصحن حممد فريد 42
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بؤات اليت يضعها العميل يف خميلته قبل نبالتوقعات أو بالترضا يرتبط ال أن إىلهذا التعريف خنلص  من خالل

، فهي عبارة عن أفكار أو مقاييس للحكم على جودة أداء منتج معني، وهنا جيب استهالكه للسلعة أو اخلدمة

بالعمل على ترمجتها يف شكل معايري والعمل على  اهذه التوقعات وأن يقومو  اعلى املسريين يف البنوك أن يدركو 

  . قها والتميز فيها من أجل االحتفاظ بالعمالء وكسب والئهم للبنكحتقي

عن مدى تطابق توقعات املشرتي " هذا التعريف بقوله أن الرضا يعرب  (Philip Kotler, 2010)ووافق 

، أي يف حالة مطابقة التوقعات لألداء الفعلي فإن ذلك سيحقق الرضــا لدى املستهلك 43"مع أداء املنتج

 :نفس التعريف أمثال ايف نفس االجتاه واعتمدو  اكتاب آخرين ذهبو   إىلوالعكس صحيح، هذا باإلضافة 

Oliver(1981)، Hill(1996) ،Vavre(1997) ،Gersom(2003). 
44  

)ECSI( النموذج األورويب لرضا املستهلك ونوضح هذين التعريفني أكثر من خالل
  املبني يف الشكل

، واملتمثلة يف صورة املنظمة، حتقيق الرضا من عدمه تؤثر علىأهم العناصر اليت  لنا الذي يقدمو )08( رقم

  .، توقعات العميل والقيمة املدركة للمنتجاجلودة املدركة للمنتج

   النموذج األوروبي لرضا المستهلك: )08(رقم شكلال

 

 

 

 

 

 

 

Source: SIMA. v, GHEORGHE I.G: «The opportunity for a reconsideration  of the dimentions of 

the assessment model of customer satisfaction», communication of IBIMA, Vol 9, 2009,  p64. 

                                                           
43

 KOTLER. P, ARMSTRONG. G :« principles of marketing», 13th edition, pearson Prentice Hall, 
USA, 2010, p22. 

44 ARCHAKOVA. A: «Service quality and cusomer satisfaction. case study: company», see the 
site: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65503/Archakova_Asya.pdf?sequence=1 , 
21/12/2013. 

 ECSI: European Customer Satisfaction Index. 
  سيتم التطرق إليها يف املطلب الثالث :الجودة.  

  لتكلفة الكلية للمستهلكاتعرب عن الفرق بني جمموع املنافع اليت يتوقع العميل احلصول عليها و  :القيمة المدركة.  

 صورة المنظمة

 القيمة المدركة

 الوالء

 رضا المستهلك

 الشكاوي

 توقعات العميل

 الجودة المدركة
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درجة إدراك الزبون مدى فاعلية املنظمة يف تقدمي " الرضا بأنه وافقد عرف )Reed et al, 1997(أما عن 

  45".املنتجات اليت تليب احتياجاته ورغباته

عبارة عن احلالة النفسية للعمالء الناجتة عن عمليات "رضا العميل بأنه  )(Ladwin, 2003كما عرف 

، أي أن الرضا يكون مرتبط باحلالة النفسية للعميل بعد تقييمه 46"التقييم واليت ميكن ترمجتها عرب عدة معايري

  .ألداء املنتج

لإلنسان اليت يشعر �ا عندما حيصل على احلالة العقلية "بأنه  Seth & Howard) (هذا وعرفه كل من

، نستنج من هذا التعريف أن الباحثني قد ربطا حالة الرضا 47" مكافأة كافية مقابل التضحية بالنقود وا�هود

عند حصوله على املنتج مقارنة باجلهود املبذولة يف سبيل  عند العميل باملنفعة اليت حيصل عليها هذا العميل

  .احلصول عليه

حالة االرتياح والسعادة اليت يشعر �ا عن ل ما سبق نعرف رضا العميل على أنه عبارة من خال

  . املستهلك عند حصوله على منتج يوافق توقعاته ويتناسب مع التكلفة املقدمة يف سبيله وأكثر

 خصائص الرضا -2

  .)09(ميكن التعرف على طبيعة الرضا من خالل اخلصائص الثالث املوضحة يف الشكل رقم 

  خصائص الرضا: )09(الشكل رقم 

     

  

  

  

  

  

Source: RAY Daniel: « Musurer et développer la satisfaction des clients », 2eme édition, Editions 

d'Organisation, Paris, 2001, p24. 

                                                           
45 REED, DR. J. H, HALL. N. P: « Methods For Measuring Customer Satisfaction», Energy 

Evaluation Conference, Chicago, 1997,  cited by: 

CENGIZ PH.D Emrah: «Measuring customer satisfaction: must or not?», journal of naval 
science and engineering, , Vol.6, N°2, 2010, p79. 

46 LADWIN Richard: « Le comportement de consommateur et de l’acheteur », 2ème édition 
économica, Paris, 2003, p330. 

  .315، ص2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "سلوك المستهلك: " نوري منري 47

  األداء الفعلياألداء الفعلي

  األداء المتوقعاألداء المتوقع

تطوريتطوريالالالرضا الرضا    

))يتغير مع الزمنيتغير مع الزمن((   

ذاتيذاتيالالالرضا الرضا    

))إدراك العميلإدراك العميل((   

نسبينسبيالالالرضا الرضا    

))متعلق بالتوقعاتمتعلق بالتوقعات((  
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  48:وتتمثل هذه اخلصائص يف اآليت

  الرضا الذاتي - 1.2

طبيعة ومستوى التوقعات الشخصية للعميل من : يتعلق الرضا يف هذه احلالة بعنصرين أساسني مها

جهة، واإلدراك الذايت للخدمات املقدمة من جهة أخرى، فاملستهلك يقوم بتقييم املنتج بناءا على توقعاته 

ذو جودة عالية، سرياه عميل آخر  أن ما قد يراه عميل ما إىلالذاتية بعيدا عن املنطقية أو الواقعية، باإلضافة 

جبودة أقل، فمن هذا املنطلق جيب على املنظمات أن تقدم املنتجات وفق توقعات واحتياجات العمالء بدل 

  .معايري حمددةو  تقدميها حبسب مواصفات

  الرضا النسبي - 2.2

إال انه يتغري حسب يتعلق الرضا يف هذه احلالة بالتقدير النسيب للعميل، فبالرغم من أن الرضا ذايت 

مستويات التوقع، ففي حالة عميلني يستعمالن نفس اخلدمة يف نفس الشروط، ميكن أن يكون رأيهما حوهلا 

  .خمتلف متاما ألن توقعا�ما األساسية حنو اخلدمة خمتلفة

  الرضا التطوري - 3.2

ء املدرك من جهة يتغري رضا املستهلك من خالل تطوير معيار مستوى التوقع من جهة، ومستوى األدا

أخرى، فمع مرور الوقت ميكن لتوقعات املستهلك أن تعرف تطورا نتيجة لتطور التكنولوجيا وما يصاحبها من 

السعي املتواصل من قبل املنظمات لتقيم و  تقدمي خدمات جديدة ومتطورة، كذلك بسبب احتدام املنافسة

الذي ميكن أن يعرف هو اآلخر تطورا خالل  األفضل، نفس الشئ بالنسبة إلدراك املستهلك جلودة اخلدمة

 .عملية تقدمي اخلدمة

 عميلأهمية رضا ال -3

حد أهم املؤشرات لقياس أدائها، أيف سياسة أي منظمة باعتباره رضا املستهلك أمهية بالغة  يلعب

 على )Hoffman & Bateson, 2010(خاصة إذا كانت هذه املنظمة متوجهة حنو اجلودة، حيث أكد كل من 

أمهية الشكاوى وردود العمالء اليت ترد املنظمات على اعتبار أ�ا متثل تغذية عكسية من شأ�ا أن تطور من 

املنتجات املنافسة، فالعمالء الراضون عن أداء املنظمة سوف  إىلاخلدمات املقدمة ومتنع الزبائن من اللجوء 

49.رارهم بالعودة إليها سريعااآلخرين عنها ويولدون عمالء جدد، كذلك سيكون ق إىليتحدثون 
 

                                                           
  .317ص، مرجع سبق ذكره، نوري منري 48

49 HOFFMAN K.D and BATESON. E. G. j: «Services Marketing - Concepts, Strategies & Cases», 4 
édition, South - Western Cengage learning, USA, 2010, p288. 
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  50:ما يلي إىلضافة هذا باإل

 رضا العميل يساعد يف رسم برنامج وخطط العمل باملنظمة؛ -

 تطوير جودة السلعة أو اخلدمة وحتقيق ميزة تنافسية للمنظمة يف السوق؛ -

 جناح املنظمة يف حتقيق األرباح من خالل إشباع احتياجات ومطالب العميل؛ -

 العمالء وبناء اتصال دائم معهم يف حاالت بلوغهم ملستويات رضا عالية؛ توطيد العالقة مع -

تعترب حالة الرضا مزية يف حد ذا�ا للمستهلك كو�ا تعرب عن حالة االستقرار النفسي جتاه موضوع  -

 .معني

  51:فضل من خاللاألأن رضا العميل يساعد املنظمة على تقدمي  )Blank, 2001(كما يؤكد 

 املعمول �ا يف املنظمة، وإلغاء تلك اليت تؤثر يف رضاه؛تقدمي السياسات  -

يعد دليال لتخطيط املوارد التنظيمية وتسخريها خلدمة رغبات الزبون وطموحاته يف ضوء آرائه اليت تعد  -

 تغذية عكسية؛

 .الربامج التدريبية مستقبال إىلالكشف عن مستوى أداء العاملني يف املنظمة ومدى حاجا�م  -

 العميلمحددات رضا  -4

  :من خالل التعاريف السابقة املتعلقة بالرضا نالحظ أن الرضا يتحدد عرب ثالث عناصر أساسية وهي

 توقعات العميل؛ -

 األداء الفعلي؛ -

 .املطابقة أو عدم املطابقة -

 توقعات العميل - 1.4

 طرف منل يف خميلته حول أداء املنتج املقدم ـــــــــــــعن التصورات اليت يضعها العمي توقعاتال تعرب

  53:يلي ما إىل، وحتمل هذه التوقعات عدة مستويات، قسمت من قبل بعض الكتاب 52املنظمة

                                                           
  .316ص، مرجع سبق ذكره، نوري منري 50
، 2009، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط"إدارة عالقات الزبائن:" لعبادي هاشم فوزي دباس الطائي يوسف حجيم سلطان، 51

 .224ص
52 OLIVER. R & WINER. R: «A framework for the formation and structure of consumer 

expectations  : review and propositions», Journal of economic psychology, Vol.8, N°.4,  1987 , 
p469. 

53 ZOLLINGER. M, LOMARQUE. E: « Marketing et stratégie de la banque », 5 édition, Dunod, 
Paris, 2004, p85. 
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  ؛وهي املستوى الذي يأمل العميل احلصول عليه :(Desired Service)أو المطلوبة  الخدمة المرغوبة -

العميل ويتمثل يف مستوى اخلدمة الذي يكون  :(Adequate Service)أو الكافية  الخدمة المناسبة -

 ؛مستعدا لقبوله

السابقني ويسمى  نييستو مليوجد بني هذين ا :(Predicted Service) الخـــــــــدمة التي يتم التنبؤ بها -

  .مرضيا أومقبوال  جيدهو  يتنبأ به العميل ثل احلد األدىن ملستوى اخلدمة الذيحيث مي ،نطقة التحملمب

وبذلك تكون منطقة التحمل مبثابة املنعطف الذي يعكس قدرة العميل على االحتمال، فإن كان 

مستوى أداء املنتج أسفل هذه املنطقة، فهذا يعين أن العميل سيشعر باإلحباط وعدم الرضا، وان حدث 

  .)10(العكس فإن ذلك سيشعر هذا العميل باالرتياح والرضا، نوضح ذلك أكثر من خالل الشكل رقم 

  مستويات توقعات العمالء للخدمة: )10( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .358، ص2005، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط"التسويق المصرفي: " )بتصرف(العجارمة تيسري : المصدر

 الخدمة المطلوبة

 الخدمة الكافية

 الخدمة المدركة

 وعود الخدمة الصريحة

 وعود الخدمة الضمنية

 الكلمة المنطوقة

 التجربة السابقة

 الخدمة المتنبأ بها

 الخدمة المتوقعة

االحتمالدرجة   

 االحتياجات الشخصية

 إدراك بدائل الخدمة

 إدراك دور الخدمة

الظروف المؤقتة 
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نالحظ أن هناك جمموعة من العوامل تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر  )10(رقم من خالل الشكل 

على توقعات العمالء، قد ال ميكن السيطرة عليها يف كثري من األحيان، انطالقا من اخلربات املرتاكمة لدى 

 لأهم هذه العوام العميل عند تلقيه للخدمة، نذكر احلالة النفسية اليت يكون عليها هذا إىلالعميل ووصوال 

  54:يف التايل حبسب مستويات توقعات العميل

  العوامل المؤثرة في الخدمة المطلوبة -1.1.4

 ؛املطلوبة للعميل الفيزيولوجيةهي عبارة عن احلاالت أو الظروف األساسية : االحتياجات الشخصية  -

  .احلالة النفسية واملادية اليت يكون عليها الزبون :فلسفة العميل  -

  المؤثرة في الخدمة الكافيةالعوامل  -2.1.4

ا يكن مستوى أداء البنك، سيلقى متعرب عن أمهية اخلدمة بالنسبة للعميل، فمه :إدراك دور الخدمة -

 ؛ترحيبا من قبل العميل

التعامل مع  دودة يف القطاع املصريف، إذ أن بدائلهذه اخلاصية غالبا ما تكون حم :إدراك بدائل الخدمة -

العميل من  نتقالاكخارج القطاع املصريف تكون غري متاحة، إال أن البدائل على النطاق اجلزئي ممكنة  

 ؛مصرف آلخر لعدم اقتناعه باخلدمات املقدمة

تعرب عن التجارب أو احلاالت السابقة اليت تعرض هلا العميل واليت من ): التجربة السابقة(الخبرة  -

 ؛توقعاتهشأ�ا أن تؤثر على 

    .نه من احملتمل أن حيصلوا عليهأوهو املستوى الذي يعتقد الزبائن : تنبؤات الخدمة -

  العوامل المؤثرة في الخدمة التي يتم التنبؤ بها -3.1.4

العميل فكرة عما ينبغي أن تكون عليه اخلدمة وما ستكون عليه  تعطي هذه الوعود: الوعود الضمنية  -

 ؛اجلوانب املادية وامللموسة األخرى املرتبطة باخلدمة، فعال، تشمل األسعار

تشمل مجيع الوعود والتصرحيات اليت تديل �ا إدارة البنك، سواء بصفة  :وعود الخدمة الصريحة  -

  ؛شخصية أو غري شخصية مثل اإلعالنات، االتصاالت الصادرة من األقسام املختلفة وغريها

ويقصد هنا باجلماعات املرجعية اليت يعتمد عليها العميل من أجل  :اتصاالت الكلمة المنطوقة  -

ية تعامالت، أي أ�ا تضم كافة التصرحيات والبيانات الشخصية أاحلصول على املعلومة قبل اإلقدام على 

                                                           
  .356 ص ،2005، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط"المصرفي التسويق: " العجارمة تيسري 54
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العمالء صورة عما ستكون عليه  إىللتنقل  ،وغري الشخصية اليت تقدمها أطراف أخرى غري املصرف املعين

 ؛اخلدمة فعليا

  .وهي الظروف الطارئة مثل الظروف االقتصادية املتدهورة، أو التذبذبات يف العملة :الظروف المؤقتة  -

  األداء الفعلي - 2.4

 إىلأو احلصول على اخلدمة باإلضافة  سلعةال ستعمالايتمثل يف مستوى األداء الذي يدركه العميل عند 

هذا لتعبري عن الرضا أو عدم الرضـا و ميكن االعتماد على مقياس األداء الفعلي ل. اخلصائص الفعلية لكليهما

، أو من خالل مالحظة شكاويهم من خالل سؤال العميل عن رأيه يف اجلوانب املختلفة املتعلقة بأداء املنتج

كونه يعترب   ألساسية لألداء املدرك تكمن يفاألمهية ا، ف55اليت تعترب هي األخرى خري مرتجم على أداء املنتج

خبصوص املنتج الذي كان حمل اختيار من بني جمموع  عميل�ا اللتحديد مدى حتقق التوقعات اليت كوّ  مرجع

  56.البدائل

  المطابقة أو عدم المطابقة - 3.4

عدم املطابقة ميكن إن عملية املطابقة تتحقق بتساوي األداء الفعلي للمنتج مع األداء املتوقع، أما حالة 

هنا جند ل عملية الشـراء و أو اخلدمة عن مستوى التوقع الذي يظهر قب لسلعةتعريفها بأ�ا درجة احنراف أداء ا

  :حالتني

  ؛هي حالة مرغوب فيهاو  من األداء املتوقع أكربأي األداء الفعلي  :انحراف موجب -

 .حالة غري مرغوب فيها هيو  أي األداء الفعلي أقل من األداء املتوقع :انحراف سالب -

عدم املطابقة املوجبة تولد الشعور بالرضا، لكن حالة عدم املطابقة السلبية فيتولد عنها عدم حالة املطابقة و  إن

  57.الرضا

  

  

  

  

                                                           
  .51، ص2005، مذكرة ماجستري، ختصص تسويق، جامعة البليدة، اجلزائر، "رضا العمالء إستراتيجية: "كشيدة حبيبة 55
   .59ختصص تسويق، جامعة اجلزائر، اجلزائر، ص ،، مذكرة ماجستري"تفعيل رضا الزبون كمدخل استراتيجي لبناء والئه: "جنـود حاتــم 56
  .والصفحة نفسهما، املرجع كشيدة حبيبة 57
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  قياس رضــــــــــــــا العمــــــــــــــيل :المطلب الثاني

 عمالئها، ملا له من تأثري كبري على جل معرفة مستوى رضاأمن  تبذل العديد من املنظمات جهودا كبرية

أدائها ووضعية منتجا�ا يف السوق، فهناك دراسات أثبتت أن العميل الراضي ميكن أن ينقل رضاه يف املتوسط 

مخسة عمالء آخريـــن، يف حني أن العميل غري الراضي يستطيع أن ينقل خرباته وجتربته مع املنظمة  إىلمن ثالثة 

وهلذا جيب الرتكيز على هؤالء العمالء من أجل معرفة أهم متطلبا�م  ،58عمالء آخريــن على األقل عشرةل

وتوقعا�م لتحقيقها والرتكيز على أهم اجلوانب اليت حتقق الرضا، فمن خالل هذا املطلب سنحاول املرور بأهم 

  .ة لقياس رضاهأهم املقاييس املستخدم إىلاملتطلبات اليت يتوقعها العميل يف املنتج و 

 متطلبات رضا العميل -1

هناك جمموعة من املتطلبات واخلصائص اليت جيب توفرها من أجل حتقيق رضا العمالء، وقد اقرتح 

 59:من املتطلبات تتمثل يف التايل جمموعات 3يف منوذجه  )Noriaki Kano, 1984( الربوفيسور الياباين

ها أمر مفروغ منه يف املنتج بالنسبة دتواج ،بديهيةتعترب هذه املتطلبات : المتطلبات األساسية - 1.1

عكس غيا�ا الذي سيؤدي  ىالوفاء �ا من قبل املنظمة ال يزيد يف رضا العميل شيئا، عل أنللعميل، حيث 

وتعترب هذه املتطلبات من العوامل التنافسية اليت تركز عليها املنظمة  العميل وعدم رضاه، كما استياء هذا إىل

  .كسب رضاهو حتفاظ بالعميل من أجل اال

تلبيتها ال تكون  أنتؤثر هذه املتطلبات على رضا املستهلك بشكل كبري، حيث  :متطلبات الجاذبية - 2.1

غيا�ا  أنكما  ،مستوى رضاه وسروره سوف تزيد من ، وال ميكن التعبري عنها كذلك، ولكنإليهمتوقعة بالنسبة 

 .رضا العميل أو استيائه عدم إىليف املنتج ال يؤدي 

 نتجامل العمالء، حبيث كلما مت حتقيقها يفتتناسب هذه املتطلبات مع رضا  :متطلبات البعد الواحد - 3.1

  .كان رضا العميل أعلى، والعكس صحيح، يعرب عنها بصراحة وبصفة حمددة من قبل العميل

ترتيب األولويات فيما خيص تطوير جودة ها هو أبرز هذا ويتيح هذا النموذج عدة مزايا للمنظمات لعل 

املنتج، حيث أنه جيب على اإلدارة يف املنظمات أن تركز جهودها لتحقيق متطلبات البعد الواحد ومتطلبات 

أصال بدرجة  ةاجلاذبية لكسب رضا العميل وضمان بقائه، بدل الرتكيز على املتطلبات األساسية املوجود

  ). 11(لرضا العميل أكثر من خالل الشكل رقم  )Kano(مرضية، وميكن توضيح منوذج 

                                                           
  .127، مرجع سبق ذكره، صطارق طه أمحد، الصحن حممد فريد  58

59 SAUERWEIN. E et al: «The Kano Model: How to Delight your customers», International 
Working Seminar on Production Economics, Innsbruck-Igls, Austria, 1996, p314. 
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  لرضا العمــــــالء )Kano(نمـــــــوذج :)11(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Source: BERGER et al: «Kano’s Methods for Understanding Customer - defined 
Quality», Center for Quality Management Journal, Vol.2, N°4, 1993, p4 . 
 

 قياس رضــــــــــــــــــا العمالء -2

م عن سلسلة من العمليات اليت �ت عبارة" قياس رضا العمالء على أنه )Massnick, 1997(يعرف 

من . املنتجات املنافسة إىلدراكات العمالء مقارنة بتوقعا�م وكذلك بالنسبة إبدراسة ماضي، حاضر ومستقبل 

والتغلب عليها بتصحيحها أو تفادي  - عدم الرضا –املتمثلة يف حاالت  فجوات األداء أجل حتديد

60"وقوعها
 دقيقة على اعتبار انه يدرس السلوك اإلنساين ة قياس رضا العميل على قيم صحيحال يعّرب هذا و ، 

ولكن النتائج اليت يتوصل إليها تكون يف الغالب مهمة جدا، فقياس رار، ـــــــــــبالتعقيد وعدم االستقالذي يتميز 

ـــــــإنشاء خمططات تسويقي إىلاهم يف تصحيح سريع لالسرتاتيجيات املنتهجة ويقود ــــــــــــالرضا يس   ة ذات أولويات ــ

                                                           
60  CZARNECKI. M.T: «Managing by measuring: How to improve your organization’s 

performance through effective benchmarking», AMACOM, New York, 1999, p134. 

راضي غير العميل  

  بعد الواحدمتطلبات ال

 مفصلة.  

 محددة.  

 تقنية. 
 قابلة للقياس 

 

 العميل راضي

ات ـــــــمتطلب  

 محققة

 

ات ـــمتطلب  

 غير محققة

 

  ت األساسيةمتطلباال

 حةــــــــواض. 

 بديهــــــــية. 

 ضـــــــــــــــمنية. 

 غير معبر عنها.  

 

  متطلبات الجاذبية

 غير معبر عنها  

 تثير السرور  

 مصممة خصيصا للعمالء 
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  61:وذلك من خالل االعتماد على التايل، حمددة بالنسبة للبنوك

 التحسينات واإلبداعات املقرر إجراؤها على املنتجات واخلدمات البنكية؛ توقعات العمالء حول طبيعة -

 السياسة التسعريية اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار قيمة األجوبة عن عدم الرضا وعن عروض املنافسة؛ -

طرق التوزيع األنسب على السوق أي على الوكاالت، آليات املعاجلة عن بعد أو األجهزة اآللية وطرق  -

جعلها متناسقة فيما بينها، والعمل على تفادي وقوع املشاكل، حيث أن األنظمة اآللية قد تتالءم مع 

 . بعض أجزاء السوق وقد ال تتالءم مع أجزاء أخرى

األخرى اليت تعتمد عليها البنوك يف اسرتاتيجيا�ا املستقبلية، ويف  تالبياناالعديد من  إىلهذا باإلضافة 

كم من   أكربنه بغية مجع أختطيط واستخدام عمليات تنصب بكفاءة وفعالية على رغبة العميــل، ومن الواضح 

املعلومات حول رضا العمالء، جيب استخدام أكثر من مقياس، لضمان جودة ودقة املعلومة وكما ذكرنا سابقا 

، وهذا ما يتطلب بالضرورة استخدام مصادر معلومات متعددة كما أشار إليه 62لتعقيد دراسة السلوك اإلنساين

)Massnick , 1997( واجلدول رقم ،)اليت ميكن أن تعتمد عليها البنوك جلمع  يوضح لنا أهم املصادر )07

  .املعلومات

  عميــــــلمصادر المعلومات المتعلقة برضا ال: )07(الجدول رقم 

  ـــــــالالمثـــــــــــ  نوع المصــــــدر

  أساليب البحث

  جمموعات النقاش                        استقصاءات العمالء

  املسوقون                        استقصاءات العاملني

  زيـــــــارات العمالء                             ات العمالءــــلوح

  لدراسات القطاعية والصناعيةا           التقارير املنشورة بالوسائل املختلفة

ـــــــــــــــــات   البيانــــ

ـــــــــية   التشغيلـــ

  تقارير مصلحة خدمة الزبائن                             شكاوي العمالء

  تقارير نشاطات اهلاتف                            اقرتاحات العمال

  املصرفية متابعة جودة اخلدمات             اآلراء الراجعة حول مسات املنتج

  القنـــوات البيعية

ـــــــة   والتســــــــويقيـــ

    مقرتحات املنتجات املصرفية اجلديدة                  املعلومات املتعلقة باملنافسة

    حتليل بيانات املعامالت املصرفية                  احتياجات السوق املصريف
 

Source: GRIGOROUDIS.E & SISKOS . Y: «Customer Satisfaction Evaluation: Methods for 

Measuring and Implementing Service Quality», Springer, USA, 2009, p13. 

                                                           
  .122، ص2010، مؤسسة الثقافة اجلامعية، مصر، "التسويق المصرفي وسلوك المستهلك: " صفيح صادق، يقور أمحد 61

62 CZARNECKI, M.T, op.cit, p135. 
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 & Hoffman(ن ــــــــــم كل  رة، اقرتحــــــــــــــــــات املتوفـــــــــــــــا وبناء على املعلومـــــــــــــاس هذا الرضــــــــــة لقيـــــــــــــيف حماول

Pateson, 2010( و (Cadotte & Turgeon,1988) ومها املقاييس املباشرة واملقاييس غري  ،نوعني من املقاييس

  63.املباشرة

تشمل هذه املقاييس مراقبة ومتابعة سجالت املنظمة املتعلقة باألرباح : المباشرة غير المقايــيــــــــــس - 1.6

واألرقام احملققة، وكذلك شكاوى العمالء وتعامالهم، فيكون على مجيع املنظمات اليت تتبع هذه املقاييس أن 

ا ال اجلانب السليب لتحديد ما إذا كانت توقعات العمالء توافق أداء اخلدمة أم أ� إىلتنظر بصفة دائمة 

توفر  أ�ا إال، ليست قادرة لوحدها على قياس رضا العمالء أن هذه املقاييسعلى الرغم من و  64.توافقها

فإن  وهلذامعلومات قيمة للمنظمات، حيث تستند على بيانات ومعلومات تعكس رضا العميل أو استيائه، 

قومي تحماولة ل أ�ا اعتبار، على "تصحيحيا إجراءا" يعترب ى هذه املعلوماتليتخذ بناءا ع للتحسني إجراء يأ

65.حدثت بالفعل وضعية أو مشاكل قد
 

م واستيائهم على أداء ــــــــــــــــإن شكاوي العمالء تعترب نتيجة لعدم رضاه :اوي العمالءــــــــــــشك -1.1.6

ـــــــالبن أن ترتجم هذه  ميكن  )Singh, 1988(حسب سلبية، ف ك، وتكون هذه الشكاوي إما اجيابية أوـــــ

 66:الشكاوي السلبية عرب ثالثة أشكال وهي

 الشكوى الصوتية؛ -

 الشكوى باستخدام كلمات فظة؛ -

 .شكوى عن طريق اإلجراءات القانونيةال -

أما من النــــــاحية اإلجيابية، تعترب شكاوي العمالء كمقيـــاس لرضا العمالء حول أداء اخلدمـــــة أو البنك 

بشـــــــكل عام، وذلك من خالل مجـــــــع وحتليل املقرتحـــــات واالنتقادات املوجهة وحماولة استثمارها لصاحل البنك 

أن شكاوي  (Levesque & McDougall, 1996)مـن  عرب تطوير خدماته وحتسينها، هذا ولقد أكـــــــــّد كل

ركزت فيها وحاولت إجياد حلول  إذا ما وجتاوز استيائهمالعمالء تعطي البنوك فرصة لتحقيق رضا العمالء 

                                                           
63 CADOTTE E.R. & TURGEON N: «Dissatisfiers and satisfiers: Suggestions from consumer 

complaints compliments», Journal of Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 
Vol.1, 1988, p74-79. 

64 HOFFMAN K.douglas and BATESON E G john, op.cit, p293. 
65 GRIGOROUDIS Evangelos & SISKOSYannis: «Customer Satisfaction Evaluation: Methods for 

Measuring and Implementing Service Quality», Springer, USA, 2009, p14. 
66 SINGH jagdip: « consumer complaints intention and behavior: Definitional and Taxonomical 

issues», Journal of Marketng, Vol.52, 1988, p 93 -107. 
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من العمالء غري الراضني،  %25 تهنسب ما أن إىلهناك بعض الدراسات تشري  ذلك،وعلى الرغم من ، 67هلا

ال تفعل ذلك، إما لعدم رغبتها يف تضييع الوقت يف الشكوى  %95منهم تقوم بالشكوى، يف حني  %5فقط 

كما أن . ال تعرف ملن توجه هذه الشكوى بالضبط، ويكون قرارها غالبا بوقف تعامال�ا مع البنك أ�اأو 

وهي نسبة شاكلهم، ما مت حل م إذامن العمالء الذين يسجلون شكواهم يستمرون مع البنك  %)70 -57%(

األمهية الكبرية اليت  يعكس لنا نه أنأ، وهذا كله من ش68قابلة لالرتفاع يف حالة االستجابة ملشاكلهم بسرعة

   .تلعبها شكاوى العمالء يف حتقيق الرضا وتوجيه أداء البنوك

هناك عالقة يف دراستهما أن  (buzzel & wiersema, 1981)كل من   أكدّ  :الحصة السوقية -2.1.6

، حيث تقاس هذه األخرية يف إطار عدد 69للمنظمات بشكل عام بني رضا العمالء واحلصة السوقية ارتباطيه

القيمة النقدية املتحققة  إىلمنتج قياسا  لكلالعمالء أو القيمة النقدية املتحققة من مبيعات املنظمة 

ادات، حيث أن هناك من ـــــــــــــ، إال أن هذا املقياس يواجه العديد من االنتق70ات الكلية يف السوقـــــــــــــــللمبيع

 ليس بالضرورة عندما يكون الرضا أعلى تكون احلصة السوقية للمنظمة أعلى، فلقد ناقش كل من أثبت انه

)Griffin & Hauser, 1993( من وبررا ذلك وجود عالقة سلبية بني احلصة السوقية ورضا العمالء،  إمكانية

، وغالبا ما حتقق أفضلبشكل عمالءها ختدم  أناملنظمات اليت حصتها السوقية أقل ميكنها  أنخالل 

ختدم جمموعات من العمالء أكثر  أن، يكون عليها أكربسوقية ال تهاعلى عكس املنظمات اليت حصو رضاهم، 

واستنادا ملا سبق ميكننا القول أن مقياس احلصة السوقية ال ميكنه تقدمي بيانات صحيحة  71.تنوعا وأقل جتانسا

  .إسرتاتيجية على أساسها تودقيقة ميكن اختاذ قرارا

تلك الفئة من العمالء اليت أوقفت تعامال�ا مع "ن يقصد بالعمالء املفقودو  :العمالء المفقودون -3.1.6

فاإلدارة جيب عليها متابعة معدالت ضياع هذه احلاالت ومعرفة  ،72"مصارف منافسة إىلت هاملصرف، وتوج

إيقاف تعاملهم، من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة ولسد تلك الفجوات  إىلأهم األسباب اليت دفعتهم 
                                                           

67 KABOLI. M, FATHI. S & AZIZI. M: «An Analysis of Customers`Satisfaction in Tejarat Bank 
Branches in Isfahan city», journal of contemporary research in business, Vol 3, N°5, 2011, 
p470. 

68 KOTLER. P & KELLER. L.K: «Marketing Management», 14th edition, Prentice Hall, USA, 2012, 
p131. 

69  ANDERSON. E, FORNELL. C & Lehmann. D: « customer satisfaction, and profitability: 
Findings from sweden», Journal of Marketing, Vol.58, 1994, p58. 

70 Kaplan. R S, & Norton. D. P: «Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action », 
Harvard Business School Press, USA, 1996, p69. 

71 GRIFFIN. A & HAUSER. J: « The voice of the customer», Journal of Marketing science, Vol.12, 
N°1, 1993, p20. 

  .129، مرجع سبق ذكره، صطارق طه أمحد، الصحن حممد فريد 72
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السلبية اليت تسببت يف قطع عالقتهم مع البنك، كما وتستمد هذه الطريقة أمهيتها من ارتفاع تكاليف جذب 

 .العمالء مقارنة بتكاليف احملافظة عليهم

البيانات املقدمة مباشرة من قبل  من املقاييس على جمموعةتستند هذه  :المقاييس المبــــــــــــــــــاشرة - 2.6

تعترب   أ�االعمالء مثل الدراسات املسحية، املقابالت الشخصية وغريها، هذه املقاييس هلا طابع وقائي حيث 

قبل الوقوع يف  التحسينية تجراءااإلفهي تساعد املدراء على اختاذ  وبالتايل للمنظمة مبكر إنذاركنظام 

  .)08(، ميكن تلخيص هذه املقاييس من خالل اجلدول رقم 73االت غري مرغوب فيهااحلاملشاكل احملتملة أو 

  

  المقاييس المباشرة لقياس رضا العمالء :)08(الجدول رقم 

االستبيان 

  الكتــــــــابي

العميل ليجيب  إىلتتضمن جمموعة من األسئلة املوجهة  تلك الوثيقة اليت يقصد به

عليها بإنفراد، ويتم إرساهلا إليه إما بالربيد أو عرب االنرتنت، أو تسلم باليد، بعض 

  البنوك تستعملها شهريا، وأخرى تستعملها سنويا

االستبيان عبر 

  الهـــــــاتف

يف  ،يف اإلجابة والتعبري أكربتعطي املستجوب حرية تشبه االستبيان الكتايب ولكنها 

  بسيطة وموجهة، الغالب أن األسئلة فيها تكون حمددة

  المقــــــــــــــــــــــابلة

 اإلجابةاليت يطلب  اإليضاحاتو  االستفساراتو  ومتثل املقابلة جمموعة من األسئلة

 74.وناملعني عميل أو العمالءوال املستجِوبا والتعقيب عليها وجها لوجه بني عليه

وذلك للحصول على املعلومات حول الرضا ومجع املقرتحات حول تصميم اخلدمات 

  .املستقبلية

  مجموعات النقاش

من  استجوابعميل واحد، يتم استجواب حد كبري املقابلة، إال انه بدل  إىلتشبه 

تتناقش جمموعة العمالء يف الغالب حول التغيريات اليت جيب  75،عمالء 8 - 6

  .إدراجها يف اخلدمات املصرفية احلالية من أجل حتسينها

 

Source: CZARNECKI, Mark.T: «Managing by measuring: How to improve your 

organization’s performance through effective benchmarking», AMACOM, New York, 

1999, p138. 

                                                           
73 GRIGOROUDIS Evangelos & SISKOSYannis, op.cit, p13. 

  .213، ص2008، للنشر والتوزيع اليازوريدار  ،"البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية:"عامر قنديلجي   74
75

 HILL Nigell, SELF Bill & ROCHE Greg: « Customer satisfaction measurement for ISO: 9000:2000 » 
Butterworth-Heinemann, United Kingdom, 2002, p30. 
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  اإللكترونيةالمصرفية  رضا العميل عن جودة الخدمات: المطلب الثالث

إن اعتماد البنوك وتأثرها الشديد بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفرتة األخرية وما جنم عنه من 

االهتمام جبودة  إىلسعي البنوك بصفة متواصلة  إىلتطورات يف متطلبات العمالء وتوقعا�م، أدى بالضرورة 

بشكل خاص كمدخل لتحقيق رضا العمالء وزيادة القدرة  اإللكرتونيةاخلدمات املصرفية واخلدمات املصرفية 

والتغريات السريعة، وهذا ما سنركز عليه يف هذا املطلب من خالل  ةالتنافسية للبنوك يف حميط يتميز بالديناميكي

  . ، أهم أبعادها وحتديد طبيعة العالقة بينها وبني رضا العمالءاإللكرتونيةة جودة اخلدمة املصرفية التعريف مباهي

  : ، وجب املرور أوال بتعريف املصطلحات التاليةاإللكرتونيةوقبل التعريف جبودة اخلدمة املصرفية 

دمة ما وشراؤها الستخدامه ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة أو خ" يعرف الزبون بأنه :ونــــــالزب -

املستخدم النهائي خلدمات املنظمة، "فقد عرفه بأنه ) 2006اجلنايب، (، أّما 76"اخلاص أو استخدامه العائلي

وتتأثر قراراته بعوامل داخلية مثل الشخصية واملعتقدات واألساليب، الدوافع والذاكرة، وبعوامل خارجية مثل 

  77".التفضيل واألصدقاء، وقد يكون الزبائن أفرادا أو منظماتاملوارد وتأثريات العائلة ومجاعات 

الشخص الذي يقوم بعملية الشراء ودفع مثن " ذلك بأنه اإللكرتوينيعرف العميل  :اإللكترونيل ــــــــالعمي -

، أي انه كل شخص طبيعي كان أو "املختلفة اإللكرتونيةمشرتياته عرب شبكة االنرتنت وباستخدام الوسائل 

  78:التاليةمبجموعة اخلصائص ميز عموما يت، و إلكرتونيامعنوي يتم تعامالته املتعلقة بالشراء أو إبرام الصفقات 

 األذواق والطلبات املتجددة بشكل مستمر؛و  الرغبات 

 االعتماد على اجلماعات املرجعية يف عمليات الشراء؛ 

  نرتنت مقارنة بالتسويق التقليدي؛الزبائن عرب اإلاملستمر يف أعداد االزدياد 

 التغري املستمر يف سلوك املستهلك عرب االنرتنت؛ 

  اإللكرتوينالكم اهلائل من املعلومات والبيانات اليت ميتلكها املستهلك. 

  

  

 

                                                           
  .59ص مرجع سبق ذكره، الطائي يوسف حجيم سلطان، لعبادي هاشم فوزي دباس،76
، رسالة ماجستري "دراسة مقارنة في عينة من المصارف العراقية - معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي  إدارةأثر : "اجلنايب أمرية هاتف 77

 .38، ص 2006ختصص إدارة األعمال، جامعة الكوفة، العراق، 

  .66، ص2010والتوزيع، األردن، ، دار اإلعصار العلمي للنشر 1، ط"التسويق اإللكتروني: "صربة مسر توفيق 78
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مبنافع مباشرة ) العمالء يف حالة البنوك( منتجات غري ملموسة تزود املستهلكني"تعرف بأ�ا : الخدمة -

عبارة عن "بأ�ا  )Lovelock & Wirtz  2004 ,(كما يعرفها ،79"خدام جهد بشري أو ميكانيكياستنتيجة 

هو عبارة عن نشاط اقتصادي خيلق  ... جهة أخرى إىلذلك الفعل أو األداء املقدم من طرف جهة معينة 

 80."القيمة ويوفر فوائد للعمالء

ـــــــاإللكرتونياخلدمة  (Rust & Lemon, 2001)يعرف : ةـــــــــــــاإللكترونيالخدمـــة  - تنطوي على "أ�ا ب ةـــ

 & Evanschitzky( ويرى ،81"ة مثل االنرتنتــــــــــــــــات إلكرتونيــــــات عرب وسائل وشبكـــــــــــــــدمي خدمــــتق

Gopalkrishnan, 2007(  82"إلكرتونيا اليت ميكن تقدميها اخلدماتتلك "  متثل اإللكرتونيةأن اخلدمة، 

) Lovelock & Wirtz(قد تبنيا نفس فكرة  )Hahn and Kauffman, 2002(أن كل من  إىلباإلضافة 

 من خالل للعمالءيوفر فوائد القيمة و  الذي خيلق األداء فعل أوال ذلك"يه اإللكرتونيةبقوهلما أن اخلدمة 

من خالل التعريف  ،83"الشبكية من قبل الربامج عادةتنفذ و  خوارزمية ختزينها على شكل اليت يتمالعملية 

أرقام خوارزمية عرب الشبكات والوسائل  إىلما هي إال عملية ترمجة األداء  اإللكرتونيةنستنتج أن اخلدمة 

  .موجهة حنو العمالء اإللكرتونية

 لمسل تلك املنتجات غري القابلة"بأ�ا  اخلدمة املصرفية) 2007 ،طارق طه(يعرف  :الخدمة المصرفية -

 84."واليت تتمثل يف األداء الذي يقدمه البنك لعمالئه بغرض إشباع احتياجا�م املالية

ما هي إال خدمات تقليدية يتم تقدميها عرب  اإللكرتونيةمن خالل هذه التعاريف نالحظ أن اخلدمات 

لعل أمهها  الذي يتميز مبجموعة من اخلصائص الفريدة اإللكرتوينوسائل إلكرتونية وتكون موجهة للعميل 

ء خدما�ا املصرفية وضمان جود�ا يتمثل يف التغري السريع ملتطلباته ورغباته، وهلذا فعلى البنوك الرتكيز على أدا

  .إدراك توقعاته وبالتايل حتقيق رضاه ووالئهو  تمرة، من أجل االحتفاظ �ذا العميلبصفة دائمة ومس

  

                                                           
 .658، مرجع سبق ذكره، ص"إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنت: "طه طارق 79

80
 LOVELOCK. Ch & WIRTZ. J: «Services Marketing: People, Technology, Strategy», 5Th edition, 

Prentice Hall, 2004, p9. 
81 RUSt R.T, LEMON. KN: « E-service and the consumer», International Journal of Electronic 

Commerce 2001; Vol 5, N°3, p86, cited by: 

  .89مرجع سبق ذكره، ص ،"التسويق االلكتروني" :حممد مسري أمحد
82

 EVANSCHITZKY. H, GOPALKRISHNAN R. I: «E-services- opportunities and threats », Springer, 
USA, 2007, p16.  

83 Ibid, p16. 
  .657، صاملرجع نفسه ،طارق طه 84
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طبيعة الشئ : واليت يقصد منها )Qualities(مشتقة من الكلمة الالتينية  هي كلمة )Quality( اجلودة

)Fitness For use( "املالئمة لالستعمال"، وكذلك تعين 85ودرجة صالحه
تقييم لل الدوليةعرف املنظمة وت، 86

)ISO( اخلصائص الكلية لكيان" جلودة بأ�اا )ج، أو منظمة أو نظام أو فرد أو مزيج منهاتنشاط، عملية من (

ظ أن التعريف قد كان شامال حبيث انطبق ـــــــنالح ،87"اليت تعكس قدرته يف إشباع حاجات صرحية وضمنية

م اختالفهما، كما تعرف ــــــــــــــور من ناحية اجلودة رغــــــــــــــــونظر إليهما بنفس املنظ ،على كل من السلع واخلدمات

ـــــــة واليت تولد القدرة إلشبــــــــــات واخلصائص ملنتج أو خدمـــــــــــــــــــجمموعة املواصف" اجلودة بأ�ا اع احلاجات املعلنة ــ

 من اجلودة بشكل عام، أما عن جودة اخلدمة املصرفية، فقد قدم كلهذا فيما خيص  ،88"أو الضمنية

)Parasuraman et al, 1985(  ة حول جودة بإجرائها على عمالء البنوك التجاري ابعد الدراسة اليت قامو

 توقعا�مبني  العمالء اليت جيريها قارنةاملعبارة عن نتيجة  هي":جمموعة من اخلدمات املقدمة التعريف التايل

يف  ) Grönross, 1984( وهذا ما يؤكده ،89"ت �ا هذه اخلدمة حقادمة معينة وبني إدراكهم للطريقة اليت أدّ خل

أي أ�ا  ،90"مع توقعات العمالء ةمطابقة مستوى اخلدمة املقدم" تعريفه بقوله أن جودة اخلدمة املصرفية هي

ـــــــاخلدمو  العمــــــالء أو التفوق عليها، وجودة اخلدمة توقعاتلق بقدرة البنك على مالقاة تتع ة املصرفية بشكل ـــ

 انــــــــن أن تعرف من منظور مقدم اخلدمة ومن منظور العميـــل، وهو ما يؤكد عليه الباحثــــــميك خاص

(Krajawski & Ritzman, 2000) للمعايري املوضوعة مطابقة اخلدمة "فاجلودة من منظور مقدم اخلدمة هي

على  فبناءا ،91"مواءمة هذه اخلدمة الستخداماته واستعماالته"منظور العميل فهي ن، أما م"مسبقا هلذه اخلدمة

                                                           
  .109مرجع سبق ذكره، ص، لعبادي هاشم فوزي دباس الطائي يوسف حجيم سلطان، 85
  .13، ص2002، دار امليسرة للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط"إدارة الجودة وخدمة العمالء: "ظم محوداخضري ك 86
امللتقى الدويل حول إدارة اجلودة الشاملة يف قطاع  إىل، حبث مقدم "دور توقعات العمالء في تحسين جودة الخدمة البنكية : "جناح بولودان 87

  .3، ص2010اخلدمات، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 
  .والصفحة نفسهما، املرجع لعبادي هاشم فوزي دباس الطائي يوسف حجيم سلطان، 88

89 PARASURAMAN A, ZEITHAML. V. A & BERRY.L. L: «Servqauel: A multipe-Item scale for 
measuring customer perception of service quality», Journal of retailong, Vol.64, N°1, 1988, 
p15. 

90 Grönroos Christian: « A service quality model and its marketing implications», European 
Journal of Marketing ,Vol 18, N° 4, 1984, p 36-44, cited by:  

دراسة منهجية بالتطبيق على الخدمة  -مقياس الفجوة بين االدراكات والتوقعات باستخدامقياس جودة الخدمة : "ثابت عبد الرمحان

  .13، ص1996، الكويت، 1، العدد 04رقملد ا� جامعة الكويت، ، ا�لة العربية للعلوم اإلدارية،"الصحية بدولة الكويت
91 KRAJEWSKI Lee J.& RITZMAN L. P: « Operations management: Strategy and analysis », 6th 

edition, Prentice Hall, USA, 2002, cited by: 

.114املرجع نفسه، ص، لعبادي هاشم فوزي دباس، لطائي يوسف حجيم سلطانا  
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هذه التعاريف يتضح لنا أن جودة اخلدمة املصرفية هي عبارة عن حكم العميل حول خدمة معينة يف ضوء 

أن حيصل عليه وبني اخلدمة اليت يدركها أو حيصل عليها حقا بني ما يتوقع هذا العميل  املقارنات اليت جيريها

عدة مستويات جلودة  )Parasuraman et al, 1985(، هذا ولقد تضمن منوذج الفجوات الذي قدمه من البنك

  92:اخلدمة نذكرها كاآليت

وجودها ضروري يف اخلدمة وتعتمد على  أنومتثل اجلودة اليت يرى العمالء  :الجودة المتوقعة -

  ؛ثقافته واتصاله باآلخرين ،لسابقةاحتياجات العميل، خرباته وجتاربه ا

وتوقعات عمالئه وتقدمي اخلدمة  الحتياجاتمتثل مدى إدراك البنك  :الخدمة المدركة من قبل اإلدارة -

  ؛لتكون املستوى الذي يرضي العميل املصرفية باملواصفات اليت أدركتها

ي من إعالن وترويج وهي اجلودة اليت وعد �ا الزبائن من خالل املزيج الرتوجي :الجودة المروجة -

  ؛شخصي ومطبوعات

عين طريقة أداء العاملني يف تقدمي اخلدمة، قد ختتلف اخلدمة تو  :الجودة الفعلية المقدمة للعميل -

إرهاقه يف  حسب حالته ونفسيته ومدىاملقدمة وجود�ا من بنك آلخر، وقد ختتلف بالنسبة للعامل الواحد 

  ؛العمل

حد كبري على مدى توقعاته  إىلهي تقدير العميل لألداء الفعلي للخدمة، واليت تعتمد  :الجودة المدركة  -

 .قبل احلصول عليها

  اليت مت اقرتاحه والذي يسمى نموذجيف ال )Parasuraman et al, 1985(هذا ولقد حدد كل من 

واملتمثلة يف ، ودة اخلدمةج أو معايري رئيسية لقياس عشرة أبعاد SERVQUAL((بنموذج الفجوات 

االعتمادية،  اخلدمة، االتصاالت، فهم ومعرفة الزبائن، امللموسية، إىلاملصداقية، األمن، سهولة الوصول 

  ).09(رقم، نوضحها من خالل اجلدول 93االحرتام وا�املة، ة والكفاءةاالستجابة، اجلدار 

  

  

  

                                                           
ــــ، جملة اقتصادي"قدرة التنافسية للبنوكالل لزيادة ـــــــجودة الخدمات المصرفية كمدخ:" بريش عبد القادر 92  ،3عدد ال، إفريقياات مشال ـــــــ

  .258، ص2005

 )sevaqual(: بناءا على جمموعة من األبعاد األساسية هو عبارة عن مقياس جلودة اخلدمات يعتمد على مقارنة التوقعات واإلدراكات.  
93

 DALE. B. G: « Managing Quality», 4th edition, Blackwell Publishing, United Kingdom, 2003, 
p208. 
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  أبعاد جودة الخدمة المصرفية: )09( الجدول رقم

ـــــــــــة   1   )(Reliabilityاالعتمادي
القدرة على حتقيق الوعود يف الوقت احملدد، وبالدقة املطلوبة وبالشكل 

  .الصحيح

ـــــة  2 ــــ   .ملتطلبا�ماالستجابة و  يف خدمة العمالء وتعين قدرة ورغبة اإلدارة  )(Responsiveness االستجابـ

  .، وإمكانية االستفادة من اخلدمات بسهولة ويسرسهولة االتصال  )(Accessاخلدمة  إىلسهولة الوصول   3

  .املهارات والكفاءات املطلوبة ألداء اخلدمة بالشكل املرغوب امتالك  )(Competence والكفاءة اجلدارة  4

ــــــــامللموسي  5  )(Tangibles ةـــ
املستخدمة يف تقدمي اخلدمة، التسهيالت املادية، دية االوسائل امل

  .اخل... األشخاص

  )(Communication االتصاالت  6
دائم، وإعالمهم بكل جديد وباللغة اليت  اتصالإبقاء العمالء على 

  .يفهمو�ا

  .يف اخلدمة ويف مقدمها الشعور بالثقة واألمانة  )Credibility ( املصداقية  7

ـــــاألم  8   .التحرر من الشعور باخلطر، والشكوك  ) Security( نـــــــــ

9  
 رفة الزبائنـفهم ومع

Understanding)( 
  .بذل اجلهود الكافية من أجل التقرب للعمالء وفهم احتياجا�م

  .التحلي باألدب ومجال احلرف، اللطف، وحسن التعامل  )(Courtesy وا�املة االحرتام  10

  
Source: PARASURAMAN et al: « A conceptual Model of Service Quality and it's 

Implications for Future Research», Journal of Marketing, Vol.49, 1985, p47. 

 أبعاديف مخس أبعاد جودة اخلدمة  حبيث مت تلخيص) 1988( عام ا النموذجطور نفس الباحثني هذوقد  

ـــــــــــــة  :وهي أساسيـــة ـــــــــــــة (Responsiveness)االستجابـــــــــــــــة  ،(Tangible)امللموسي  (Reliability)، االعتماديـــ

(empathy)االهتمام والتعاطف ،)Assurance(التوكيد
 كال من الكفاءة  التوكيد يضم أن او اعترب حيث ، 94

  95.االتصال وفهم الزبون ،اخلدمة إيصالباقة، املصداقية واألمان، أما التعاطف فيتضمن اللّ 

                                                           
94 BITNER et al: «The service encounter: diagnosing favorable and unfavorable», Journal of 

Marketing, Vol. 54, 1990, p72. 
، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة "المستوى العالمي إلىتطوير نموذج الفجوة في قياس جودة الخدمات المصرفية :" الصرن رعد حسن  95

  .5، ص2004، 6حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد
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لعمالء، ا الذي يقوم به التقييم الشامل"على أ�ا  اإللكرتونيةجودة اخلدمة  )Lee & Lin, 2005( يعرف

، أي أ�ا تعين 96"املقدمة يف األسواق االفرتاضية اإللكرتونيةواألحكام املتعلقة باجلودة والتميز للخدمات 

بني توقعاته وبني األداء الفعلي لتلك اخلدمات املقدمة  اإللكرتوينعمليات املقارنة والتقييم اليت جيريها العميل 

عريف مع فارق أساسي هو أ�ا خدمات تبه جودة اخلدمات التقليدية يف الأ�ا تشا إىلوهذا ما يشري ، إلكرتونيا

طارها اخلدمة يفهم يف ضوء مزايا االنرتنت العديدة اليت تقدم يف إعلى الشبكة، وهذا الفارق جيب أن 

ئة ين العديد من األبعاد لتقييم جودة اخلدمة التقليدية تكون مؤثرة بدرجة كبرية يف البفإ، هلذا اإللكرتونية

أبعاد ، اختذت العديد من الدراسات اإللكرتونيةمن أجل حتديد أبعاد جودة اخلدمات أنه و ، حيث 97االفرتاضية

 ل )Servaqual Model(، فكان منوذج الفجوات 98جودة اخلدمات التقليدية كنقطة بداية هلا للبحث

)Parasuraman et al, 1985(  واملطور سنة)من قبل استعماال  األكثرأبعاد أساسية هو  5 إىل )1988

دون أن حيدث أي  اإللكرتونيةالباحثني، حىت أن هناك من استعمل هذه املعايري يف قياس جودة اخلدمات 

ح أن هذه املعايري ال ميكن أن تكون مالئمة بالشكل املطلوب ـــــــــــــتغيريات عليها، ورغم ذلك من الواض

واخلدمة التقليدية، واملتمثل أساسا فيما  اإللكرتونية، وذلك لالختالف املوجود بني طبيعة اخلدمة 99للقياس

 100:يلي

  ؛ا هو احلال يف اخلدمات التقليديةاملباشر مع العمالء، كم مطداواالصغياب مقدمي اخلدمة  -

  افرتاضية؛املعامالت تتم يف بيئة  أن أغلب باعتبارغياب العناصر املادية التقليدية،  -

 .مة الذاتية للعمالءعلى اخلد اإللكرتونيةتقوم اخلدمات على عكس اخلدمات التقليدية،   -

اليت اقرتحها الكتاب والباحثون  اإللكرتونيةأهم األبعاد واملعايري جلودة اخلدمة  إىلنتطرق  )10(يف اجلدول رقم 

  .يف العقدين األخريين

  

                                                           
96 OJASALO. J: «E-Service Quality: A Conceptual Model », International Journal of Arts and 

Sciences, Vol.3, N°7, 2010, p135. 
  .477، ص2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 1،ط"اإلنترنتة الشاملة في عصر دالجو : " جنم عبود جنم 97

98
 HONGXIU li, Y & REIMA. S: «Measurement of e-service quality: an empirical study on online 

travel service», 17th European Conference on Information Systems, Italy, 2009, p4. 
99 PARASURAMAN et al: «E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service 

Quality», Journal of Service Research, Vol.7, N°3, 2005, p216. 
100 HONGXIU li, Y & REIMA. S: «A Proposed Scale for Measuring E-service Quality», 

International Journal of u- and e-Service, Science and Technology, Vol.2, N°1, 2009, p2. 
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  اإللكترونيةأبعاد جودة الخدمة المصرفية  :)10(الجدول رقم 

  ادــــــــــــــــاألبع  الكــــاتب

Dabholkar  

)1996(  
  .االستخدام، الرتفيه والرقابةتصميم املوقع، املوثوقية، التسليم، سهولة 

Zeithaml et al 

)2000(  
  .واالتصال التعويض ،، الوفاء، اخلصوصية، االستجابةالكفاءة، املوثوقية

Jun and Cai 

)2001(  

 املعلومات، سهولة االستخدام، الوصول، اللباقة وا�املةتصميم املوقع، 

  .االستجابة واملوثوقية
Zeithaml et al 

)2002(  
  .التسليمو األمن، االتصاالت، املوثوقية، االستجابة 

Santos 

(2003)  

املوثوقية ، ، الرتابط، احملتوى، الكفاءةاهليكل، املظهر، سهولة االستخدام

  .العمالءاالتصاالت، األمن، حوافز ودعم 

Yang and Fang 

)2004(  

 اللباقة، املعلومات إىل، الوصول الكفاءة املصداقية، املوثوقية، االستجابة،

  .تصميم املوقعو املعلومات، االستجابة االتصاالت، 
Parasuraman et al 

(2005) 
  .واالتصال التعويض، التوافر، الوفاء، اخلصوصية، االستجابة الكفاءة

Cristobal et al 

)2007( 
  .اتــــوإدارة الطلبد ـــــــــــ، وخدمة العمالء، التوكيتصميم املوقع

Sohn & Tadisina 

(2008) 

 دام، التخصيصــــــــــولة االستخــــــــــة، سهـــــــــاالعتماديم، ـــــــــــالتسلي، سرعة ةـــــــــالثق

  .ظيفةحمتوى املوقع والو  االتصاالت،

Swaid & Wigand 

)2009( 

، اإلستجابـــــــة ،املوثوقية، اتــــــــــاملعلوم نوعية، املوقع ة االستخدامـــــــــــــسهول

  .التخصيصو  توكيدال
 

Source: HONGXIU li, Y & REIMA. S: «A Proposed Scale for Measuring E-service 

Quality», International Journal of u - and e-Service, Science and Technology, Vol.2, N°1, 

2009, p3. & OJASALO. J: «E-Service Quality: A Conceptual Model», International 

Journal of Arts and Sciences, Vol.3,N°7, 2010, p137. 

 

 تقد اعتمد اإللكرتونيةيف جودة اخلدمة  من خالل اجلدول املبني أعاله نالحظ أن أغلب الدراسات

على  )Zeithaml et al , 2000(كقاعدة ألحباثها، كما وقد عمل كل من  )SERVQUAL( على منوذج

حيث تعترب النسخة  ،101(E-S-QUAL)، بتصميمهم لنموذج اإللكرتونيةتطوير هذا النموذج ليوائم اخلدمات 

                                                           
101 Cristobal. E: «Perceived e-service quality (PeSQ): Measurement validation and effects on 

consumer satisfaction and web site loyalty», journal of Managing Service Quality,Vol. 17, 
N°.3, 2007, p319. 
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االستجابة، االعتمادية، الوصول، املرونة، سهولة  :تتمثل يف بعد 11من  ةونكموذج مالن األصلية هلذا

، مت تقليصها اجلمايل، التكييف والتخصيصملوقع التفحص، الكفاءة، األمان، مثن املعرفة، األمن واخلصوصية، ا

يشمل األبعاد و  خاص بالعمالء الدائمني مني، القسم األولتضم قسل 102،)2005(أبعاد عام  7إىلالحقا 

  :املتمثلة يف ) The Core Dimensions/ E-S-QUAL( األساسية

 السرعة والسهولة يف استخدام املوقع؛ :)Efficiency( الكفاءة -

 األداء التقين الصحيح للموقع؛: (System availability) التوافرنظام  -

 درجة الوفاء وحتقيق الوعود من قبل املوقع؛: )Fulfillment(الوفاء  -

 .درجة اآلمان يف املوقع، ومحاية املعلومات اخلاصة بالعمالء :)Privacy ( السرية -

واليت ختص  )RecSQUAL-E imensions/Decovery Rhe T ( يتضمن أبعاد االسرتدادف أما القسم الثاين

  :األبعاد يف اآليت ، تتمثل هذهالعمالء املؤقتني أو من ليست هلم معامالت روتينية مع املوقع

 االستجابة الفعالة ملشاكل العمالء، وضمان العودة للموقع؛ Responsiveness): ( االستجابة -

 للعمالء؛نسبة التعويضات اليت يقدمها الوقع  :)Compensation( التعويض  -

  .عرب النت الزمة للعمالء عن طريق اهلاتف أوت والتوجيهات الاتقدمي املساعدContact): ( االتصال -

يعتمد أساسا على  اإللكرتونيةاجلدير باملالحظة أن العديد من الباحثني اعتربوا أن تقييم جودة اخلدمة 

  .اخل...تقييم املوقع سواء من حيث اجلمالية، أو وفرة املعلومات، التصميم

 على رضا العمالء اإللكترونيةأثر جودة الخدمة المصرفية  -3

 103،ْوىل الكثري من الباحثني واملمارسني اهتماما كبريا بالعالقة اليت تربط جودة اخلدمة مع رضا العمالءأَ 

على أن رضا العمالء ما هو إال نتيجة جلودة اخلدمة، فبالرغم من التشابه الكبري بينهما إال د أغلبهم حيث أكّ 

أما الرضا  أّن الرضا هو مفهوم أوسع بكثري من اجلودة اليت تتحدد أساسا عن طريق أبعاد جودة اخلدمـــــــــة فقط،

، نوضح ذلك 104اجلودة منها السعر، العوامل الظرفية، العوامل الشخصية إىلفهو يضم متغريات أخرى إضافة 

هو   رئيسي يف الكثــــــــري من الدراسات السابقةاؤل السكان التهذا ولقد   ،)12(أكثر من خالل الشكل رقم 

 حث الذي أجراهالل البـــــــــــــا العمالء؟ من خــــــــــــــــكيف ميكن ألبعاد جودة اخلدمة أن تؤثر على رض

                                                           
102 PARASURAMAN et al, op.cit, p220. 
103 BITNER et al, op.cit, p72. 
104  AROKIASAMY. A. R & KANESAN. Ab. Gh: «Customer Satisfaction and Online Service 

Quality in the Banking Sector in Malaysia», International Journal of Contemporary Business 
Studies, Vol.4, N° 6, 2013, p72.  
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)Johnston, 1995( ـــــــحول جمموع ة من عمالء البنوك استخلص انه ميكن أن يكون هناك اختالف يف ــــــ

ور اجلودة، حبيث أن توفر عدد من اخلصائص يف ـــــــــــــــاب عدم الرضا عند العمالء من منظباب الرضا وأسبأس

حالة عدم الرضا،  إىللتحقيق الرضا، وبالعكس من ذلك قد يؤدي  جودة اخلدمات قد ال يكون كافيا

حتقق أن ة املصرفية اليت من شأ�ا ــــــــــــجلودة اخلدم الرئيسية األبعاده ـــــــــــحدد من خالل دراست أنه إىلباإلضافة 

عدم الرضا  إىليؤدي  غيا�االيت  األبعاد، أما عن والتعاطف االستجابة، االعتمادية، االهتمام :الرضا وهي

من أهم  أنيف دراسته  )Yang, 2004(كما خلص  105،، الوظيفةاخلدمة توفرمدى األمن، املوثوقية، : هي

الكفاءة، سهولة االستعمال،  االستجابة،: الرضا هي إىلاليت تؤدي  اإللكرتونيةاملصرفية  أبعاد جودة اخلدمة

اليت تنفرد �ا  نه عدا السهولة يف االستعمالأاالعتمادية، اللباقة يف التعامل والتحسني املستمر، فنالحظ 

اخلدمة التقليدية، وهذا ما يظهر الدور احليوي الذي تلعبه  أبعاداملتبقية هي  األبعاد، كل اإللكرتونيةاخلدمات 

  .106يف حتقيق رضا العمالء  ةهذه األخري 

  الفرق بين رضا العمالء وجودة الخدمة :)12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

Source: AROKIASAMY.A.R & KANESAN B. A. A. G: «Customer Satisfaction and Online 

Service Quality in the Banking Sector in Malaysia», International Journal of 

Contemporary Business Studies, Vol.4, N°6, 2013, p72.  

  

  

                                                           
105 JOHNSTON. R: «The determinants of service quality: satisfiers and dissatisfiers», 

International Journal of Service Industry Management, International journal of science industry 
Management, Vol.6, N°5, 1995, p65. 

106  YANG Zhilin: «Online service quality dimensions and their relationships with satisfaction: A content 
analysis of customer reviews of securities brokerage services», International Journal of Service 
Industry Management, Vol. 15, N° 3, 2004, p317. 
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  على أداء البنوك كمدخل لتحقيق رضا العمالء اإللكترونيأثر التسويق : حث الثالثـــــالمب

يف الزمن الذي يعرف بتغرياته السريعة ومتطلباته الكثرية واستخدامه للتقنية العالية، من الواضح أن 

ألداء يف مواجهة شراسة فضاء االنرتنت هو احلل األمثل لضمان التميز يف ا إىلو  اإللكرتوينالتسويق  إىلجوء اللّ 

  .املنافسة، والقدرة على حتقيق اإلشباع العايل لرغبات العمالء واحتياجا�م

  وكــــــعلى أداء البن اإللكترونيق ـــــأثر التسوي: المطلب األول

 ن ال يفعلأ هإمكانه أنه حيسن يف أداء البنوك كما بإن ممارسة العمل املصريف على اإلنرتنت من شأن

دراسة أجراها كل ذلك وذلك ما أكدته جمموعة من الدراسات اليت أجريت يف هذا املضمار، فمن خالل 

خلص  على البنوك التجارية األردنية اإللكرتوينحول اثر العمل املصريف  )Alsmadi & alwabel, 2011(من

ا ذلك عن طريق التكاليف رر وب ،أثرا سلبيا على األداء الكلي للبنك عند استخدام اإلنرتنتالباحثان أن هناك 

، الصيانة املستمرة، التدريب اإللكرتونية، واليت تشمل كال من البنية التحتية اإللكرتونيةاملرتبطة بالصريفة 

 اإللكرتونيةاإلمجالية للخدمات  اإليراداتالذي قد يكون أعلى تكلفة من و  ،نيفوالتكوين املستمر للموظ

على جمموعة من البنوك يف  اليت أجريت )Sathye, 2005(ت دراسة ، ويف نفس السياق أكدّ 107املقدمة

نه ال توجد عالقة ارتباط وطيدة بني األداء وممارسة العمل املصريف عرب اإلنرتنت، على اعتبار هذا أأسرتاليا، 

 األخري ال يؤثر بدرجة كبرية على عاملي املخاطرة والرحبية يف العمل املصريف، وعلى الرغم من ذلك تبقى

كثرية  يف أداء البنوك كأداة فعالة تعزز وحتسن  اإللكرتوينت على أمهية العمل املصريف الدراسات اليت أكدّ 

اليت ركزت على القنوات املصرفية اجلديدة اليت تتيحها  )Hernando & Neit, 2005(ومتعددة من أمهها دراسة 

اليت مشلت جمموعة من البنوك التجارية يف الواليات  )Deyoung, 2006(شبكة اإلنرتنت، وكذلك دراسة 

من خالل  اإللكرتونيةتأكيد العالقة اإلجيابية بني األداء والصريفة  إىلاملتحدة األمريكية واليت خرجت بدورها 

واء بالنسبة للقروض ــــــــــقدرة اإلنرتنت الكبرية على ختفيض التكاليف وانعكاسات ذلك على أسعار الفائدة س

أنه عوض التجهيزات املكتبية واملوارد املادية املطلوبة، أصبحت جمرد بضع نقرات  إىل، إضافة 108و للودائعأ

حتقيق  ،اخنفاض النفقات العامة، النمو السريع إىلتكفي من أجل إمتام املعامالت، وهو ما يؤدي بالضرورة 

ـــــــــورات احلجم وزيادة يف أرباح املسامهيــــــــن،  حول  ) 2011 ،ناصر والعبيدي( ا كل منــــــــــــة أجراهــــــــــدراس ويفوفــ
                                                           

107  AL-SMADI O.Mohammad & AL-WABEL. A. Saad: «The Impact of E- Banking on The 
Performance of Jordanian Banks», Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 16, N°2, 
2011, p7. 

108  MALHOTRA Pooja & SINGH Balwinder: «The Impact of Internet Banking on Bank 
Performance and Risk: The Indian Experience», Eurasian Journal of Business and 
Economics, Vol.2, N°4, 2009, p48. 
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فسرت  اإللكرتوينم الدفع ظ، خلص الباحثان أن نةعلى أداء البنوك األردني اإللكرتوينأثر استخدام نظم الدفع 

خيص التباين يف كفاءة  ما، ونفس النسبة مسجلة فياألردنيةن يف أداء البنوك يمن التبا%) 26.9(ما مقداره 

  109.ءاألداعلى  اإللكرتوينا ما يدل على التأثري املباشر لنظم الدفع هذ، و للبنوك العمليات الداخلية

إن اإلنرتنت كقناة تسليم جديدة من شأ�ا أن ختلق العديد من املزايا يف عمليات إنتاج اخلدمات، 

عدم اعرتافها باحلدود اجلغرافية واليت تتيح للبنك  إىلخصائص اخلدمات، سلوك العمالء، هذا إضافة 

من خارج املنطقة الرئيسية ملوقع البنك أو أحد فروعه وبالتايل قاعدة  ناستقطاب العديد من املودعني واملستثمري

وعلى العموم تؤثر ممارسة األعمال  ،110عمالء واسعة، كل هذا سيؤثر يف �اية املطاف على األداء املايل للبنك

  111:على األداء من خالل األبعاد التالية اإللكرتونيةصرفية امل

  تحسين جودة الخدمات   -1

يقصد بتحسني جودة اخلدمة املصرفية بتحسني القيمة املضافة اليت تقدمها هذه اخلدمات للعمالء  

حيث  املصرفية،التطوير والتجديد ألي خدمة، وهكذا احلال مع اخلدمات فالتكنولوجيا املتقدمة تعترب مفتاح 

اخلدمات الذاتية، تطوير : تتيح عدة مزايا لألعمال املصرفية من شأ�ا أن تساهم يف حتسني جودة اخلدمة أمهها

إمكانية التفاوض، ، ، كسب الوقتعدم حمدودية زمان ومكان تقدمي اخلدمات اخلدمات االستشارية عن بعد،

، االستجابة السريعة، تبادل املعلومات ييف الوقت احلقيقاملرونة، تسهيل عملية احلصول على اخلدمة، التفاعل 

  .من املزايا، كلها تساهم يف حتسني جودة اخلدمة البنكية هااملوثوقة واآلمنة وغري 

 تخفيض التكاليف -2

ختفيض التكاليف، واالستفادة من  إىليؤدي  اإللكرتونيةيتفق معظم الباحثني أن تبين األعمال 

  لعمالء بتكلفة منخفضةقاعدة واسعة من انقل املعلومة ل إىلاحلجم كنتيجة لذلك، فهي تؤدي  تقتصادياا

هو عدم  اإللكرتونيةأن أهم ما مييز األعمال  تهمن خالل دراس )Riddle, 2001(ويشري، ويف وقت قياسي

                                                           
امللتقى  مداخلة مقدمة يف، "أثر استخدام نظم الدفع االلكتروني على أداء البنوك األردنية" :العبيدي سعاد نوري، الرجى منصور ناصر 109

املركز اجلامعي ، "-عرض جتارب دويل -عصرنة نظام لدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اللكرتونية يف اجلزائر"العلمي الرابع حول 

  .17ص ،2011مخيس مليانة، اجلزائر، 
110 DEYOUNG Robert, LANG W. William & NOLLE L.Daniel: «How the Internet affects output 

and performance at community banks», Journal of Banking & Finance, Vol.31, 2007, p1046. 
111 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 , 23/01/2014. 
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، ويعترب تكاليف أخرى كالرتويج، مصاريف املعامالت وغريها ءإلغا إىلوجود مصاريف املدخالت، باإلضافة 

Lemaître, 1997)( التخلص من مصاريف  إىليؤدي بنسبة كبرية  اإلنرتنتلعمل املصريف على اممارسة  أن

 .البحث عن العمالء اجلدد، وتكاليف التعامل معهم

 فتح أسواق جديدة   -3

، وبالتايل ستكون ستكسر احلواجز املكانية احملددة بالضرورة اإللكرتوينالبنوك اليت تعتمد التسويق  إن

وهذا ما  يف األسواق احمللية أو األجنبية،غزو األسواق واستهداف شرائح جديدة من العمالء سواء  على قادرة

  .من زيادة حصتها السوقية وإدارة عالقا�ا مع العمالء يف مناطق جغرافية أبعد سيمكنها

  المقدمة اتالخدمتوسيع تشكيلة   -4

تقدمي تشكيلة أوسع  على عدة قنوات توزيعية، ميكنها من اإللكرتوينإن اعتماد البنوك املمارسة للعمل 

وغريها من اخلدمات، ستكون قادرة من خالهلا  اإللكرتونيةمن اخلدمات املعروضة مثل التوقيع الرقمي، احملفظة 

   .على خلق التميز يف السوق املصريف وجما�ة شدة املنافسة

  تعزيز العالقة مع العمالء  -5

من خالل استخدام  ،يسمح بتعزيز عالقة العمالء مع املصرف اإللكرتويناعتماد العمل املصريف  إن

االستجابة  إىلوهذا ما سيؤدي ، مجيع األوقاتمتاحة يف  أ�ا إىل إضافةقنوات اتصال متعددة ومتكاملة، 

  .رغبا�م اليت سوف تؤثر على مستوى رضاهم بالضرورةو  الفعالة ملتطلبات العمالء

  

  في تفعيل عالقة المصرف والعميل  اإللكترونيدور العمل المصرفي : لمطلب الثانيا

 "العميل هو امللك" فكما يقول البعض  ،لقد أصبح اهتمام املسوقني األول يف هذا العصر هو العميل

وعليه فإن الرتكيز على العميل بغرض إرضائه وإشباع حاجاته ورغباته أصبح املطلب واملسعى األول لكل 

املنظمات وخاصة اخلدمية منها، وخنص بالذكر هنا املؤسسات املصرفية، فمع استخدام التسويق عرب اإلنرتنت 

رتاتيجيات املصرفية سواء التوزيعية أو البيعية أو غريها ظهر ما يسمى بإدارة وما صاحبه ذلك من تغيري يف اإلس

استقطاب العمالء اجلدد واحلفاظ على  إىل، كأداة تسعى من خالهلا البنوك إلكرتونياعالقات العمالء 

  .ضلوعائدات أف أكرباملتعاملني احلاليني، ببناء عالقات دائمة معهم، وهو ما سيضمن للبنوك حصص سوقية 
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 إلكترونياإدارة العالقات مع العمالء  -1

 (CRM) ـــأنظمة إدارة عالقـــــــــات العمالء أو ما تسمى ب
 جمموعة من األنظمة اآللية واألدوات "، هي

، للمحافظة على مستوى قرارات تسويقية صائبة من حيث التوقيت واجلودة باختاذالتقنية اليت تسمح للشركات 

، وتعتمد هذه األنظمة على مبدأ فهم تفكري تصرفات العمالء وحتليل احتياجا�م "وتنميتهارحبية أعماهلا 

ومعرفة تطلعا�م من خالل قواعد بيانات غنية بكل أنواع املعلومات، وهذا ما سيساعدها على حتديد 

نظمة والرتكيز ، فالسبب احلقيقي وراء تطوير هذه األ112متطلبات العمالء بدقة والقدرة على تلبية احتياجا�م

عليها متثل يف التطورات املذهلة اليت عرفتها البيئة االقتصادية بشكل عام والتسويقية بشكل خاص، على إثر 

التطورات التكنولوجية املذهلة اليت عرفها العامل يف الفرتة األخرية، فبظهور اإلنرتنت، اكتشفت طرق حتليل 

القائم  اإللكرتويناصة بالنسبة للمنظمات اليت تعمل يف الفضاء العمالء، خ إىلبيانات سريعة ومتطورة للوصول 

أساسا على املعلومات والبيانات الصحيحة، فبقاء املنظمة اليوم وقدر�ا على مواجهة املنافسة، مرهون مبدى 

 قدر�ا على التحليل اجليد للمعلومة والوصول إليها يف الوقت املناسب وباجلودة املطلوبة، ويف الوقت الذي

االستمرار، كان لزاما على املؤسسات أن تزيد و   أصبحت فيه تسيري العالقات اجليدة مع العمالء مفتاح للنجاح

، حيث ال خيتلف هذا األخري كثريا على إدارة عالقات العمالء، عدا أنه E-CRM( (أو  )CRM(ـ اهتمامها ب

، حيث يعرفه اإللكرتونيةأنظمة تستخدم بشكل خاص من قبل املنظمات املمارسة لألعمال عن عبارة 

)Dyche, 2001( وتكون يف العادة على " بأنه عبارة عن مزيج من الربامج، املعدات، التطبيقات وإدارة االلتزام

، تشمل على املواجهات املباشرة مع العمالء من )باملكتب األمامي(املعروفة  ةالتشغيلي )E-CRM(: نوعني مها

على متكني وتبسيط االتصال بني العمالء والبنك، أما النوع  لــــتعمخالل اهلاتف، الربيد، االمييل وغريها، فهي 

، اإلسرتاتيجية )E-CRM(أو) باملكتب اخللفي(اليت تعرف كذلك  التحليلية )E-CRM(الثاين فيتمثل يف 

 وتشمل على فهم وحتليل أنشطة وأعمال املكتب األمامي، وتتطلب استخدام التكنولوجيا من أجل إمتام

البيانات اخلاصة بالعمالء، من أجل خلق القيمة املضافة للمنتجات  املتعلقة بتجميع ومعاجلة وحتليل مهامها

 113.املقدمة إليهم

يعترب القطاع املصريف من أهم القطاعات الستخدام واعتماد حلول إدارة عالقات العمالء لكونه يتسم 

قنوات اتصال  إىلجوء التوفري بالنفقات عرب اللّ  إىلحد بعيد، لذا فإن البنوك غالبا ما تلجأ  إىلحبدة التنافس 

عترب أعلى بكثري من التواصل معه عرب فتكلفة االتصال مع العميل بشكل مباشر وجها لوجه ت وتوزيع جديدة،

                                                           
 CRM: Management Customer Relationship. 

  .190، مرجع سبق ذكره، صيوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي 112
 E-CRM: Electronic Management customer Relationship. 
113 DYCHÉ jill: «The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship 

Management», addison- Wesley, USA, 2001, p13. 
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كلفتها املنخفضة،   إىلوغريه، فإضافة  اإللكرتوينمثل الصراف اآليل، اهلاتف املصريف، الربيد  اإللكرتونيةاألجهزة 

  114.فهي تتيح الكثري من املرونة والراحة للعمالء يف احلصول على اخلدمات البنكية

  اإلكترونيالعمالء مع عالقات الأهداف إدارة  -2

حتقيق مجلة من األهداف اإلسرتاتيجية  إىل إلكرتونياإدارة العالقات مع العمالء البنوك من خالل تسعى 

  115:نذكر أمهها يف اآليت

 تعظيم الرحبية؛ -

 توفري قدر كايف من الشفافية للبيانات؛ -

 مواجهة الزيادة التنافسية على املستوى العاملي؛ -

 االقتصاد يف النفقات؛ -

 .الالزمة يف اخلطة التسويقية لالستجابة ألي تغريات جوهريةاملرونة  -

يف زيادة رضا العمالء من خالل الشكل  إلكرتونياوميكن توضيح األمهية اليت تلعبها إدارة عالقات العمالء 

  :املوايل

  في تحسين رضا العمالء) CRM)-Eدور  :13الشكل رقم 

  

  

    

  

    

  

  

، الوراق للنشر 1، ط"إدارة عالقات الزبائن:" يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي :المصدر

ـــــــــــوالتوزي   .59، ص2009ع، األردن، ــ

  

  

                                                           
  .155ص مرجع سبق ذكره،، "إدارة خدمة العمالء: " إياد شوكت منصور 114
 .261مرجع سبق ذكره، ص ،"التسويق االلكتروني: "سيد قنديل عالء حممد، عبد املطلب عامر سامح 115

إلكترونيااستخدام إدارة عالقات العمالء   

 زيادة المبيعات

 

 تحسين كفاءة التشغيــــــــــــل

 تحسيـــــــــــــــن رضا العمالء

 انخفاض في نفقات التشغيل
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جعل من العميل واملؤسسة املصرفية كيانــــــــــا واحد ال ميكن جتزئته  اإللكرتوينإن ممارسة العمل املصـــــــــــــريف 

رضا العميل وكسب والئـــــــــه  إىلفإذا كانت العالقة بني هذين األخرييــــــن جيدة ووطيدة كلمـــــــا أدى ذلك 

 ، أمــــا عنBerry, 2002(116(وبالتايل فإن ذلك سوف يعود بالنفع على املصرف كذلك، وذلك ما يؤكـــــــــده 

)Deise et al, 2000(  أن حفاظ املصرف على عالقات جيدة مع  ما هو أبعد من ذلك بقوهلم إىلفيذهبون

ف البحث يتكال إىل) Berry; 2002(، وهو األمر الذي يرجعه أكربقية العمالء هو أهم من حتقيقهم حلصة سو 

عن العمالء اليت ستكون مرتفعة مقارنة بتكاليف االحتفاظ بالعمالء احلاليني، وعليه نستطيع القول أن 

 إىلللعمالء و  أكربتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد قربت املصرف من عمالئه، كما منحت استقاللية 

  .على أنفسهم يف تلبية احتياجا�م ورغبا�م اعتمادهم

  

  ل المؤثرة على رضا العمالءــــــــوالعوام اإللكترونيق ـــــــالتسوي: المطلب الثالث

مفتاح النجاح األول للمنظمات  باعتبارهاهتماما كبريا حول رضا العمالء،  من الباحثني ريلقد أوىل الكث 

خاصة تلك املنظمات اليت تنشط ومتارس أعماهلا يف ظل االقتصاد الرقمي واقتصاد املعلومات، فكان الرتكيز 

من أجل  اإللكرتونيةحول معرفة أهم العوامل املؤثرة على رضا العميل يف عمليه اقتنائه للخدمات املصرفية 

هذه العوامل جتدر اإلشارة أنه ميكن للمصارف أن حتسن من  إىلالتطرق  التحكم فيها والسيطرة عليها، فقبل

  117:من خالل اآليت اإللكرتوينمستوى الرضا عن طريق التسويق 

  ؛اإلنرتنتشبكة يف  اإللكرتوينها تسهيل عملية العثور على موقع -

   ؛اإللكرتويناحملافظة قدر اإلمكان على بساطة ووضوح املوقع  -

  ؛إلكرتونياعالقات العمالء  إدارةتطبيق اسرتاتيجيات  -

  ؛إعطاء العمالء احلجة لزيارة املوقع اخلاص باملصرف -

  ؛ميتاز باجلمالية واجلاذبية اإللكرتوينيكون املوقع  أنجيب  -

   ؛اإللكرتوين وجوب إظهار االهتمام الكايف بالعمالء من خالل الردود الفورية واملهنية عن طريق الربيد -

  ؛مضمان كفاءة نظام التسلي -

  .احلرص والتشديد على الدفع اآلمن -
                                                           

116  BERRY L.L.eonard. « Relationship Marketing of Services-perspectives from 1983 and 
2000», Journal of relationship marketing, Vol.1, N°1, 2002, p60. 

117  KHATIBI Ali, ISMAIL Mohd & ISMAI Hishamuddin: «The Effect of E- Commerce on 
Customer Satisfaction in Malaysia», The Social Science Journal , Vol.7, N°3, 2003, p204. 
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من خالل إطالعنا على عدد من الدراسات السابقة، فإننا نرى أن أهم العوامل املؤثرة على رضا العميل 

  : هي كاآليت اإللكرتوينيف العمل املصريف 

العالقة كما أشرنا سابقا، لقد تناول الكثري من الباحثني دراسة  :اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية  -1

 Blanchard & Galloway, 1994 Grönroos, 2000; Hume & Mort, 2008 ;( بني اجلودة ورضا العمالء

(Lovelock & Wirtz, 2007; Zeithaml & Bitner, 2006 118،  ّهؤالء على أمهية العالقة  حيث أكد

حتقيق  إىلبينهما، باعتبار أن اجلودة تعترب أحد احملددات الرئيسة للرضا، فالتحسن يف اجلودة سوف يؤدي 

حالة عدم  إىلمستوى أعلى من الرضا، وكذلك إذا كانت جودة اخلدمة أقل من املتوقع فإن ذلك سوف يؤدي 

على اجلودة، وذلك  أكثرجيب الرتكيز  اإللكرتونيةمال املصرفية ففي سياق األع ،119االرتياح واالستياء للعميل

وذلك ما  اإللكرتونيةمن قبل املنافسة يف البيئة  اإللكرتونية لسهولة مقارنة العميل بني املنتجات املصرفية

 Santos, 2003(.120(يؤكده

تعترب صورة البنك من أهم العوامل املؤثرة على رضا العمالء كما أكده : الصورة الذهنية للبنك -2

)Woodruff et al ,1983( ،مبجموعة اخلربات واملعارف اليت يكتسبها العميل  للبنك ويقصد بالصورة الذهنية

السيطرة على إدراك العمالء ومشاعرهم من أجل " بأنه) Stone(، أو كما يعرفه 121عامله مع البنكتمن جراء 

، فقوة صورة البنك تعتمد على تصورات العمالء ومواقفهم 122"شراء املنتجات واخلدمات املصرفية إىلدفعهم 

123.جتاه املصرف، هذه التصورات ستكون اجيابية يف حالة الرضا ولن تكون كذلك يف حالة عدم الرضا
 

فيما خيص صورة املصرف ومسعته، فهناك من الباحثني من جيعل  اواسع أن هناك جدال جتدر اإلشارة

 حسبحالة التداخل بينهما ف إىلاملفهومني إما متماثلني متاما، وإما منفصلني متاما، كما أن هناك من يشري 

)Fromburn, 1996(  مسعة املصرف تقوم على معتقدات حيملها األفراد حول قدرة املصرف ورغبته يف "فإن

                                                           
118 ALSAMYDAI. M. J , OTHMAN Yousif .R & AL KHASAWNEH. M. H;« The Factors Influencing 

Consumers ’ Satisfaction and Continuity to Deal With E-Banking Services in Jordan», 
Global journal of management and business research, Vol.12, N°14, 2012, p4. 

119  KUMBHAR. V. M: «Factors Affecting The customer satisfaction in E-banking; some 
evidences from Indian Banks», Management research and practice, Vol.3, N°4, 2011, p2. 

120
 ALSAMYDAI. M. J , OTHMAN Yousif .R & AL KHASAWNEH. M. H, ibid, p5. 

121 KUMBHAR Vijay M, ibid, p4. 

، مذكرة ماجستري "دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية -اإللكترونية أثرها على األداء التسويقي للبنوكالصيرفة :" طلحة حممد 122 

  .76، ص2009ختصص إدارة أعمال وتسويق، جامعة املدية، اجلزائر، 
123 Che-Ha Norbani and Hashim. Sh: «Brand Equity, Customer satisfaction & Loyalty: 

Malaysian Banking Sector»,International Review of Business Research Papers,Vol. 3, N°.5, 
2007, p131. 
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أي أنه عبارة عن انطباعات ثابتة عن املصرف لدى األطراف  ،"يق مصاحل خمتلف األطراف ذات الصلةحتق

الصورة املدركة للمصرف تتأثر بتقوميها العام أي بسمعتها لدى ذات املصلحة، وعليه نستطيع القول أن 

من خالل جتار�م  األطراف ذات الصلة، ويف نفس الوقت تتأثر بصور�ا اليت حيملها األطراف عنها

فمن خالل ما سبق نستنتج أن الصورة اجليدة سوف تكون أداة قوية لتشجيع العمالء الختيار  ،124وخربا�م

منتجات املصرف ولتحسني اجتاها�م ومستويات رضاهم عنه، وهو األمر الذي سيظهر تأثريه بشكل جلي 

مزايا، يف مقدمتها استهداف العمالء بصفة فردية  ، وما يتيحه مناإللكرتوينالتسويق  إىلين قرار التوجه بعند ت

هم بطرق أحسن، يديرون معامال�م بصفة ذاتية، ويكونون يف اتصال تبدل االستهداف اجلماعي، فتتم خدم

دائم مع املصرف بغض النظر عن املكان والزمان، كل هذا من شأنه أن يرسخ الصورة احلسنة عن البنك 

 .جة رضاهم عنهويساهم بشكل كبري يف حتسني در 

الفرق بني جمموع املنافع اليت يتوقع العميل أن حيصل " تعرف قيمة العميل بأ�ا: القيمة المدركة للعميل -3

وقت ( أي جيب أن تكون التكاليف الكلية ،125"عليها والتكاليف الكلية أو التضحيات املبذولة يف سبيلها

تساوي املنافع املفرتض أن حيصل عليها العميل من ...) العميل، طاقاته، العموالت املبذولة، كلف الوساطة

، وعليه فإننا نرى أن استخدام العمل املنتوج املصريف، فقيمة العميل ترتبط بشدة بدرجة حتقيق متطلبات الرضا

يف تقدمي اخلدمات املصرفية سوف يكون دافعا جيدا حنو حتقيق رضا العميل، وذلك نظرا  اإللكرتويناملصريف 

عامل واالتصال املنخفضة مثل تكاليف التنقل، االنتظار، اجلهد اجلسدي، واللقاءات اخلاصة لتكاليف الت

 .وكذلك للخيارات اليت يتيحها املوقع ويعرضها، خاصة إذا ما حتدثنا عن تلبية متطلبات اجلاذبية

ة ورضا تناولت العديد من األدبيات السابقة العالقة بني العوامل الشخصي: العوامل الشخصية للعميل -4

فكمـــا أشار ، 126ة، اخلربة، العادات السلوكية، وكذلك الثقةــــمبا يف ذلك املعرفء عن اخلدمات املصرفية العمال

)Al-Ghamdi, 2009(  إن التجربة تؤثر بدرجة كبرية على ثقة العمالء عند اختيارهم التعامل مع اخلدمات

، فالواضح 127إلكرتونيا، وكذلك بالنسبة للمعرفة اليت هلا الدور الكبري يف اختاذ قرار التعامل اإللكرتونيةاملصرفية 

                                                           
، ا�لة األردنية يف إدارة "العوامل المؤثرة في رضا العمالء عن خدمات المصارف اإلسالمية في فلسطين: " الفقهاء سام عبد القادر 124

  .241، ص2012، 2، العدد8األعمال، ا�لد
125 KOTLER. Ph & KELLER .L.K,op.cit, p124. 

 يف املبحث الثاين من الفصل الثاين إليهامتت اإلشارة : متطلبات الرضا.  
126 ALSAMYDAI. M. J , OTHMAN Yousif .R & AL KHASAWNEH. M. H, op.cit, p5. 
127 AL-GHAMDI Abdullah: «Investigating Factors Affecting Customers of Using Internet 

Banking: A comparison study between Saudi Arabia and the UK», Brunel Business School, 
Doctoral Symposium, 2009, p6. 
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يفضلون التعامل عن طريق اخلدمات املصرفية التقليدية حملدودية معارفهم عن  اأن الكثري من املتعاملني ما زالو 

الثقة بوصفها  إىلهذا وينظر  ،Corritore, Kracher & Wiedenbeck (128(املزايا اليت تقدمها التكنولوجيا

ـــــــوضي تيالحواال ةــــــــــــقرصنالتعامل مع اإلنرتنت، فالتخوف من ال الختيارالعامل األكثر أمهية  اع البيانات يعترب ـــــــ

 129.السبب الرئيسي لتجنب التعامل عرب االنرتنت

ة عند تبين ــــــــــــــل الدميوغرافيـــــــــــالتباينات بني خمتلف العوام إىلارت جمموعة من الدراسات ـــــــــــــأشلقد و 

الفئة األقل  يعترب اءـــــــــــــجنس النس أن إىلاليت خلصت ) (Flavia, 2006منها دراسة  اإللكرتوينالعمل الصرييف 

ـــــــدراسكذلك ،  اإللكرتونيةات املصرفية ـــــــــــتعامال باخلدم ــيف تركي) (Akinci et al, 2004ة ـــــ ــ  اليت أكدت علىا و ـ

 كل من   ةــــــدراس وأخيـــــــرا ،ةــــــاإللكرتونيالتعامل مع اخلدمات  إىلوال ـــــــف العمر هم األكثر ميـأن األفراد يف منتص

Karjaluoto et al, 2002; Mattila et al, 2003; Sathye, 1999) ( إىلاليت بينت أن العمالء الذين ينتمون 

 130.اإللكرتونيةالتعامل مع اخلدمات املصرفية  إىلالوسطى هم األكثر ميوال  ةأعلى الطبق

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
128 CORRITORE Cynthia. L, KRACHER Beverly & WIEDENBECK Susan.:«On-line trust: concepts, 

evolving themes, a model », International Journal of Human-Computer Studies, Vol.58, 2003, 
p741. 

129 ALTINTAS, M. H., and GÜRSAKAL, N: «Phishing Attacks and Perceptions of Service Quality: 
A Content analysis of internet banking in Turkey», Journal of internet banking and 
commerece ,Vol.12,  N°2, 2007, p4. 

130  WADIE Nasri: «Factors Influencing the Adoption ofInternet Banking in Tunisia», 
International Journal of Business and Management,Vol. 6, N°8, 2011, p146. 
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  ل خالصة الفصـــ

وكل من  اإللكرتوينمن خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل، كان هدفنا هو حتديد العالقة بني التسويق 

اليت سبقت حبثنا  أداء البنوك ورضا العمالء، فلقد اتضحت لنا الرؤية أكثر بعد استعراض خمتلف الدراسات

وتوضح األمهية الكبرية اليت يلعبها، وذلك  اإللكرتويننتائج ختدم التسويق  إىلاحلايل، واليت توجهت يف معظمها 

من شأ�ا أن تدفع بعجلة النمو يف البنوك  اإللكرتونية ما حاولنا توضيحه من خالل املبحث الثالث، فاألعمال

البنوك املمارسة للعمل املصريف  تأحسن، فبدال من التوجه حنو األرباح، أصبح ةحنو أداء أفضل ومردودي

استمرارهم يف التعامل  نالعمالء بكل اسرتاتيجيا�ا وخططها، فرضا العمالء وضما إىل ةمتوجه اإللكرتوين

 اإللكرتونيةاملنافسة اليت تعرفها البيئة  سعى األول الذي البد من الوصول إليه، وذلك لشراسةمعها، أصبح امل

وما تتيحه من تتعدد يف اخليارات بالنسبة للعميل، خاصة وأن اخلدمات املصرفية اليت تقدمها البنوك تتسم نوعا 

عمالئها سواء بتوسيع خطوط عرضها ما بالتشابه، وهلذا كان لزاما على البنوك خلق عالقات قوية ووثيقة مع 

   .أو إدارة عالقات ناجحة معهم



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث

دراسة عملية لدور التسويق  دراسة عملية لدور التسويق  

االلكتروني في تحسين أداء البنوك  االلكتروني في تحسين أداء البنوك  

وتحقيق رضا العميل لعينة من البنوك  وتحقيق رضا العميل لعينة من البنوك  

  التجارية الجزائريةالتجارية الجزائرية
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  تمهيد

نظمة التجارة العاملية ومسايرة موجة ملاالنضمام  إىلزائر نذ العقد األخري من القرن املاضي سعت اجلم

العوملة والتحرر اليت تشهدها االقتصاديات يف العامل، وذلك حلجز مكانتها االقتصادية بني األمم، وضمان 

قامت بإصالحات اقتصادية حسن التكيف والتأقلم حفاظا على مصاحلها الوطنية، ويف سبيل حتقيق ذلك، 

ك القطاع املصريف، الذي يعترب العصب الرئيسي الستمرار احلياة شاملة مست مجيع القطاعات مبا يف ذل

 يف القطاع الستثمار التكنولوجيلجزءا كبريا من جهودها االقتصادية يف أي بلد، لذلك وجهت اجلزائر 

تعميم  حماولةو  اإللكرتونية ها هو الصريفةأبرز لعل مشاريع عدة إطالق من خالل ، وإدخال التقنيات احلديثة فيه

 تة اإلنرتنت يف كل القطر اجلزائري بداية من العقد األول من القرن العشرين، واآلن بعد مرور فرتة ليسشبك

استنا من يف مجيع الواليات اجلزائرية تأيت در  اإللكرتوينبطويلة منذ إطالق هذه املشاريع وبداية العمل املصريف 

جلزائري االعميل املصريف مدى تقبل عقلية ملعرفة كذلك على أداء البنوك و  االنعكاساتأجل حتديد أهم اآلثار و 

  :املباحث اآلتية إىلتطرقنا من خالل هذا الفصل حيث درجة رضاه عنها، هلذه التقنيات و 

  ؛يف اجلزائر اإللكرتوينواقع العمل املصريف  :المبحث األول -

  ؛منهجية وإجراءات الدراسة :المبحث الثاني -

  .نتائج الدراسة واختبار الفرضيات :المبحث الثالث -
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  في الجزائر اإللكترونيالعمل المصرفي  :المبحث األول

لقد سعت اجلزائر جاهدة خالل العقدين املاضني جماراة النهضة التكنولوجية اليت تعرفها بقية الدول على 

زالت اأبعد ما يكون، م إىلالذي ارتقى فيه النظام البنكي يف دول العامل األول  مجيع األصعدة، ففي الوقت

حتاول جمارا�ا برغم صعوبة ذلك، وهذا ما ظهر جليا من خالل حماوالت اجلزائر املتواصلة  دول العامل الثالث

ها إطالق خدمة البنوك أبرز وقتنا احلايل بإطالقها العديد من املشاريع  إىلبداية من �اية عشرية التسعينيات 

اخل، فمن خالل هذا املبحث سوف حناول تسليط ... م وسائل الدفع اآليل يف البنوك واستخدا اإللكرتونية

 اإللكرتونيةأهم اخلدمات  إىليف اجلزائر، كما وسنتطرق  اإللكرتوينالضوء على واقع استخدام العمل املصريف 

  .البنوك التجارية اجلزائرية اليت تقدمها

  اإلنترنت في الجزائر  :المطلب األول

بدخول الشبكات الرقمية عامل االقتصاد تغريت املفاهيم واختلف ترتيب األولويات، فأصبح التسويق 

شرحية ممكنة من العمالء وكذلك  أكرب إىلعرب اإلنرتنت مركز اهتمام العديد من املتعاملني االقتصاديني للوصول 

الشبكة ارتأينا ختصيص املطلب األول إللقاء لضمان النقل النوعي والسريع للمعلومة، ونظرا لألمهية البالغة هلذه 

يف  اإللكرتويننظرة على اإلنرتنت يف اجلزائر، بغرض تقييم مدى صالبة األرضية اليت يقوم عليها التسويق 

  . بالدنا

  نبذة عن تاريخ اإلنترنت في الجزائر -1

دخول اإلنرتنت يف اجلزائر ألول مرة  أن  2002من خالل دراسة أجراها عام  يذكر الدكتور إبراهيم خبيت

وهو عبارة عن مركز تابع  ،CERIST  عن طريق مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين 1994كان يف مارس 

من أجل العمل على إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية، يف نفس  1986للدولة أنشئ عام 

السنة قامت اجلزائر يف إطار اتفاقية تعاون مع اليونسكو بربط شبكة اإلنرتنت بإيطاليا بسرعة نفاذ ال تتجاوز 

Ko 9.6  �،ـتسمى ب دف إقامة شبكة معلوماتية يف إفريقياRINAFـ ،  ارتفعت  1996بعد سنتني أي سنة

ميغابايت يف  1 إىلأصبح مير عرب العاصمة الفرنسية باريس مث ازدادت هذه السرعة و   ko 64 إىلسرعة اخلط 

مت استعمال األقمار االصطناعية لربط اجلزائر بواشنطن بالواليات املتحدة و  1998 ة سنةــــــــــــالثانية يف �اي

  .األمريكية

                                                           
  له عدة دراسات وحبوث يف التسويق والتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،اجلزائر -امعة ورقلة أستاذ جب :خبيت إبراهيم.  

 Cerist: Centre de Recherche et d'Information Scientifique et Technique. 
  RINAF: Réseau pour la Société de l'Information en Afrique 
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مت إنشاء و ميغابايت يف الثانية  2 إىلت باجلزائر االنرتنوصلت سرعة  1999يف شهر مارس من سنة و 

املرتبطة كلها بنقطة خروج و  خط هاتفي جديد من خالل نقاط الوصول املنتشرة عرب الرتاب الوطين 30أكثر من 

  1.وحيدة على مستوى اجلزائر العاصمة

هيئة  800 إىل 1999تفع سنة لرت ، هيئة 130فقط  1996كان عدد اجلهات املشرتكة يف اإلنرتنت سنة 

  :موزعة كالتايل

  ؛يف القطاع االقتصادي 500 -

 ؛يف القطاع اجلامعي 100 -

  ؛يف القطاع الطيب 50 -

  .يف القطاعات األخرى 150 -

حتدد  نيـــــقوان عدة أصدرت لذلك الغرضو  تاالنرتنحترير سوق مزودي خدمة تقرر  2000يف سنة 

ـــــــدماخلاستغالل وكيفيات وضع و  شروط ـــــــلخل 2001رخصة حىت �اية سنة  65منحت  ، وتبعا هلذاةــــ واص ــــــــــــ

، إال أن الشبكة كانت ال تزال تعاين بطءا شديدا وأعــــــــــــدادا قليلة جدا بالنسبة بغرض تقدمي خدمات اإلنرتنت

العديد من املشروعات لتدعيم  ذرية أن تنفــــــجلزائاالت اـــــــــــوزارة االتصوهو األمر الذي دفع ب للمستخدمني

 منها مشروع انطالق شبكتني عن طريقتصاالت عرب األقمار االصطناعية و االو  توسيع البىن التحتيةو 

)Satellite VSAT( و)Satellite Immarsat( املشرتكني و  مما يسمح من دون شك بتقوية عمليات ربط املواقع

  .بشبكة االنرتنت

 34من األلياف البصرية قدرته )  Backbone(وزارة االتصاالت خط اتصال أساسي  أيضا وفرتوقد 

 2.ميغابايت يف الثانية 144ميغابايت يف الثانية قابل للتوسعة لغاية 

 

 

   

                                                           
ول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ــــــامللتقى الوطين األول حة يف ـــــــــــــــــ، مداخلة مقدم"التحتية لإلنترنت والتجارةية ــــــــــــــــــالبن: " مــــــخبيت إبراهي 1

ــــــوحتديات املن   .21، ص2003 ورقلة، اجلزائر، -، جامعة قاصدي مرباحاخ االقتصادي اجلديدــــــــ
دراسة استطالعية على عدد من  - األعمال ظماتتفعيل التسويق المباشر بين من أثر االنترنت في: "معراج هواري، جمدل أمحد 2

ــــداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمــــــــــــــ، م"المؤسسات االقتصادية الجزائرية الوضع االقتصادي العريب وخيارات "حول  ي الدويل التاسعــــــــــ

ــــاملستقب   .7، ص2013، جامعة الزرقاء، األردن، "لــ
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 واقع اإلنترنت في الجزائر -2

 2009تقرير اإلعالم االقتصادي (التطور ضرة األمم املتحدة حول التجارة و ر حماـــــــــــــــقد ورد يف تقريل

من مشرتكي  % 90، أنه مت تصنيف اجلزائر من بني الدول اإلفريقية اخلمسة اليت جتمع )التوقعاتو  اتـــاالجتاه

  .جنوب إفريقياو  مصرو  تونسو  جانب املغرب إىلاالنرتنت ذو التدفق السريع 

ذل جمهودات كثيفة من أجل تطوير وتوسيع وبتنظيم نتيجة عدة عمليات حتسني وتطوير و وقد كان هذا 

بكة بلدية باالنرتنت بفضل ش 1541، مت ربط 2008بالفعل منذ سنة و  .الدوليةشبكات االتصاالت الوطنية و 

مقاهي االنرتنت �ذه اخلدمة حيث ارتفعت االنرتنت ذو التدفق السريع وهذا ما مسح بوصل املنازل والشركات و 

  .2013يف  % 20 إىل 2005يف  % 1تدفق السريع يف املنازل من نسبة توفر االنرتنت ذو ال

ـــــــدويل الذي كان حمدودا برابطيـــــــــــرف النطاق الرتددي الــــــــــــــعهذا ولقد  تطورا  34 Mbps ن من ـــ

 Gbps 48 مث 2007يف  Gbps 10.8 مث ،2005يف   5 Gbps  إىلا ـــــــــــــــل بعدهـــــــــــــليص 2004يا منذ ـــــــــتدرجي

ـــــــوهذا بتنوي، Gbps 131  إىلوم ـــــــــــــليصل الي 2010يف  ــع على مستوى الرابط الـــ ــــــ  ALPAL2، SMW4 دويلـ

ـــــــمزودين دولييو   .وغريها) Telecom Italie(و France Telecom)(مها  ن لالنرتنتــ

 إىل  2005يف جهاز 56.000زة االنرتنت ذو التدفق السريع فلقد انتقلت من ــــــــــفيما يتعلق بعدد أجه

 أنه مع انتشار شبكة اجليل اجلديد من نوعإىل إضافة  ،2013يف �اية شهر مارس  جهاز 1.309.454

MSAN ، ختص االنرتنت ذو التدفق السريع % 50خط، من بينها  682540مت تشغيل ADSL2+.  

 إىل 2007زبون يف �اية  178.707عدد زبائن االنرتنت ذو التدفق السريع فلقد انتقل من أما عن 

منهم يستفيد من خدمة االنرتنت ذو التدفق السريع مع  % 60 أن يثحب ،2013يف مارس  زبون 1.188.201

ا عندما أجريت ختفيضات قدره 2008قد زاد الطلب على خدمة االنرتنت خاصة يف سنة و .WIFI مودم

 .على جمموعة عروض اتصاالت اجلزائر اخلاصة باالنرتنت ذو التدفق السريع 50%

أما اليوم فيمكن  Kbps 64 ، كان أقصى تدفق االتصاالت على الشبكة اهلاتفية هو2003يف سنة 

   +ADSL2.3 مع تكنولوجيا Mbps 20 إىلأن يصل 

 

                                                           
 Mbps: Megabytes. 
 Gbps: Gigabytes (1024 Megabytes = 1 Gigabyte). 
 Kbps: Kilobytes (1024 Kilobytes = 1 Megabyte ). 
3 Voir le site: http://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=at_histoire_realisations, 28/03/2014.  
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لكل  2013النقالة اليت أطلقت بداية من ديسمرب  باهلواتفتقنية اجليل الثالث اخلاصة  إىلهذا إضافة 

العاملي  النظام(جيزي، أوريدو وموبيليس، تقدم هذه التقنية أمانًا أكثر بالنسبة للبيانات : من املتعاملني

ثانية وجودة جد /ميغابت 2بيانات حبد أقصى قدره  كما توفر سرعة نقل Gsm)لالتصاالت باهلاتف املتحرك

معاجلة البيانات والصوت يف آن واحد وعليه فإن انرتنت تقنية اجليل  محيث يت، Gsmعالية على اهلواتف

، مما 4خدمات اإلنرتنت األخرى املتاحة باجلزائر أنواع نوع من أيأو  ADSL بكثري من انرتنت أسرعالثالث 

يف السنوات القليلة  باجلزائر االتصاالتسيشكل فرصة ممتازة لتنمية هذا القطاع وتسريع عجلة منو تكنولوجيا 

   .القادمة

 حصائياتاإلقائمة ألفضل عشر دول إفريقية متعاملة باإلنرتنت حسب ) 14(يوضح الشكل رقم 

 .2012لسنة  )Internet world stats(املنشورة يف موقع 

  دول األولى إفريقيا في استخدام اإلنترنت 10قائمة  :)14(الشكل رقم 

 
Source: http://www.internetworldstats.com/stats1.htm, 22/03/2014. 

 

 النتشاربالنسبة  ما نالحظ أن اجلزائــــــر تأيت يف مرتبة جيدة نوعــــــا )14(من خالل الشكـــــــل رقم 

عتباره مشجعا، يف حالة ما إذا كان املستخدم اجلزائري مستوعبا هلذه اإلنرتنت يف إفريقيا، األمر الذي ميكن ا

                                                           
 GSM: Global System for Mobile. 
4 Voir le site: http://www.wabwibe.com/2013/10/3g.html#ixzz2xp2cajVj, 03/04/2014. 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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من خالل لإلنرتنت يف اجلزائر طور عدد املستخدمني 

 .شخص 100بالنسبة لكل  )2012

عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر لكل( 100) شخص

 

 

  :مأخوذة من املوقعك الدويل 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.USER.P2/ 

countries?display=default  

 -2000( تطور عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة بني

  عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر

عدد السكان النسبة المئوية

0.2 % 31,795,500 

5.8 % 33,033,546 

7.3 % 33,506,567 

10.4 % 33,769,669 

12.0 % 34,178,188 

13.6 % 34,586,184 

14.0 % 37,367,226 

Source: http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
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طور عدد املستخدمني فيوضح ت )15(الشكل رقم أما ، دركا ألمهيتها

2012 - 2009(يف الفرتة املمتدة من  ك الدويلالبناإلحصائيات اليت نشرها موقع 

الشكل رقم (15): عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر

ك الدويل البننشرها موقع على معطيات  باالعتمادمن إعداد الباحثة 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.USER.P2/ 

, 15/03/2014countries?display=default

  

تطور عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة بني) 11(رقم  يوضح اجلدول

  .مقارنة بتطور عدد السكان يف نفس الفرتة

عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر :)11( رقم جدولال

 عدد المستخدمين عدد السكان

31,795,500 50,000 

33,033,546 1,920,000 

33,506,567 2,460,000 

33,769,669 3,500,000 

34,178,188 4,100,000 

34,586,184 4,700,000 

37,367,226 5,230,000 

http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm , 15/03/2014. 

2010 2011 2012

12.5 14 15.2

شخص) 100(عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

دركا ألمهيتهاوم شبكةال

اإلحصائيات اليت نشرها موقع 

 الشكل رقم

 

من إعداد الباحثة  :المصدر

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.USER.P2/ 

يوضح اجلدولهذا و  

مقارنة بتطور عدد السكان يف نفس الفرتة) 2012

 السنوات

2000 

2005 

2007 

2008 

2009 

2010 

2012 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.USER.P2/ countries?display=default
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.USER.P2/ countries?display=default
http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
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  عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر

أن أعداد مستخدمي الشبكة  يتضح لنا

لنا من خالل الشكل رقم  تأكدحتسن ترتيبها إفريقيا وهو ما 

الدراسة التقييمية  رــــــــــــتشي، حبيث يف سرعة تدفق اإلنرتنت

شبكات الذي يعتمد على متابعة منتظمة لكافة 

رعة تدفق ــــــــــــيف العامل من حيث س 183

أما على املستوى  ،5يف الثانية تميغاباي

ن، ـــــــــــوالية بالوط 19ة على مستوى 

فبمقارنة املعدل الذي تسجله اجلزائر واملعدل الذي تسجله هونج كونج واملقدر 

  .يت يف الثانية، تتضح لنا الوضعية الصعبة واملتأزمة لإلنرتنت يف اجلزائر

5 See the website : http://www.netindex.com/download/2,108/Algeria/
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عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر ):61( الشكل رقم

  

  )11(على معطيات اجلدول رقم  باالعتمادمن إعداد الباحثة 

يتضح لنا، )11(رقم  اجلدولو) 16، 15(الشكلني رقم 

حتسن ترتيبها إفريقيا وهو ما  إىلالعنكبوتية يف اجلزائر يف تزايد مستمر باإلضافة 

يف سرعة تدفق اإلنرتنت اــــــــمن مركزها الضعيف عاملي

الذي يعتمد على متابعة منتظمة لكافة  األمريكي  )Net Index(الصادرة عن مكتب الدراسات 

183املرتبة  )2014لغاية مارس ( ن اجلزائر حتتل حالياأ 

ميغاباي 1، 14 بـُقّدر   عّدل سرعة تدّفقمب ،دولة 190ل 

ة على مستوى ــــــــــالوطين فقد نشر املوقع اخلاص باملكتب آخر إحصائيات مسجل

فبمقارنة املعدل الذي تسجله اجلزائر واملعدل الذي تسجله هونج كونج واملقدر  ،)17(ا يف الشكل رقم

يت يف الثانية، تتضح لنا الوضعية الصعبة واملتأزمة لإلنرتنت يف اجلزائر

                                         
http://www.netindex.com/download/2,108/Algeria/ , 03/04/2014.

2007 2008 2009 2010 2012

2.46
3.5

4.1
4.7

عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

من إعداد الباحثة  :المصدر

  

الشكلني رقم من خالل 

العنكبوتية يف اجلزائر يف تزايد مستمر باإلضافة 

من مركزها الضعيف عاملي ، على الرغم)14(

الصادرة عن مكتب الدراسات 

  نرتنت عرب العاملاإل

ـــــــاإلنرتنت من أص ل ـ

الوطين فقد نشر املوقع اخلاص باملكتب آخر إحصائيات مسجل

ا يف الشكل رقمـــــنوضحه

يت يف الثانية، تتضح لنا الوضعية الصعبة واملتأزمة لإلنرتنت يف اجلزائراميغاب 75.39 ــب

  

  

  

                                                          
, 03/04/2014. 

2012

5.23
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   2014مارس  إلى 2013اإلنترنت في الفترة الممتدة بين نوفبر سرعة :)71(الشكل رقم

والية جزائرية 19في 

  
Source: http://www.netindex.com/download/2,108/Algeria/ , 03/04/2014. 

  

إن تقدمي خدمات اإلنرتنت يف اجلزائر مازال يعرف عدة عراقيل ومشاكل حتول دون حلاقه بركب الدول 

  :هذه املشاكل نذكر اآليت أبرزاملتقدمة يف هذه التكنولوجيا، ومن 

وهى الشركة األم شركة اتصاالت اجلزائر على سوق االتصاالت، املتعامل العمومي املتمثل يف احتكار  -

مقابل تآكل نشاط املتعاملني  ،للحكومة تقدم خدمات االتصاالت اهلاتفية الثابتة واحملمولةوالتابعة 

الفاعلني يف هذا ا�ال، ما انعكس سلبا على نوعية اخلدمات  اخلواص، بعد أن عرفت اجلزائر مرحلة تعّددية

  ؛للزبون املقّدمة

ميغابت  1بيع  إىلأن رداءة الربط باإلنرتنت تعود أساسا  إىلشري األرقام اخلاصة باتصاالت اجلزائر، ت -

عائلة يف نفس الوقت، وهذا ما حيدث زمحة كبرية على اخلط الذي يعترب من الناحية  50أو  40أزيد من  إىل

 ؛النظرية مبثابة طريق سيار إلحبار املشرتكني على شبكة اإلنرتنت

على الرغم من أن السعر  لإلنرتنتية والدولية سرعة النفاد الوطناتصاالت اجلزائر ترفض رفع سعة  -

تضييق اخلناق على املؤسسات واألفراد ألسباب متعلقة كما أ�ا تواصل ينخفض كلما ارتفع نطاق السرعة،  

  ؛بعدم القدرة على تسيري الشبكة احلالية

http://www.netindex.com/download/2,108/Algeria/
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 دوليا، وخاصة عندمااألسعار املطبقة بالنسبة للنفاد احمللي والدويل مرتفعة جدا مقارنة مبا هو معمول به  -

نرتنت غري مكلفة إطالقا بفضل الرتاجع الذي عرفته خالل األعوام الدويل لإل ذنعرف أن أسعار النفا

 6.األخرية

 اإلنترنت والبنوك التجارية الجزائرية -3

وكذلك قناة تروجيية فريدة يف  اإللكرتونيةتعترب اإلنرتنت من القنوات العصرية لتوزيع اخلدمات املصرفية 

جمتمع افرتاضي يتميز بالديناميكية واالنتقال السريع للمعلومة، فلقد أصبحت اإلنرتنت مالزمة جلميع األنشطة 

التجارية الدولية، بفضل االتصال املباشر مع العمالء والشركاء، الشئ الذي يفرض على البنوك اجلزائرية 

ة، باالعتماد على املعرفة بتكنولوجيات التسويق عرب اإلنرتنت وجماراة التطور يف جمال املنافس أكربديناميكية 

من خالل تتبع الواقع الفعلي للبنوك اجلزائرية وعمليا�ا على الشبكة نالحظ أ�ا ال تتواجد  ،7احلاصل فيها

ك الناشطة قد على الرغم من أمهيته الشديدة، فنجد معظم البنو  االفرتاضيبالشكل املطلوب يف هذا الفضاء 

اكتفت مبوقع معلومايت على الشبكة تعرض من خالله املعلومات األساسية املتعلقة بعمليا�ا وأهم اخلدمات 

رت على تقدميها القلة صاليت اقت اإللكرتونيةوالعروض املقدمة، مع بعض اخلدمات اإلضافية املتعلقة بالصريفة 

ة مثل بنك الصندوق الوطين للتوفري و التنفيذ عند البقية من البنوك، لتبقى مشروعا قيد الدراسة أيلالقل

 و الدولاورة أاليوم مع الدول ا� البنوك يف اجلزائر، فبمقارنة ما تقدمه البنك الوطين اجلزائري واالحتياط،

ا دولة اجلزائر تتوفر على إمكانيات مادية ومالية تؤهله أن باعتباراألوروبية فإن الوضع بالفعل يستحق القلق، 

  .أقصى ما يكون إىلترقى �ذا القطاع  أن إىل

  

  في الجزائر ةـــــــــــاإللكترونيالصيرفة  تطور: المطلب الثاني

 هتبني خالل يت اليت عرفها النظام املصريف اجلزائر اأهم التطور  إىلمن خالل هذا املطلب سوف نتعرف 

  .األرقام املسجلة اليت تعكس واقعه، كما وسنلقي الضوء على أهم اإللكرتوينللعمل املصريف 

 

  

                                                           
6  voir le site:  http://www.echoroukonline.com/ara/articles/138206.html , 01/04/2014. 

، مداخلة "جزائريةلضرورة أم حتمية بالنسبة للمؤسسات المصرفية ا: التكنولوجيا اإللكترونية البنكية:" بن عياد حممد مسري، مساحي أمحد 7

  .13، ص2006القانونية واالقتصادية، جامعة بشار، اجلزائر، مقدمة يف امللتقي الوطين حول املنظومة البنكية يف ظل التحوالت 
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 في الجزائر اإللكترونيةالصيرفة  خطوات تبني -1

القيام مبحاوالت  )CPA, BNA, BEA( وهي حاولت بعض البنوك التجارية اجلزائرية 1989منذ سنة 

 املستهلكني،قليلة جدا من  إلصدار بطاقات بنكية خاصة �ا، لكنها كانت حمدودة وال ختص إال شرحية فردية

قام بإصدار بطاقة سحب خاصة به مع  1994 عام �ا بنك الفالحة والتنمية الريفية بادريف حماولة ثانية و 

كانت يف   (ZIP-ZAP)قام نفس البنك بإصدار بطاقة  1996تثبيت موزعني آليني لألوراق النقدية، ويف سنة 

أن  ة فقط أدركت البنوك التجارية اجلزائريةكانت حمدوداقات  طومبا أن هذه الب السابق متنح لكبار الزبائن فقط،

لتتمكن من  واالتصاالتبالفعالية الالزمة لتكنولوجيا املعلومات  توظيفهامستقبلها يتوقف على مدى 

ة االستمرار مسامهة على إنشاء شركة  1995سنة  االتفاقوعلى هذا مت ، 8وتعزيز قدر�ا التنافسي

)SATIM( مصارف جتارية متمثلة يف  8بنيBADR) ،BDL ،BEA ،BNA ،CPA ،CNEP،CNMA ،

(ALBARAKA ، إطار حتديث وسائل الدفع للنظام املصريف اجلزائري وتطوير وتسيري التعامالت وذلك يف

أما ، 9النقدية بني البنوك فضال عن حتسني اخلدمة املصرفية وزيادة حجم تداول النقود ووضع املوزعات اآللية

 9بنوك عمومية و 7 إىلبنك جتاري منقسمون  16عضو، منهم  17 م2014عدد أعضائها فقد بلغ مع بداية 

10.بريد اجلزائر إىلبنوك خاصة، إضافة 
  

 ارف حتت إشرافـــــــوين فيما بني املصمت إطالق أول مشروع نظام سحب إلكرت  1997يف سنة 

SATIM ل يف او مالبنوك متكن حاملها من سحب األ بني ب مشرتكةحوصدرت يف نفس السنة بطاقة للس

، وينب اجلدول رقم 11الشبكة لة داخيحدود املبلغ املسموح به من طرف بنك الزبون يف كل املوزعات اآلل

يف الفرتة املمتدة بني  )SATIM(ل  اإللكرتوينقائمة البنوك واملؤسسات املالية املنخرطة بنظام السحب  )12(

)2002 -2012(.  

  

                                                           
ــــــــــــم المعاصرة لتوزيع الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبـــــــــالنظ: "نعمون وهاب 8  ارة إلى حالةـــــــوك التجارية مع اإلشن

  .124، ص 2008وريفية، العدد الرابع،  اقتصادية، جملة أحباث "الجزائر
 SATIM: Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique 

 (BDL: La Banque de Développement Local), (BADR: la Banque Algérienne de Développement 
Rural),(BNA: Banque Nationale d'Algérie), (BEA: la Banque de Extérieure d'Algérie), (CPA: 
Crédit Populaire d'Algérie),(CNEP: La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance),( CNMA: 
la Caisse Nationale de Mutualité Agricole ) 

، مداخلة "الرقمي في الجزائر االقتصادالصيرفة اإللكترونية في المؤسسات المصرفية كمدخل لبناء : " قندوز عبد الكرمي، نورين بومدين 9

  .10، ص2007 بة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،يالرقمي، جامعة حس االقتصادمقدمة يف امللتقى العلمي الثاين حول املعرفة يف ظل 
10 Voir le site: http://www.satim-dz.com/fr/qui-sommes-nous , 04/04/2014. 

  .125، صاملرجع نفسه، نعمون وهاب 11
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  مع عدد أجهزة الصراف اآللي اإللكترونيالبنوك المنخرطة في شبكة نظام السحب : )12(الجدول رقم 

  2012  2008  2004  2002  البنك

CCP 112 112 59 700 

BEA 40 39 60 61 

BNA 50 50 52 102 

CPA 26 26 97 120 

BADR 10 10 7 110 

CNEP 31 31 80 135 

BDL 6 9 70 127 

Socité Général 3 3 48 72 

Baraka 2 2 2 -- 

Rayane 0 2 -- -- 

Paripas 0 1 45 85 

Natixis -- -- 11 28 

AGB bank -- -- 13 41 

Fransa Bnak -- -- -- 2 

Housing bank 0 1 0 5 

HSBC -- -- -- 2 

 SATIMشركة  :المصدر

 البناء قاعدة صلبة تقوم عليهطرحت السلطات العديد من املشاريع  2002و 2001يف الفرتة املمتدة بني 

، والذي هو عبارة عن RTGS(( نظام التسوية اإلمجالية الفوريةالصريفة اجلزائرية ومن أهم تلك املشاريع نذكر 

ور بدون تأجيل على الففيه سري التحويالت بصفة مستمرة و يتم ملبالغ اإلمجالية يف وقت حقيقي و نظام لتسوية ا

باملعاجلة  خيتص، )RTGS(عن بعد الذي يعترب مشروعا مكمال ل، وكذلك مشروع املقاصة وعلى أساس إمجايل

باالشرتاك مع مجيـــــــــــــع البنوك  2006يف ماي  النظام حيز التنفيذ هذا دخل، ليلية لوسائل الدفع العاماآل

ـــــــ، مجعية البنوك واملؤسسSATIM، اجلزائربريد ، اجلزائر االتـــــــــــــاتص ،بنك اجلزائر إىلالتجارية إضافة  ات ــــ

  12 .مكاتبها عرب كامل الرتاب الوطينو  اــــــــمع كل فروعه ABEF ((املالية 

ــــــــــة أخرى مت عقد اتفاق شراكة ما بني ا�موعة الفرنسية  2006عام  بعد ذلك ويف خطوة إجيابيـ

)Diagram-Edi( ة، ــــــــــــوأمن تبادل البيانات املالي اإللكرتونيةال الربجميات املتعلقة بالصريفة ــــــــــيف جم دةـــــــــــــــــالرائ

ـــــــجزائ ات ماليةـــــــــــوثالث مؤسس ومركز البحث  MAGACT Multimédia و Soft  Engineeringرية هي ـــــ

                                                           
 RTGS: Real Time Gross Systems. 
 ABEF: Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers. 

ـــــــــ، حبث مقدم يف املؤمتر العلم"االلكترونية في الجزائرالصيرفة : " يت زيان حورية، آيت زيان كمالآ 12 حنو مناخ استثماري حول  ي اخلامسـ

  .14، ص2007جامعة فيالدلفيا، األردن، ، وأعمال مصرفية إلكرتونية
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اجلزائر خلدمات الصريفة "شركة خمتلطة مسيت  تفاقيةااللتنشأ عن هذه ، Ceristيف اإلعالم العلمي والتقين 

 اإللكرتونية
AEBS"لتقدم هذه  ،أوال اإللكرتونيةوأنظمة الدفع  ، كان اهلدف منها عصرنه اخلدمات البنكية

الشركة بعدها خدما�ا املتعلقة باملصارف عن بعد و�تم بتسيري وأمن البيانات املالية جلميع البنوك واملؤسسات 

  ). باإلمكان اإلطالع أكثر من خالل موقعها على اإلنرتنت(13.أصناف زبائنها الفتباخة املالي

يف اجلزائر، وزعت على خمتلف عمالء  )C.I.B(ويف نفس السنة كانت البداية األوىل ألول بطاقة سحب

البنوك على مستوى  2007املصرفيني للتجربة وتعديل النقائص، ليتم تعميمها على كل القطر اجلزائري سنة 

  .والربيد

 في الجزائر اإللكترونيةأهمية الصيرفة  -2

منو اقتصادها بشكل عام وذلك من  إىليف اجلزائر سوف يؤدي بالنتيجة  اإللكرتونيةإن منو الصريفة 

  14:خالل ما يلي

عدة امتيازات  اإللكرتونيةتتيح الصريفة : الوطني االقتصادعلى  اإللكترونيةالصيرفة  انعكاسات - 1.2

  :الوطين منها لالقتصاد

  ؛يثةدعرب تقدمي اخلدمات احل أكربوإعطائه ميزة تنافسية  االقتصادانتعاش  -

 اإللكرتونية، ذلك أن أنظمة الدفع االكتنازظاهرة و  ملوازيا االقتصادتخفيف من حدة الاملسامهة يف  -

  ؛دائرة السوق املصريف إىليف السوق املوازي  سوف تسهل دخول النقود املتداولة

 .الرقمي يف اجلزائر لالقتصاد ةوبالتايل بناء قاعدة سليم اإللكرتونيةإنشاء وتطوير التجارة  -

ستفيد النظام املصريف اجلزائري ي: على النظام المصرفي الجزائري اإللكترونيةالصيرفة  انعكاسات - 2.2

  :من خالل اإللكرتونيةمن الصريفة 

  ؛األسواق املصرفية العامليةتكييف اخلدمات املصرفية وفق ما جيري يف  -

يف أداء خدما�ا ويوفر تكلفة إنشاء فروع جديدة يف  البنوك التجارية تتحملها ختفيض النفقات اليت -

  ؛املناطق البعيدة

  .مواكبة املصارف اجلزائرية للتطورات العاملية يف ميدان اخلدمات املصرفية -

                                                           
 AEBS: Algerian E-Banking Service. 
13 Voir le site: www.aebs-tech.com/ , 04/04/2014. 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود مالية وبنوك، "دور االقتصاد المعرفي في تحقيق المالية التنافسية للبنوك: "عامر بشري 14

  .262جامعة اجلزائر، ص 
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 في الجزائر اإللكترونيةواقع الصيرفة  -3

وذلك  اإللكرتونيةال خيفى عن النـــــــــاظر التأخر الكبيــــــر الذي تعرفه اجلزائر يف استخــــــــــدام الصريفة 

ألساب تعود للمنظومة املصرفية من جهة وكذلك لطبيعة عقلية املواطن اجلزائري من جهة ثانية، فنجد أن 

يف البنوك  أكربالثقة بشكل  إىلو  اإللكرتونيةتكثيف تعامال�م  إىلالبنك املركزي دائما ما يدعو اجلزائريني 

ني ـــــــــــــخاطب املتعامل 2013التجارية، ففي آخر تصريح حملافظ البنك املركزي حممد لكصاسي يف مارس 

ع اليت أطلقت ــــــــات البنكية، مؤكدا أن أغلب املشاريـــــــــــبأ�م جيب أن يتعاملوا أكثر عرب البطاق املصرفيني قائال

ـــــــوالتحوي اإللكرتونيةواملتعلقة بنظم الدفع   2006يف  ـــــــالت البنكيــ  من طاقتها %10أكثر من  استغالليتم  ة ملـ

قد مت إحصاء ما ، 2012عام  SATIMونشري هنا أنه بناءا على إحصائيات معّدة من قبل شركة  ،15الكلية

 783311جهاز طريف إلكرتوين للدفع، ب 3070و موزع آيل موزعة على كامل الرتاب الوطين 1593 يقارب

بطاقة سحب ودفع، بينما حتصى  671594بطاقة سحب و 123112 إىلبطاقة متداولة بني البنوك مقسمة 

 6.6مليون بطاقة، ليكون عدد البطاقات اإلمجايل يقارب 5عدد بطاقات السحب لربيد اجلزائر بأكثر من 

عملية مقارنة بني اجلزائر وكل من املغرب، تونس وفرنسا من  )13(، ويوضح اجلدول رقم 2012مليون مع �اية 

 .2012املصرح عنها يف و  حيث عدد البطاقات الصادرة

  

  )2012(مقارنة عدد البطاقات البنكية بين عدة دول: )13(الجدول رقم

  

  

  

  

  

   

  .اعتمادا على جمموعة من املواقع الرمسية على اإلنرتنت من إعداد الباحثة :المصدر

  

  

                                                           
  :، من على املوقع"والبطاقات البنكيةالجزائر يدعو إلى تعامل أكبر بالصكوك  بنك : "بن عبد الرمحان سليم  15

http://www.elkhabar.com/ar/economie/328298.html ،04/04/2014. 
  

  %  عدد السكان  عدد البطاقات البنكية  الدولة

  1177,,00  38,481,705  6.6  الجزائر

 0,29  32,521,143  9.3  المغرب

 0,22  10,777,500  2.410  تونس

  3311,,11  65,696,689  85.8  فرنسا



   التجارية الجزائرية ل لعينة من البنوكــــرضا العمي

 

 

  مقارنة بيانية لعدد البطاقات البنكية بين الدول

  

  (13)من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم

من البيان واملعطيات السابقة نالحظ مقدار التأخر الذي يعاين منه القطاع املصريف اجلزائري من ناحية 

تتحمل . التعامل بالبطاقات البنكية، واملالحظ أن نسبة كبرية من هذه البطاقات مل تستعمل ولو ملرة واحدة

البطاقة مبجرد فتح العميل حسابا لديها 

بغض النظر عن أهلية ذلك العميل أو مدى قابليته حلمل البطاقة البنكية، فنقص الوعي والثقافة باخلدمات 

يعترب العامل األول يف جتنب العمالء استعمال البطاقات وكذلك وحبكم طبيعة ا�تمع اجلزائري جنده 

متمسكا بطرق الدفع التقليدية وعلى 

، كما ال إلكرتونيااستعداد دائما لقطع مسافات طويلة للتواجد يف حمل البنك املادي وعدم ا�ازفة بالتعامل 

يبلغ عدد ننسى العموالت اليت يتقاضاها البنك مقابل إصدار البطاقات البنكية، عن كل عملية سحب حيث 

 140بـألف بطاقة سنويا، تقدر قيمة البطاقة الواحدة 

دينار، قبل أن  200اجلزائر بسعر ال يتجاوز 

، وهلذا جند كثريا من العمالء يتفادون حتّمل هذه األعباء عرب 
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من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم :المصدر

  

من البيان واملعطيات السابقة نالحظ مقدار التأخر الذي يعاين منه القطاع املصريف اجلزائري من ناحية 

التعامل بالبطاقات البنكية، واملالحظ أن نسبة كبرية من هذه البطاقات مل تستعمل ولو ملرة واحدة

البطاقة مبجرد فتح العميل حسابا لديها  بعض البنوك التجارية جزءا من املسؤولية على اعتبار أ�ا تقوم مبنح

بغض النظر عن أهلية ذلك العميل أو مدى قابليته حلمل البطاقة البنكية، فنقص الوعي والثقافة باخلدمات 

يعترب العامل األول يف جتنب العمالء استعمال البطاقات وكذلك وحبكم طبيعة ا�تمع اجلزائري جنده 

متمسكا بطرق الدفع التقليدية وعلى  مازالمن السرقات وأعمال االحتيال لذلك هو دائما يف حالة خوف 

استعداد دائما لقطع مسافات طويلة للتواجد يف حمل البنك املادي وعدم ا�ازفة بالتعامل 

ننسى العموالت اليت يتقاضاها البنك مقابل إصدار البطاقات البنكية، عن كل عملية سحب حيث 

ألف بطاقة سنويا، تقدر قيمة البطاقة الواحدة  150حوايل  SATIMالبطاقات الفارغة اليت تستوردها 

اجلزائر بسعر ال يتجاوز  دينار، ويتم بيعها للزبون سواء كان أحد البنوك أو مؤسسة بريد

، وهلذا جند كثريا من العمالء يتفادون حتّمل هذه األعباء عرب دينار 300صاحب البطاقة اآللية حبوايل 

  .تفادي استخدام البطاقة من األساس

المغرب  تونس  فرنسا

0.29 0.22

1.31

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

من البيان واملعطيات السابقة نالحظ مقدار التأخر الذي يعاين منه القطاع املصريف اجلزائري من ناحية 

التعامل بالبطاقات البنكية، واملالحظ أن نسبة كبرية من هذه البطاقات مل تستعمل ولو ملرة واحدة

بعض البنوك التجارية جزءا من املسؤولية على اعتبار أ�ا تقوم مبنح

بغض النظر عن أهلية ذلك العميل أو مدى قابليته حلمل البطاقة البنكية، فنقص الوعي والثقافة باخلدمات 

يعترب العامل األول يف جتنب العمالء استعمال البطاقات وكذلك وحبكم طبيعة ا�تمع اجلزائري جنده  اإللكرتونية

دائما يف حالة خوف 

استعداد دائما لقطع مسافات طويلة للتواجد يف حمل البنك املادي وعدم ا�ازفة بالتعامل 

ننسى العموالت اليت يتقاضاها البنك مقابل إصدار البطاقات البنكية، عن كل عملية سحب حيث 

البطاقات الفارغة اليت تستوردها 

دينار، ويتم بيعها للزبون سواء كان أحد البنوك أو مؤسسة بريد

صاحب البطاقة اآللية حبوايل  إىلتصل 

تفادي استخدام البطاقة من األساس
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نالحظ أن بنك القرض الشعيب اجلزائري هو  )14( رقم خالل اجلدولبالنسبة ألجهزة الطرفيات فمن 

ــ  2012 -2006مبعدل منو من  ،2012عام  جهاز 1537 ــــاألكثر حيازة للماكينات الطرفية ب يليه  %50يقدر بــ

مباشرة بنك التنمية احمللية والبنك الوطين اجلزائري، كما نالحظ أن بنك اخلليج قطع شوطا كبريا يف هذه 

  .تبنيه هلا كان متأخرا بعض الشئ مقارنة ببقية البنوكاألجهزة باعتبار أن 

  .في البنوك التجارية الجزائرية (TPE) عدد أجهزة الطرفيات :)41(الجدول رقم

2012 -  2010 2009 2006 -   2008 كـــالبن  

CCP 45 45 47 

BEA 44 52 57 

BNA 55 216 329 

CPA 1023 1408 1537 

BADR 216 284 317 

CNEP -- -- -- 

BDL 540 568 575 

Societé Général 52 55 59 

BARAKA 9 9 9 

Paripas -- 2 36 

Natixis -- -- 5 

AGB -- -- 75 

Alsalam -- -- 4 

  SATIMشركة : درـــالمص

  

اجلدير بالذكر أن هذه األجهزة ورغم قيام البنوك بتوزيعها على التجار وعلى املصاحل العمومية الكربى         

املستشفيات واملطارات إال أن استعماهلا يكاد يكون منعدم من قبل التجار من جهة وكذلك من طرف مثل 

حاملي بطاقات الدفع من جهة ثانية، بالنسبة للتجار يرجع السبب األول يف عدم استعماهلا هو التخوف من 

من أية مستحقات ضريبية   التصريح باملبلغ احلقيقي للمبيعات وبالتايل ال ميكنه بشكل من األشكال التهرب

كايف، أما عن العمالء احلاملني كذلك قد يعود السبب لعدم ثقتهم يف العميل املصريف اجلزائري بالشكل ال

  . لقبول التعامل �ا بطاقات الدفع جند أن أغلبهم غري مدركني ملهام البطاقة وال يتوفرون على الوعي الالزمل

 إىل 2008أهم التطورات اليت عرفتها اجلزائر يف الفرتة املمتدة من  إىلنتعرض  )15(يف اجلدول رقم 

  :واملوضحة كما يلي 2010
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  2010 -2008تطورات الوضعية النقدية بالجزائر للفترة  ):15(الجدول رقم

 2009 2008 العناصر
 تغيرات

2008- 2009 
2010 

 تغيرات

2009- 2010 

 %37,53 311 783 %67,53 558 569 974 339 عدد البطاقات المتداولة

 %207,81 112 123 %12,66- 996 39 794 47 بطاقات السحب المتداولة عدد

 %17,42 569 557 %82,18 853 474 881 259 عدد البطاقات الكالسيكية المتداولة

 %87,59 630 102 %62,35 709 54 699 33 عدد البطاقات الذهبية المتداولة

 %6,21 375 410 %117,40 387 386 737 177 عدد البطاقات الشخصية

 %156,96 116 83 %533,60 346 32 105 5 عدد بطاقات السحب الشخصية

 %11,87- 338 279 %105,75 962 316 058 154 عدد البطاقات الكالسيكية الشخصية

 %29,24 921 47 %99,63 079 37 574 18 عدد البطاقات الذهبية الشخصية

 %6,21 198 34 %117,38 199 32 812 14 الصادرة في الشهر معدل البطاقات الشخصية

 %11,19 636 %5,00 572 544 عدد الموزعات اآللية

 %1,98- %83,01 -- %84,69 -- معدل تشغيل الموزعات اآللية

 %11,63 946 2 %35,47 639 2 451 912 1 عدد الطرفيات

 %43,99 580 765 3 %36,60 168 615 2 451 914 1 عدد الصفقات المنجزة

البطاقات  باستخدام عدد صفقات السحب

 البنكية
1 912 400 2 613 718 36,67% 3 763 775 44,00% 

 %43,99 317 10 %36,67 165 7 245 5 معدل الصفقات في اليوم

البطاقات  باستخدامعدد صفقات الدفع 

 البنكية
2 051 1 450 -29,30% 1 805 24,48% 

 %12,94- %22,20 -- %25,50 -- المستخدمة في الصفقاتمعدل البطاقات 

 %57,40 989 574 651 16 %29,11 751 136 603 10 795,57 170 212 8 المبلغ اإلجمالي للصفقات

 %56,40 400 167 644 16 %29,73 100 251 642 10 800,00 331 203 8 المبلغ اإلجمالي لصفقات عملية السحب

 %81,06- 589 407 7 %55,75- 349 114 39 995,57 388 88 اإلجمالي لصفقات عملية الدفع غالمبل

 %9,07 422,05 4 %5,50- 054,48 4 290,00 4 متوسط مبلغ الصفقة الواحدة

متوسط عدد الصفقات المنجزة من خالل 

 بطاقة واحدة
5,63 5 -- 4,8 -- 

  SATIMشركة : المصـــدر



   التجارية الجزائرية ل لعينة من البنوكــــرضا العمي وني في تحسين أداء البنوك وتحقيقدراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

 

 - 121  - 
 

من خالل  2010 - 2008 الوضعية النقدية احلقيقة للجزائر يف الفرتة املمتدة بني ااجلدول أعاله يعكس لن

أو عدد الصفقات املنجزة عربها وكذلك عدد التعامل بالبطاقات البنكية سواء يف عدد البطاقات املتداولة 

  .املوزعات اآللية والطرفيات يف نفس الفرتة

يف عدد البطاقات املتداولة يف الفرتة  الواضح التطوراجلدول نستنتج مبالحظة األرقام املسجلة على 

أي ، 2009 - 2008مقارنة ب 2010-2009منوها مبعدل سليب من  إىلاملدروسة بالرغم من أن املعدالت تشري 

ـــــــل املطلوب يف إقب أن الزيادة مبعدل ال العمالء إجيايب يف عدد املوزعات اآلليــــــــــــة يف تلك الفرتة مل تؤثر بالشكــــ

  .على طلب البطاقات البنكية

اليت عرفت تغري مقداره  2010-2008وبعكس الصفقات املنجزة عن عمليات السحب يف الفرتة 

وهذا يعود خاصة ، %91.6تعرف الصفقات الكلية الناشئة عن عمليات الدفع تراجعا ملحوظا مقدراه ، 102%

جتنب التجار رفض العميل اجلزائري التعامل ببطاقات الدفع بشكل خاص يف عملية الشراء وكذلك بسبب  إىل

لتهرب الضرييب كما سبقنا استعمال الطرفيات يف حمال�م التجارية مهما كان حجمها لسبب أول يعود رمبا ل

  .وأشرنا إليه

 وك التجارية الجزائريةــــفي البنة ـــالمقدم اإللكترونيةالخدمات : الثــــــــالمطلب الث

يتم التعامل �ا اختياريا  اإللكرتونيةتكتفي البنوك التجارية اجلزائرية بتقدمي عدد قليل جدا من اخلدمات 

من قبل العمالء اجلزائريني مقارنة بالدول املتقدمة اليت تقدم خدمات بأعداد كبرية جدا، وتفرض على عمالئها 

اليت تقدمها البنوك اجلزائرية  اإللكرتونيةالتعامل ببعضها مثل البطاقات البنكية، وميكن تلخيص أهم اخلدمات 

  :فيما يلي

 اإللكترونيالموقع  -1

 تتوفر البنوك التجارية يف اجلزائر على مواقع إلكرتونية معلوماتية على شبكة اإلنرتنت تعرض من خالهلا

، العروض إىل�ا، باإلضافة  اخلاصة اخلاصة �ا من عناوين ملختلف مصاحلها، وسائل االتصال املعلومات

للبنك يعترب الواجهة اإلعالنية األوىل يف  اإللكرتوينا، فاملوقع واخلدمات اليت تقدمه املستجدات ،األخبار

 .الفضاء االفرتاضي والتحكم فيه ومتابعته يعترب أحد أهم اآلليات جلذب العمالء أو احملافظة عليهم

 )GAB/DAB(آالت الصرف اآللي  -2

 إىلتعترب من أكثر اخلدمات اليت يتم التعامل �ا يف اجلزائر لسهولتها ولتوفرها بالعدد املناسب وتنقسم 

 :)12أنظر امللحق رقم ( نوعني
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هي عبارة عن آالت أوتوماتيكية تستخدم بواسطة بطاقة  ): DAB (الموزع األوتوماتيكي لألوراق  -

، يوضح الشكل رقم الفرع إىلبسحب مبلغ من املال بدون اللجوء  عميـــــــــللكرتونية تسمح للإبنكية 

  .كيفية استخدام هذه املاكينات)18(

 كاألساسية يف البنو  اإللكرتونيةثل أحد املنتجات البنكية مي ):GAB( األوتوماتيكي لألوراقالشباك  -

التجارية، وهي عبارة عن جهاز آيل يقدم خدمات أكثر تعقيدا بالنسبة للموزع اآليل لألوراق مثل قبول 

مهمة سحب  إىلحساب وغريها وهذا إضافة  إىلالودائع، طلب دفرت شيكات، عمليات التحويل من حساب 

 .األموال ويتصل مباشرة باحلاسوب الرئيسي للبنك

  الذاتي صرفكيفية عمل آالت ال :)91(الشكل رقم

        

 
Source: http://www.satim-dz.com/fr/component/content/article/49-guide-dab, 23/03/2014.  

                                                           
 DAB: Distributeur Automatique de Billet. 
  GAB: Guichet Automatique de Banque. 
 

2 3 
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1011 

1 

http://www.satim-dz.com/fr/component/content/article/49-guide-dab
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 نقاط البيع الطرفية -3

املشرتيات من رصيد ط البيع فيتم أوتوماتيكيا سحب قيمة اميرر البائع بطاقة الدفع للعميل على نق

وزعت العديد من الطرفيات يف السنوات املاضية ومازال العدد مرشحا للزيادة، إال أن العمل  العميل املصريف،

�ا فعليا ال يتم بصورة مناسبة، هلذا اعتربت الكثري من البنوك التجارية إطالقها هلذا املشروع قد شكل خسارة 

 .ة اإلجيابية مل يصل إليها بعدمالية هلا باعتبار أن النتائج الفعلي

 طاقات البنكيةالب -4

 :ميكن تلخيص أصناف البطاقات البنكية املتداولة يف اجلزائر فيما يلي

يف اجلزائر  لالستعمالهي عبارة عن بطاقة بنكية وطنية صاحلة  :)C.I.B( بطاقة السحب بين البنوك - 1.4

املعلومات والبنك املصدر هلا  إىلعلى ظهرها، باإلضافة  )C.I.B( فقط، ميكن التعرف عليها من خالل رمز

، يقدم أينما وجدت اآللية وكذلك يف نقاط البيع الطرفية فاتيف الصرا تستعمل يف عمليات السحب والدفع

 :خاصة وتوجد على نوعني مها 9بنوك عمومية و 7بنك جتاري،  16هذه البطاقة 

تقدم للعميل املصريف وفقا للشروط اليت يضعها البنك هي بطاقة دفع وسحب،  :البطاقة الكالسيكية -

  املصدر؛

هي بطاقة دفع وسحب، تقدم وفق الشروط اليت يضعها البنك املصدر وتقدم : البطاقة الذهبية -

 .الكالسيكية كسقف أعلى للسحب البطاقة وظائف إضافية على

هي وسيلة سحب ودفع الكرتوين تسمح بإجراء العمليات بالعملة الصعبة على : (VISA)طاقة فيزا ب - 2.4

  .وعلى شبكة اإلنرتنت يف مجيع دول العامل، (DAB / TPE)اإللكرتونيةاملوزعات اآللية لألموال ونقاط البيع 

 .بطاقة فيزا الكالسيكية، الذهبية ومسبقة الدفع: يف اجلزائر على ثالث أنواع هي متوفرة

ولإلطالع على تفاصيل أكثر حوهلا ميكن  ،)16(أنواع أخرى نلخصها يف اجلدول رقم  إىلباإلضافة 

  .زيارة املواقع الرمسية اخلاصة بكل بنك

  

  

  

  

                                                           
 DAB: Distributeur Automatique de Billet / TPE: Terminal de Paiement Electronique. 
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  أنوع البطاقات البنكية في بعض البنوك الجزائرية :)61(الجدول رقم

  البطاقات البنكية المقدمة  البنك

BBEEAA  

Masrer card, Carte Visa 
carte carburant (Carte Silver- Carte Gold- Carte Prepayee) 
carte Amex(Carte Gold - Carte Green- Carte Platinium) , 

Carte CIB(Gold- Classique) 
BBNNAA  Carte CIB(Gold- Classique) 

CCPPAA  
Carte CIB(Gold- Classique), Carte Visa(Gold- Classique), 

Master card 

BBAADDRR  
Carte CIB(Gold- Classique), Carte CBR 

Carte BADR TAWFIR 
CCNNEEPP  Carte CIB(Gold- Classique) 
BBDDLL  Carte Visa(Gold- prépayé), Carte CIB(Gold- Classique) 

SSoocciieettéé  GGéénnéérraallee  Carte CIB(Gold- Classique- Perle ) 
PPaarriibbaass  Carte CIB(Gold- Classique) 

AAGGBB  Masrer card, Carte Visa 
AAllssaallaamm  La carte de retrait Alsalam 

AABBCC  La carte de retrait ABC 

  باحثةمن إعداد ال: درـــــــــالمص

 بنوك اإلنترنت -5

الضعف الذي تعرفه اجلزائر يف تقدمي هذه اخلدمة إال أ�ا تبقى أحد أهم املشاريع املتوقع  من على الرغم

أما حاليا فالبنوك التجارية اجلزائرية تكتفي يف السنوات القليلة القادمة،  أن تنال اهتمام العميل املصريف اجلزائري

  )11أنظر امللحق رقم ( :تتمثل أمهها يف اآليت عرب هذه البنوك بتقدمي خدمات بسيطة

 اإلطالع على الرصيـــد؛ -

  التحويل حلسابك أو حلساب أحد املستفيدين؛ -

  يوم؛ 30متابعة خمتلف العمليات على احلساب خالل فرتة  -

 اإلطالع وحتميل كشف احلساب اخلاص بالعميل؛ -

  ؛طلب تغيري الرقم السري -

  .طلب دفرت شيكات -

  PPaarriibbaass ، ،SSoocciieettéé(ة فقط لبنكي ـــــــــــواجلدير بالذكر أن إمكانية القيام بالتحويالت من احلساب متاح

GGéénnéérraallee( ، ومتكينها من العمل خبدمات كاملة مثل البنوك التقليدية  اإللكرتونيةلتبقى عمليات تطوير البنوك

  . حد الساعة إىلمشاريع قيد الدراسة 
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اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت من خالل املوقع الرمسي للبنوك أو الدخول إليها  إىلميكن الوصول 

لبنك  اإللكرتونيةيوضح لنا موقع اخلدمات املصرفية  )20(بشكل مباشر يف موقعها املستقل والشكل رقم 

  . القرض الشعيب اجلزائري

  لبنك القرض الشعبي الجزائري اإللكترونيةالخدمات المصرفية  :)20(الشكل رقم 

  
bank.dz/fr-http://ebanking.cpa: Source  

 

 الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال -6

هذه اخلدمة قبل فرتة، إال أن العمل �ا يبقى حمدودا بعض الشئ يف البنوك على الرغم من إطالق 

البنك املعين، ليصلك كل ما حتتاج معرفته، مثل  إىلنصية قصيــــــــــــــــــرة  التجارية اجلزائرية، وتتم ببعث رسالة

  .)10أنظر امللحق رقم ( وضعية احلساب أو اإلطالع على الرصيد

 الذاتيةبنوك الخدمية  -7

صرفية من أحدث اخلدمات اليت طرحها بنك اخلليج يف السوق امل (Self-Banking)خدمة تعترب 

اجلزائر العاصمة، وهذه اخلدمة عبارة عن و  وكالتني ألجل تقدميها يف كل من وهران ااجلزائرية حيث افتتح مؤخر 

آالت مع وجود موظفني على األكثر من  5 إىل 3وكاالت تتوفر على آالت للسحب الذايت ما يرتاوح بني 

بسهولة ودون أي  أجل عملية الرقابة، فيتمكن العمالء من خالل هذه الوكالة بإمتام كافة معامال�م املصرفية

  .عناء يذكر

   

http://ebanking.cpa-bank.dz/fr/
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   راءات الدراسةـــــــــــــة وإجـــــــمنهجي: المبحث الثاني

على أداء البنوك التجارية اجلزائرية  اإللكرتوينحاولنا من خالل هذه الدراسة التعرف على أثر التسويق 

 إىلالنتائج املرجوة، قمنا بتقسيم هذا املبحث  إىلوكذلك دورها يف حتقيق رضا العميل املصريف، وبغية الوصول 

، املعاجلة اإلحصائية املتبعة الدراسة املقرتح منوذج ،حتديد جمتمع الدراسة وعينتها: وهيأربع مطالب أساسية 

  .وأخريا التأكد من صدق أداة الدراسة

  تحديد مجتمع الدراسة وعينتها: المطلب األول

ات ــــأوىل مراحل استخدام البحث اإلحصائي التحليلي، هي مرحلة مجع املعلومميكن القول أن 

حىت تكون املقاييس اليت ميكن أن نتوصل إليها نابعة اليت متثل واقع الظاهرة موضوع البحث، ) اإلحصائيات(

من هذا الواقع وليست جمرد تعبري عن رأي، وال شك أن أول مشكلة تصادفنا عند مجع املعلومات هي حتديد 

، حيث استخدمنا منهجية وطرق التحليلتعني علينا أن نقرر كما ي .الذي ميكن أن نلجأ إليه املصدر

  .اإلحصائي أسلوب االستبيان

  بحثمجتمع التحديد  -1

العمل املصريف بون ــعمالء البنوك التجارية الذين يتعاملدراستنا هذه يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع يف 

     2013حيث بلغ عدد هذه البنــــــــــــــوك حسب ما نشره موقع البنك املركزي اجلزائري يف بداية سنة  اإللكرتوين

املكلفني الفروع،  العامون، مدراء دراءاملوك من ـــــــــــــــــــع العاملني �ذه البنـــــــــــــــمجي إىلباإلضافة ، جتاريبنك  20 ــــب

   . وغريهم من املسئولني رؤساء األقسام، بالدراسات

  بحثمجتمع التحديد وحدة  -2

ستكون بطريقة احلصر الشامل أم ما إذا كانت طريقة اجلمع علينا يف هذه املرحلة أخذ القرار حول 

مناقشة مزايا  إىلهذا السؤال، األمر الذي يقودنا  إىلوال شك أن هناك أسباب تؤدي   .  بطريقة املعاينة

ب ت التجارب على أن معظم األحباث والدراسات إن مل نقل كلها جتري عادة بأسلو ولقد دلّ . الدراسة باملعاينة

                                                           
  للتفصيل أكثر أنظرتشرتك يف صفة واحدة أو أكثر) طبيعية أو معنوية(ـــــة بأنه عبارة عن جمموعــة من األفراد يعرف جمتمع الدراس ،:  

  .20، ص2011، مؤسسة حورس الدولية، مصر، "والتطبيقيمبادئ اإلحصاء الوصفي :" سعيد السيد علي إمساعيل

   يوجد نوعني من املصادر مها املصادر التارخيية ومصادر امليدان.  

  متعلقة بنشاط  اإلحصائي هو عبارة عن صحيفة أي كشف يتضمن عدد من األسئلة تتصل باستطالع الرأي أو خبصائص أية ظاهرة ناالستبيا

  . أو ثقايفينأو فاقتصادي أو اجتماعي 

   بسبب تعدد طبيعة ا�تمعات اإلحصائية واختالف املعطيات اليت نود مجعها وظروف اإلمكانات املالية املتاحة للدراسة، فقد تعددت طرق

  .مجع املعطيات تبعا لذلك
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افة البنوك التجارية اجلزائرية مبعىن تعذر ونظرا لعدم تعميم الدراسة على ك .العتبارات مادية وفنية العينات

مجيع عناصر ا�تمع اإلحصائي إلجراء الدراسة عليها، مت استخدام املعاينة العشوائية العنقودية  إىلالوصول 

   :والذي مت على مرحلتني

املرحلة األوىل، و�ا مت حتديد ثالث واليات من بني واليات منطقة اختيار عينة عشوائية من العناقيد يف  -

 ؛)17رقمأنظر اجلدول ( .غرب، أال وهي واليات اجلزائر العاصمة، شلف، غليزان - وسط

بعدها يتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل عنقود خمتار يف املرحلة الثانية لتكون بذلك قد متت  -

  16.مبرحلتني

اجلزائر : على ثالث واليات متمثلة يف بالتساوي ، موزعةمؤسسة بنكية جتارية 42مشلت دراستنا قد عليه فو 

ليصل  ،)18أنظر اجلدول ( بنك جتاري على مستوى كل والية 14 مبعدلالعاصمة، الشلف وغليزان، 

إستبانة منها، أما  94إستبانة بالنسبة املوظفني مت اسرتجاع  102جممـــــــــوع اإلستبانات املوزعـة اإلمجالية 

ـــــــة، مت اسرتجاع ما مقداره  120االستبيانات املوزعة للعمالء فقد مت توزيع  استبانه، وبعد عملية  115إستبانــــ

  إستبانة 92 إىل إستبانة، ليصل العدد اإلمجايل لعينة الدراســــــــــة بالنسبة للعمالء 23فرزها مت استبعاد 

، العدد اإلمجايل للبنوك املتواجدة يف كل من اجلزائر العاصمة، الشلف وغليزان )17( هذا وميثل اجلدول

معظمها يف والية اجلزائر على  تكز ، تّر )مديريات عامة+ وكاالت (مؤسسة بنكية  267والبالغ عددها الكلي 

  .البالدالعاصمة وأهم قطب اقتصادي يف اعتبار أ�ا متثل 

  

  

  

  

                                                           
   ـل دقيقــــبأ�ا جزء من ا�تمع، أخذت لتمثل هذا ا�تمع متثيتعرف العينة.  

   هذا . يتطلب توفر قائمة بعناصر ا�تمع اإلحصائيحظة أن استعمال أي من أسلويب املعاينة الطبقية واملعاينة العشوائية البسيطة ير باملالاجلد

إىل و�ذا نلجأ . وقد نواجه يف كثري من احلاالت مواقف ال تتوفر فيها مثل هذه القوائم، هلذا يصبح من املتعذر اختيار عينة من تلك ا�تمعات

أسلوب آخر هو تقسيم مفردات ا�تمع اإلحصائي إىل جمموعات جزئية واضحة نسمي كل منها عنقودا، مث يقوم الباحث بأخذ عينة منها بصورة 

  .عشوائية

أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، التخطيط للبحث وجمع وتحليل البيانات يدويا وباستخدام برنامج " :البلداوي عبد ا�يد 16

SPSS" ،73-72 ص، 2005، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  
   وهي املرحلة الثانية من املعاينة العشوائية العنقودية.  
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  غليزانو  البنوك التجارية في كل من والية الجزائر، الشلف: )17(الجدول رقم

           

  

 

  طبيعة�البنك

  غل��ان

وع
فر

�ال
دد

ع
  

  فالشل

وع
فر

�ال
دد

ع
  

  ا��زائر

وع
فر

دال
عد

  

  امـــــــــــع

CPA  

  )القرض�الشع���ا��زائري (
1 CPA  1 CPA  35 

BADR  

  )والتنمية�الر�فيةبنك�الفالحة�(
6 BADR  7 BADR  23 

BDL  

  )حليةبنك�التنمية�امل(
2 BDL  4 BDL  16 

CNEP  

الصندوق�الوط���للتوف���(

  )و�حتياط

3 CNEP  2 CNEP  33 

BEA  

 )البنك�ا��ار���ا��زائري (
1 BEA 1 BEA 24 

BNA 

 )البنك�الوط���ا��زائري (
3  BNA 3  BNA 21  

  اصـــــخ

  1  بنك�ناتيكس�س�ا��زائر  1  بنك�ناتيكس�س�ا��زائر  1  ا��زائربنك�ناتيكس�س�

  
  

سوسي���جين��ال�

  ا��زائر
1  

سوسي���جين��ال�

  ا��زائر
27  

  15  �ي�أن��ي�باري�با�ا��زائر  1  �ي�أن��ي�باري�با�ا��زائر    

  
  1  بنك�ا��ليج�ا��زائر  

بنك�املؤسسة�العر�ية�

  املصرفية
1  

  1  فر�س�نك�ا��زائر        

  1  سي���بنك�ا��زائر        

  12  بنك�ا��ليج�ا��زائر        

  1  البنك�العر�ي        

  1  بنك�السالم        

  1  بنك��س�ان        

  7  بنك�ال��كة�ا��زائري         

  8  ترست�بنك�ا��زائر        

  228    22    17    املجموع

 Source: https://www.epay.dz/ar/banks/, le 26/03/2014. 
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 يمثل المرحلة الثانية من المعاينة العنقودية لتحديد عينة الدراسة :)81(الجدول رقم

  الشلف  رمز�البنك  ا��زائر  الرقم
رمز�

  البنك
  رمز�البنك  غل��ان

1  CPA  117  CPA  123  CPA  413  

2  BEA  18  BEA  38  BEA  073  

3  AGB)009  )بنك اخلليج  AGB  201  BNA 868  

4  AGB  

L’agence 

Self-

Banking à 

Didouche-

Mourad  

BNA DR BNA  870  

5  BNA 599  BNA  260  BNA  876  

6  BNA  627  BNA  275  CNEP  516  

7  CNEP  102  CNEP  517  CNEP  514  

8  CNEP  110  CNEP  501  BADR  870  

9  
BNP  

 PARIBAS  
11010  BDL  DR  BADR  876  

10  
BNP   

PARIBAS  
07490  BDL  174  BADR  868  

11  
BNP 

 PARIBAS  
07560  

BNP 

PARIBAS  
07570  BADR  877  

12  HOSING BANK  
Direction 

général 
NATIXIS  021  BDL  469  

13  ABC banque  00164  SGA  00451  BDL  433  

14  ABC banque  117  ABC banque  21  Natixis  481  

  باحثةمن إعداد ال :المصدر

مؤسسة  42وكما هو موضح يف اجلدول أعاله فقد انتهت املرحلة الثانية من املعاينة العنقودية بتحديد 

، مما سيضفي على بنوك عامة ومثلها خاصة 6 بنكية موزعة بالتساوي على الواليات الثالث، كما مشلت

موثوق نوعا ما على بقية الدراسة مشولية وتنوعا أكثر من أجل احلصول على نتائج باإلمكان تعميمها بشكل 

  .البنوك التجارية على مستوى اجلزائر
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  نموذج الدراســـــــــــــــة المقترح: المطلب الثاني

لقد مت االعتمــــــــــــاد يف حتديد مضــــــــــــــامني النمـــوذج على دراسات عدة باحثني وكتــــــــــــاب فالبنسة للمتغري 

 )Woodruff et al, 1983( :رضا العمــــــــــــالء فقد استندنا على كل من دراســـــــــــــات األول املتمثل يف

)Alsamydai et al, 2012(، )AL-Ghamdi, 2009( ،)Wadi , 2011( ،د ــــــــــــــوذلك من أجل حتدي

ل ـــــــــــــــواملتمثلة يف كل من العوامل الدميوغرافية، العواما العمالء ـــــــــــــريات أو العوامل املؤثرة على رضــــــــــــــــاملتغ

وأخريا صورة البنك، أما عن املتغري الثاين والنهائي  اإللكرتونية ات املصرفيةـــــــــــالشخصية وكذلك جودة اخلدم

ـــــــعلى دراس اجتهاداتنا اخلاصة إىلباإلضافة  املتمثل يف أداء البنوك فقد اعتمدنا يف حتديد متغرياته  : ات كل منــ

 (Daghfous & Toufaily, 2006)و (Macmenamin, 1999) . 

يف حتديدها املعمول �ا يف النموذج فقد اعتمدنا  اإللكرتونيةة ــــــــــــــــاد جودة اخلدمة املصرفيــــــــــــــبعبالنسبة أل

 . )Parasurman et al , 2005( ـــةعلى دراس

 نموذج الدراسة المقترح :)21(الشكل رقم 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  بـــــــــــاحثةمن إعداد ال :المصدر

   

جودة الخدمات المصرفية جودة الخدمات المصرفية 

  اإللكترونيةاإللكترونية

  االستجابــــــــةاالستجابــــــــة  --

ـــــــــــــاءة  -- ـــــــــــــاءةالكفــــ   الكفــــ

  السريةالسرية  --

ــــــــــــاء  -- ــــــــــــاءالوف   الوف

  االتصـــــــــــــالاالتصـــــــــــــال  --

 

  العوامل الشخصية للعميــلالعوامل الشخصية للعميــل

  الثقةالثقة  --

  الخبرة والتجربةالخبرة والتجربة  --

  والمعرفةوالمعرفة  الثقافةالثقافة  --

صــــــورة البنــــــــكصــــــورة البنــــــــك     

المردودية المالية المردودية المالية   

    للبنكللبنك

رضا العمالءرضا العمالء       

  التكاليفالتكاليف

  

  الحصة السوقية الحصة السوقية 

    أداء البنكأداء البنك

  العوامل الديموغرافيةالعوامل الديموغرافية
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  المستخدمة في الدراسةالحصول على المعلومات واألدوات مصـــــــــــــادر : المطلب الثالث

  :املعلومات اليت ختدم أهداف الدراسة استخدمنا املصادر واألدوات التالية إىلمن أجل الوصول 

   مصادر الحصول على المعلومات -1

  :املصادر اآلتيةعلى ــــــــات والبيانات املتعلقة بالدراسة اعتمدنا على املعلومللحصول   

الكتب : مت اعتمادها يف اجلانب النظري للدراسة، وقد مشلـــــــــت كل من: المصــــــــــــــــــــــــادر الثانوية - 1.1

العربية واألجنبية، املقاالت وا�الت العربية واألجنبية وكذلك الرسائــــــــــــــــل واملذكرات اجلامعية املتعلقة باملوضوع 

 .شبكة اإلنرتنت علىواقع عدد من امل إىلباإلضافة 

من أجل أن نقرتب أكثر من احلقيقة ومن أهداف حبثنا مت اعتماد أداتني  :ةـــــــــــادر األوليـــــــالمص - 2.1

 .أساسيتني كمصادر أولية مها اإلستبانة واملقابلة

مت اعتماد أسلوب املقابلة الفردية مع املوظفني يف البنوك وخنص بالذكر هنا مدراء الفروع : المقابلة -1.2.1

يف البنوك يف الوقت الراهن  اإللكرتوينواملدراء العامون، وذلك بغرض مجع املعلومات عن واقع العمل املصريف 

يف البنك املعين، ما  إللكرتوينامقارنة باملاضي، فكانت األسئلة تدور خاصة حول تاريخ بداية العمل املصريف 

هي املشاريع املستقبلية اليت تسعى إليها البنوك، اإلمكانيات املتوفرة من أجل املضي قدما، مدى االهتمام 

  يف البنك، وغريها من األسئلة اليت ختدم غايتا األساسية؛ اإللكرتوينبالتسويق 

ه احلصول على املعلومات املتعلقة بالدراسة، مت تصميمترب األداة الرئيسية املستعملة يف يع :االستبيان -2.2.1

واختبار فرضيا�ا مت إعداد  راء باحثني وكوادر مصرفية مؤهلة، وبغية معاجلة أسئلة الدراسةآباالعتماد على 

 .املوظفني يف البنوك إىل ةالعمالء املصرفيني، فيما وجهنا الثاني إىل ني، وجهنا األوىلتمنفصل نيتانإستب

 بالعمالء ةمتعلق: )1(رقم  ةتباناإلس -أ

، تعلق األول باملعلومات )1أنظر امللحق رقم(رئيسيني جزأين إىلمت تقسيم اإلستبانة املتعلقة بالعمالء 

حتديد جمموعة العوامل  إىلالعامة حول املستجوب أو املستجوبة، وضع بغرض معرفة اخلصائص العامة للعينة و 

املقدمة، يف حني دارت  اإللكرتونيةالدميوغرافية املؤثرة بشكل أساسي يف رضا العميل املصريف عن اخلدمات 

  :العوامل التالية إىلاألسئلة يف اجلزء الثاين حول رضا العمالء، من خالل التطرق 

معرفة  إىل نا من خاللههدفسؤال،  18 عاملتضمن هذا ال :اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية  -

 املقدمة؛ اإللكرتونيةمستوى رضا العميل املصريف جلودة اخلدمة 
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معرفة مدى تأثري العوامل الشخصية  هادف منكان اهلأسئلة،   5تضمنت  :العوامل الشخصية للعميل -

  املقدمة؛ اإللكرتونيةرضاه عن اخلدمات  على مستوىللعميل 

أسئلة، وضعت بغرض معرفة مدى تأثري صورة البنوك املقدمة للخدمات  5تضمنت  :صورة البنك -

  .على رضا العميـــــــل اإللكرتونية

  بالموظفيــن ةمتعلق: )2(رقم  ةاإلستبان -ب

األول للمعلومات العامة  زء، خصص اجل)2أنظر امللحق رقم(جزأين رئيسيني إىلمت تقسيم هذه اإلستبانة 

أقسام أساسية، نذكرها كما  4 إىلالثاين فقد قسم  زءاملوقع اجلغرايف للبنك، أما اجل إىلحول املوظفني إضافة 

  :يلي

على املردودية  اإللكرتوينأسئلة، وضعت بغرض معرفة مدى تأثري التسويق  3تضمن  :القسم األول -

  املالية للبنوك؛

نك بعد تبين العمل تضمن سؤالني، دارا حول مقدار التحسن يف احلصة السوقية للب :القسم الثاني -

  ؛اإللكرتوينصريف امل

معرفة مدى تأثري صورة البنك على أدائه بعد  إىل اأسئلة، هدفنا من خالهل 3تضمن  :القسم الثالث -

  ؛مقارنة باملنافسيــــن اإللكرتوينتبين العمل املصريف 

على التكاليف اليت  اإللكرتوينأسئلة، وضعت بغرض معرفة أثر التسويق  3تضمن  :القسم الرابع -

  حملها البنوك؛تت

إلستبانة األوىل، وضع بغرض معرفة رأي املوظفني حول أداء يعترب قسم مكمل ل :القسم الخامس -

من خالل املواجهات املباشرة معهم  الذي يقدمه البنك ودرجة رضا العمالء عنه اإللكرتويناملنتج 

 . ومالحظة مواقفهم

 اختبارا، مت إجراء ممن صدقه تتقيس العوامل املراد قياسها، والتثب تنيمن أجل الربهنة على أن اإلستبان

وعلى ) Cronbach Alpha( ، حيث مت تقييم متاسك املقياس حبسابماالداخلي لفقرا� اقــــــــــــــــاالتسمدى 

ـــــــالرغم من عدم وج ، لكن من الناحية العملية Alpha ةة خبصوص القيم املناسبـــــــــــــواعد قياسيود قــــــــــــــ

  . معقولة يف البحوث املتعلقة باإلدارة والعلوم اإلنسانية ) Alpha ≥ 0.60(تعترب
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 الجدول رقم(19): معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد اإلستبانة (1)

 المتغيرات البعد الفرعي عدد الفقرات معامل الثبات

 الكــــــــــــفاءة 5 79.5

اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية   

 الوفـــــــــاء 6 78.5

 االستجابة 3 77.9

 االتصال 2 75.8

 السرية 2 78.1

 العوامل الشخصية -- 5 76.2

ورة البنكــــــص -- 5 80.1  

ككل  اإلستبـــــــــــانة  2828  87.887.8  

  .اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر    

 

 الجدول رقم(20): معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد اإلستبانة (2)

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المتغيرات

  67.0  3  المردودية

  65.4  2  الحصة السوقية

  63.2  3  صورة البنك

  77.4  3  التكاليف

  70.0  3  رضا العمالء

  83.483.4  1414  اإلستبـــــــــانة ككل

  .من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر    

ثبات عال حيث بلغ يف اإلستبانة  اإلستبانتني متتع األداة مبعاملتدل معامالت الثبات املسجلة يف كال 

اليت وصل و بالنسبة لإلستبانة اخلاصة باملوظفني  وهي نسبة عالية، وكذلك احلال% % 87.887.8نسبة اخلاصة بالعمالء 

  .قدر�ما يف حتقيق أغراض الدراسة ، مما يؤشر على%%83.483.4 إىلفيها 
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  مستخدمـــــــــةالاإلحصائية دوات األ -2

  :من أجل حتليل ومعاجلة بيانات البحث، مت االعتماد على الوسائل اإلحصائية التالية

  ؛إحصائي جلمع البيانات ومعاجلتها هو برنامج :19إصدار  SPSS الربنامج اإلحصائي -

 التكراري، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية؛التوزيع  -

 .مت حتديدها وفقا للمقياس السباعــــي لبدائل اإلجــــــــابة لكل فقرة: درجة املــــوافقة -

 

2 =
���

3
=

ــــــــــل األعلى احلد للبديـــــــــل األدىن احلد – للبديــ

ـــــــــــات عدد  ــــــ املستوي
=     الفئة طول

  مرتفعو  منخفض، متوسط: حبيث أن عدد املستويات هي

  :لتكون جماالت درجة املوافقة هي كاآليت

 ةةــــــــمنخفضمنخفض             ̅� ∋  ]31   ]

  ةةــــــــــــــــــوسطوسطــــــــمتمت         ̅�  ∋ ]5   3]

  ةةــــــــــــــــــــرتفعرتفعــــــــــــــــــمم         ̅�  ∋ ]7   5]

  

 ؛اإلستبانةقرات فللتأكد من درجة ثبات وصدق ) Cronbach Alpha(معامل  -

 إىلني باإلضافة تاناإلجابة يف اإلستب تاختيارامت استخدام مقياس ليكرت السباعي واخلماسي يف بناء  -

  ".ال"و" نعم"األسئلة املغلقة بإجابتني 
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  د العينةاالمتغيرات الديموغرافية ألفر : المطلب الرابع

ة وحمل اإلقـــــــــامة بالنسبة ــــر، املستوى الدراسي، املهنـــــــاجلنس، العم :كل منمشلت هذه املتغيــــــــرات  

، للعمالء، أما املوظفني فقد تضمنت كل من اجلنس، املستوى الدراسي، املسمى الوظيفي وسنوات اخلربة

  .على التوايل )22 - 21(وذلك ما يوضحه اجلدولني رقم 

  الخاصـــــــة بالعمالء حسب المتغيرات الديموغرافيةتوزيع العينة  :)12(الجدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير  الرقم

  الجنس  1
 63.0% 58  ذكر

 37.0% 34  أنثى

 100% 92  المجموع

  العمر  2

 10.9% 10  )26من أقل (

)26 - 35(  39 %42.4 
)36 - 45(  28 %30.4 
 )46- 60(  14 %15.2 

 1.1% 1  )60 أكثر من(

 %100  92  المجموع

  المستوى الدراسي  3

 6.5% 6  أقل من الثانوي

 21.7% 20  ثانوي

 65.2% 60  جامعي

 6.5% 6  دراسات عليا

  %100  92  المجموع

  المهنة  4

 7.6% 7  طالب

 70.7% 65  موظف

 7.6% 7  أعمال حرة

 14.1% 13  أخرى

  %100  92  المجموع

  محل اإلقامة  5

 37.0% 34  الشلف

 32.6% 30  الجزائر

 30.4% 28  غليزان

  %100  92  المجموع

  من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر
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وهي نسبة مرتفعة مقارنة   6633%%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة املستجوبني من الذكور بلغت 

 44..4422%%بنسبة قدرت ب  )35- 26(أكثر فئة عمرية مشلتها العينة كانت بني أن بنسبة اإلناث، كذلك نالحظ 

كانت األغلبية الدراسي  من حيث املستوى ، 44..3300%% ـواليت قدرت نسبة مشاركتها ب) 45- 36( تليها الفئة بني

  77..7700%%ما نسبته  بينت النتائج أن ، أما عن املهنة فقد22..6655%%املشاركة من املستوى اجلامعي بنسبة قدرت ب

 قد أظهرت نتائج التحليل الوصفي بالنسبة ملتغري حملوهي أعلى نسبة مقارنة ببقية البدائل، و  من املوظفني

أن عدد املستجوبني يتوزعون بنسب متقاربة على الواليات الثالث تتصدرهم والية الشلف بنسبة اإلقامة 

  ..37% قدرت بـ

  حسب المتغيرات الديموغرافية موظفيــــــنتوزيع العينة الخاصـــــــة بال :)22(الجدول رقم

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكرارالتكرار  الفئةالفئة  المتغيرالمتغير  الرقمالرقم

  الجنس  1
 59.6% 56  ذكر

 40.4% 38  أنثى

 100% 94  المجموع

  العمر  2

 1.1% 1  )26من أقل (

)26 - 35(  43 %45.7 

)36 - 45(  27 %28.7 

 )46 - 60(  23 %24.5 

 -- --  )60 أكثر من(

  %100  94  المجموع

  المؤهل العلمي  3

 22.3% 21  ثانوي

 64.9% 61  ليسانس

 5.3% 5  ماجستير

 2.1% 2  دكتوراه

 5.3% 5  أخرى

  %100  94  المجموع
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  )تابع( :)22(الجدول رقم

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكرارالتكرار  الفئةالفئة  المتغيرالمتغير  الرقمالرقم

  المسمى الوظيفي  4

 23.4% 22  مسؤول خدمة العمالء

 20.2% 19  رئيس مصلحة

 24.5% 23  مدير فرع

 2.1% 2  مدير عام

 13.8% 13  مكلف بالدراسات

 16.0% 15  أخرى

  %100  94  المجموع

  سنوات الخبرة  5

 21.3% 20  )سنوات 5أقل من (

 27.7% 26  )سنوات 10 -5من (

 12.8% 12  )سنة 15 -11من (

 38.3% 36  )سنة 15أكثر من (

  %100  94  المجمــــــوع

6  
  الموقع الجغرافي

  للبنك

 36.2% 34  الشلف

 33.0% 31  الجزائر

 30.9% 29  غليزان

  %100  94  المجمــــــوع

  من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

للمتغريات الدميوغرافية للمستجوبني من عينة  نتائج التحليل الوصفي إىل )22(ر اجلدول رقم ــيشي

أما عن ، ، 66..5599%%ــ أغلب املشاركني من الذكور بنسبة تقدر ب أنج ئالنتا أظهرتالدراسة املتعلقة باملوظفني، وقد 

ا مك  ،،77..4455%%ـــ هي األعلى حضورا بنسبة قدرت ب ))3535--2626((كة فقد كانت الفئة احملصورة بني الفئة العمرية املشاِر 

بينما توزعت بقية  ،انسسمن املستجوبني هم من حاملي شهادة اللي  99..6644%% النتائج كذلك أن ما نسبتهبينت 

ممن يشغلون منصب  هم من أفراد العينة 55..2244%%، هذا ويشيــــر اجلدول أيضا أن العينة على البدائل األخرى

كانوا ممن تعدت خرب�م   33..3388%%ملتغري سنوات اخلربة لقد أوضحت النتائج أن ما نسبته  بالنسبة مدير الفرع،

سنة، ويف األخري نالحظ أن والية الشلف كانت األعلى مشاركة من حيث عدد املستجوبني مقارنة بوالييت 15

  ..22..3366%%اجلزائر العاصمة وغليزان وذلك بنسبة قدرت بـــ 

    



   التجارية الجزائرية ل لعينة من البنوكــــرضا العمي

 

 

عرض نتائج حتليل خمتلف آراء العينة من املوظفني والعمالء، وذلك 

باستخدام جداول التوزيع التكراري، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وعلى هذا 

ل نتائج عينة الدراسة املتعلقة ــــــــثالث مطالب رئيسية متمثلة يف حتلي

  .بالعمالء، حتليل نتائج عينة الدراسة املتعلقة باملوظفني وأخريا اختبار الفرضيات

نتائج اإلستبانة اخلاصة بالعمالء وفق ثالث حماور متمثلة يف 

، العوامل الشخصية وصورة البنك، وقبل التطرق إليها نقوم باستعراض نتائج 

املستخدمة للتعامل مع  اإللكرتونيةيف اجلزء األول من اإلستبانة واملتعلق بقنوات التوزيع 

  المتعامل بها اإللكترونيةج السؤال المتعلق بقنوات التوزيع 

  بنوك اإلنترنت  البنوك الهاتفية

  ال  نعم  ال  

67  42  50  

  %72.8  %%45.745.7  54.3%  

  قنوات التوزيع المتعامل بها من طرف أفراد العينة

  
0% 20%

الصراف اآللي

البنوك الهاتفية

بنوك اإلنترنت
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  ج واختبار الفرضيــــــــاتـــــــــتحليل النتائ: 

عرض نتائج حتليل خمتلف آراء العينة من املوظفني والعمالء، وذلك  إىل�دف من خالل هذا املبحث 

باستخدام جداول التوزيع التكراري، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وعلى هذا 

ثالث مطالب رئيسية متمثلة يف حتلي إىلاس قمنا بتوزيع املبحث 

بالعمالء، حتليل نتائج عينة الدراسة املتعلقة باملوظفني وأخريا اختبار الفرضيات

  ة بالعمالءـــــج اإلستبانة الخاصــــــــتحليل نتائ

نتائج اإلستبانة اخلاصة بالعمالء وفق ثالث حماور متمثلة يف ب سنقوم بتحليل من خالل هذا املطل

، العوامل الشخصية وصورة البنك، وقبل التطرق إليها نقوم باستعراض نتائج اإللكرتونيةجودة اخلدمة املصرفية 

يف اجلزء األول من اإلستبانة واملتعلق بقنوات التوزيع املدرج 

  :املوايلالبنك من خالل اجلدول 

ج السؤال المتعلق بقنوات التوزيع ــــتحليل نتائ: )23( رقم

البنوك الهاتفية  للبنك اآللي الصراف  بدائل قنوات التوزيع

  نعم  ال  نعم  اختيارات اإلجابة

  25  11  81  التكرار

  %%27.227.2  %12  %%8888  النسبة المئوية

  من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج اإلستبانة

قنوات التوزيع المتعامل بها من طرف أفراد العينة :)22(الشكل رقم

  .)23(من إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدول رقم 

40% 60% 80% 100

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

: حث الثالثــــــــــالمب

�دف من خالل هذا املبحث 

باستخدام جداول التوزيع التكراري، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وعلى هذا 

اس قمنا بتوزيع املبحث ــــــاألس

بالعمالء، حتليل نتائج عينة الدراسة املتعلقة باملوظفني وأخريا اختبار الفرضيات

تحليل نتائ: المطلب األول

من خالل هذا املطل

جودة اخلدمة املصرفية 

املدرج  )6(السؤال رقم 

البنك من خالل اجلدول 

رقم الجدول

بدائل قنوات التوزيع

اختيارات اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

الشكل رقم

من إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدول رقم  :المصدر

100%

نعم

ال
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أن أكثر قناة توزيع إلكرتونية يستعملها العمالء هي آالت 

 

الشكل دام بنوك اإلنرتنت من خالل 

  .اإللكرتوينوالوسيلة األوىل اليت يقوم عليها التسويق 

 تاإلنترنالعالقة بين المتغيرات الديموغرافية والتعامل بالخدمات المصرفية عبر 

  

املتعاملني احلاملني لشهادات  ،26نالحظ أن الفئة العمرية األقل من 

الدراسات العليا، جنس اإلناث، الطلبة، والقاطنني بوالية العاصمة هم األكثر تعامال باخلدمات املصرفيــــــة عرب 

  . كل واضح يف استخدام اخلدمات عرب اإلنرتنت

وصف وتقييم مستوى جودة اخلدمة املصرفية املقدمة يف البنوك 

0% 20%

ذكر
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)26أقل من (
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)60أكثر من (
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ثانوي

جامعي

دراسات علیا

طالب
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أن أكثر قناة توزيع إلكرتونية يستعملها العمالء هي آالت  خالل اجلدول والشكل أعاله، نالحظ

 . تليها بنوك اإلنرتنت مث البنوك اهلاتفية ،،%%8888 بلغتبنسبة 

دام بنوك اإلنرتنت من خالل وضح العالقة بني املتغريات الدميوغرافية ألفراد العينة واستخ

والوسيلة األوىل اليت يقوم عليها التسويق  برزالقناة األ باعتبارها اإلنرتنتوخنص هنا 

العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والتعامل بالخدمات المصرفية عبر : )2

  من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج اإلستبانة

نالحظ أن الفئة العمرية األقل من  )23(من خالل الشكل رقم 

الدراسات العليا، جنس اإلناث، الطلبة، والقاطنني بوالية العاصمة هم األكثر تعامال باخلدمات املصرفيــــــة عرب 

كل واضح يف استخدام اخلدمات عرب اإلنرتنتاإلنرتنت، مما يبني لنا أن العوامل الدميوغرافية احملددة تؤثر بش

 اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية 

وصف وتقييم مستوى جودة اخلدمة املصرفية املقدمة يف البنوك  إىلسنتطرق يف هذه املرحلة من الدراسة 

  :، من خالل اجلدول املوايلاحملددة ضمن عينة الدراسة

40% 60% 80%

نعم   ال  

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

خالل اجلدول والشكل أعاله، نالحظمن 

بنسبة  الصرف الذايت

وضح العالقة بني املتغريات الدميوغرافية ألفراد العينة واستخهذا ون

وخنص هنا ، )23( رقم

32(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

من خالل الشكل رقم 

الدراسات العليا، جنس اإلناث، الطلبة، والقاطنني بوالية العاصمة هم األكثر تعامال باخلدمات املصرفيــــــة عرب 

اإلنرتنت، مما يبني لنا أن العوامل الدميوغرافية احملددة تؤثر بش

  

جودة الخدمة المصرفية  -1

سنتطرق يف هذه املرحلة من الدراسة 

احملددة ضمن عينة الدراسةالتجارية اجلزائرية 

  

  

100%
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  اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية في السؤال المتعلق ب إجابة أفراد العينة ):42(الجدول رقم 

 مستوى األهمية المعياري االنحراف المتوسط الحسابي الفقــــــــــــــرة الرقم

ـــــــــــع  1 ـــــــــة اإللكرتوينأدخل املوقـ  مرتفعة 1.521 5.34 .للبنك بسهولــ

 مرتفعة 1.425 5.45 .يوفر الكثري من الوقت واجلهد اإللكرتويناستخـــدام املوقع  2

3 
أقوم بإمتام معاماليت املصرفية بسهولة ويسر من خالل القنوات التوزيعية 

 . اإللكرتونية
 مرتفعة 1.113 6.28

 مرتفعة 1.044 6.36 .تتميز بسهولة االستخدام اإللكرتونيةاخلدمات  4

 مرتفعة 1.322 5.52 .وسهلة للفهم ولإلستعاباملعلومات على املوقع منظمة  5

ــــــــــــــــــــاءة   مرتفعةمرتفعة  996655..00  7799..55  الكف

 مرتفعة 1.185 5.85 .يقدم البنك املعلومات الكافية اليت أريدها 6

 مرتفعة 1.057 6.07 .املقدمة دقيقة جدا اإللكرتونيةاخلدمات  7

 متوسطة 1.544 3.65 .الفرنسية، العربية واإلجنليزيةاملوقع اخلاص بالبنك متاح باللغات الثالث  8

 مرتفعة 1.16 6.16 .لدي ثقة كبرية يف البنك للوفاء بوعوده والتزاماته 9

 مرتفعة 1.162 5.97 .اليت يقدمها البنك متنوعة اإللكرتونيةاخلدمات  10

 مرتفعة 1.053 5.89 .تليب كافة متطلبايت واحتياجايت املصرفية اإللكرتونيةاخلدمات  11

  مرتفعةمرتفعة  775533..00  6600..55  الوفــــــــــــــاء

 متوسطة 1.697 4.23 .البنك جييب بشكل سريع على طلبايت، عن طريق الربيد أو اهلاتف 12

 متوسطة 1.333 4.38 .املصرف يتعامل مع الشكاوى اليت أقدمها بقبول واهتمام 13

14 
إمتام املعامالت املصرفية املصرف يتصرف مع املشاكل اليت تواجهين يف 

 .بطريقة سريعة وفعالة
 متوسطة 1.389 4.7

  متوسطة  111111..11  4433..44  االستجابة

 مرتفعة 1.161 5.45 .بإمكاين التواصل مع املصرف بشكل سريع ومتواصل 15

 متوسطة 1.872 3.97 .أتلقى رسائل إلكرتونية توجيهية وإرشادية بني فرتة وأخرى 16

  متوسطة  225566..11  7711..44  االتصال

 مرتفعة 0.831 6.35 .لسالمة بيانايت الشخصية مطمئن بالنسبة 17

 مرتفعة 0.943 5.99 .أشعر باألمان عند إجرائي ملعاماليت املصرفية 18

 مرتفعة  884466..00  1177..66  السرية

 مرتفعة  771133..00  3344..55  اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية 

  اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجات املوافقة لكل من أبعاد  )24(يوضح اجلدول رقم 

نالحظ أن كل الفقرات املستخدمة للتعبري عن كفاءة اخلدمة قد ، حيث اإللكرتونيةجودة اخلدمة املصرفية 

مقياس درجة  على حسب ] 6,37 ; 5,34]سجلت درجات موافقة مرتفعة، مبتوسطات حسابية احنصرت بني 

املقدمة السهولة والسرعة يف  اإللكرتونيةكدليل على أن أفراد العينة يلتمسون يف اخلدمة   املوافقة املستخدم

وهي قيمة ضعيفة تعكس التقارب يف وجهات  0.9650.965 ـــاالستخدام، وهذا ما يؤكده االحنراف املعياري املقدر ب

نظر أفراد العينة فيما خيص الكفاءة، كذلك احلال بالنسبة للبعد الثاين املتمثل يف الوفاء حيث قدر متوسطه 

،كما كانت درجة املوافقة فيه مرتفعة، إذا استثنينا 775533..00 ــــب ت قيمتهواحنراف معياري قدر  6600..55احلسايب بــــ 

ة متوسطة، وجاءت يف املرتبة األوىل يف ما خيص نفس البعد ــــــــــــــحتصل على درجة موافقالذي  8السؤال 

 واحنراف معياري بلغ 6.1166 مبتوسط حسايب قدر بـ "لدي ثقة كبرية يف البنك للوفاء بوعوده والتزاماته " ارةـــــــــــعب

، بالنسبة العميلمنه وهو ما يبني لنا أن معظم أفراد العينة تتفق أن البنك يقوم بالوفاء بكل ما ينتظره   1.161.16

واحنراف  4433..44لبعد االستجابة فقد أوضح اجلدول أنه حتصل على درجة موافقة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ 

املصرف يتصرف مع  "فهي أما الفقرة اليت سجلت أعلى متوسط حسايب يف البعد   ،،111111..11معياري بلغ 

وهذا دليل على اتفاق ولو بدرجة  "املشاكل اليت تواجهين يف إمتام املعامالت املصرفية بطريقة سريعة وفعالة

بالنسبة  متوسطة على حزم املصرف يف التعامل مع مشاكل العمالء بطريقة تأيت عند توقعا�م، نفس الشئ

واحنراف معياري  7711..44بــــ درجـــــــــــــة موافقة متوسطة، مبتوسط حسايب قدر لبعــــــــــــــد االتصال والذي حتصل على

ــاملتعلق بالفق 4455..55  ات ضمن هذا البعد فهوــــــــــر ن أعلى متوسط حسايب سجلته الفقــــــــــــــأما ع، ، 225566..11بــ  قدر ــ ـــ ــ  رةــ

فيما خيص آخر بعد من أبعاد جودة اخلدمة  ."ومتواصلرف بشكل سريع ـــــــــــــــبإمكاين التواصل مع املص""

 احنرافو و   1177..66  واملتمثل يف السرية فقد حتصل على موافقة مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ اإللكرتونيةاملصرفية 

الثقة الكبرية اليت يضعها العميل يف املصرف فيما خيص سرية بياناته  إىلوهو ما يشري   884466..00  معياري بلغ

   .ةالشخصية وتعامالته املالي

على  مرتفعةأن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة عليه وباالعتماد على النتائج املسجلة يف اجلدول فإن و 

  ..771133..00  واحنراف معياري بلغ  3344..55 بلغ مبتوسط حسايب عاموذلك  اإللكرتونيةجودة اخلدمة املصرفية 

 العوامل الشخصية للعميل -2

العوامل الشخصية للعميل بعينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة  إجابات إىل )25( يشري اجلدول رقم

  .واملتمثلة يف الثقة، اخلربة، التجربة واملعرفة
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  الشخصية للعميل العواملفي السؤال المتعلق ب إجابة أفراد العينة: )52(الجدول رقم 

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

ــــــل مع اخلدمات   1   مرتفعة 0.935 5.93  .اإللكرتونيةلدي ثقة كبرية يف املصرف للتعامـ

2  
اليت يقدمها املصرف  اإللكرتونيةبناء على خربيت وجتاريب السابقة، فإن اخلدمات 

  .ذات جودة
  متوسطة 1.418 4.47

  مرتفعة 0.871 6.21  .لذا ال أتردد يف التعامل �ا اإللكرتونيةلدي املعرفة الكافية حول اخلدمات   3

  متوسطة 1.819 4.25  .جتاريب السابقة مسحت بتعزيز ثقيت باملصرف الذي أتعامل معه حاليا  4

  مرتفعة 1.66 5.54  .اإللكرتونيةالتعامل باخلدمات  إىلالثقافة اليت أمتتع �ا هي اليت دفعيت   5

  مرتفعة  0.829  5.28  العوامل الشخصية للعميل

  اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

 ] 6.22 , 4.25] ضمن ا�ال تقع ات احلسابية املسجلةــــــــــــمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط

لذا ال أتردد يف التعامل  اإللكرتونيةلدي املعرفة الكافية حول اخلدمات  "حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة 

للفقرة، فيما  املرتفعة كس درجة املوافقةعوهو ما ي  887711..00 واحنراف معياري بلغ  2211..66مبتوسط حسايب بلغ  "�ا

على املرتبة األخرية " جتاريب السابقة مسحت بتعزيز ثقيت باملصرف الذي أتعامل معه حاليا"  حصلت الفقرة

وتشري  ،لتكون درجة املوافقة على الفقرة متوسطة 881199..11 واحنراف معياري قدر ب  2255..44مبتوسط حسايب بلغ 

، وهو بدرجة موافقة مرتفعة  0.8290.829 عياري بلغاملحنراف االو  5.285.28بلغ  للمتغري احلسايب العام النتائج أن املتوسط

وكذلك انطباعه اإلجيايب عنها مقارنة  اإللكرتونيةاألمر يوضح الثقة الكبرية اليت يضعها العميل يف اخلدمة 

أن املعرفة والثقافة اليت يتمتع �ا العميل تعكس حكمه عنها، وهذا ما نوضحه  إىلبتجاربه السابقة، باإلضافة 

  .خالل إبراز إجابات أفراد العينة استنادا على متغريا�م الدميوغرافيةمن  )24(يف الشكل رقم 
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العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والعوامل الشخصية للعميل 

  

العامالن األكثر تأثريا يف بناء  انالحظ أن العمر واملستوى الدراسي مه

  .بصورة البنك

  السؤال المتعلق بصورة بنك

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  متوسطة 2.071

  متوسطة 4.631.971

  مرتفعة 0.842

  متوسطة 4.181.95

  مرتفعة 5.091.487

  متوسطة  1.228  4.90
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العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والعوامل الشخصية للعميل : )42(الشكل رقم

  اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج 

نالحظ أن العمر واملستوى الدراسي مه السابقالشكل 

  .اإللكرتونيةالعوامل الشخصية عند اختيار التعامل باخلدمات املصرفية 

 

بصورة البنكعينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة  إجابات )26( اجلدول رقم

السؤال المتعلق بصورة بنك على إجابة أفراد العينة :)62(الجدول رقم 

  الفقـــــــــــــــــــرة
المتوسط 

الحسابي

، وآراؤهم اإللكرتونيةجتارب املتعاملني السابقني مع اخلدمات 

  .اإلجيابية حوهلا دفعتين للتعامل �ا
4.4 

 4.63  .مسعة البنك اجليدة هي اليت دفعتين ألثق به

 6.2  .تعزز من صورة البنك اإللكرتونيةاخلدمات 

اليت يقدمها املصرف أمام  اإللكرتونيةأقوم بامتداح اخلدمات 

  .معاريف وأشجعهم لإلقبال عليها
4.18 

 5.09  .اليت يقدمها البنك جتعل منه األفضل اإللكرتونية

4.90  البنك صـــــــــــورة

  اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

الشكل رقم

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

الشكل خالل من 

العوامل الشخصية عند اختيار التعامل باخلدمات املصرفية 

 صورة البنك -3

اجلدول رقموقد محل 

الجدول رقم 

  الرقم

1  
جتارب املتعاملني السابقني مع اخلدمات 

اإلجيابية حوهلا دفعتين للتعامل �ا

مسعة البنك اجليدة هي اليت دفعتين ألثق به  2

اخلدمات   3

4  
أقوم بامتداح اخلدمات 

معاريف وأشجعهم لإلقبال عليها

اإللكرتونيةاخلدمات   5

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

100%

ال أتفق إلى حد ما

محايد

أتفق إلى حد ما

أتفق

أتفق كليا
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 ]6.2 , 4.18 [ حمصورة يف ا�ال للمتغري

  6.26.2 بـــــ يف املرتبة األوىل مبتوسط قدر

اليت  اإللكرتونيةأقوم بامتداح اخلدمات 

واحنراف  1188..44بـــ  درـــــــــــأخريا مبتوسط حسايب ق

بــــ  ويوضح اجلدول املتوسط احلسايب للعام للمتغري الذي يقدر

تأثري صورة البنك املستخدم  إىل، وهو ما يشري 

هل أنت راض عن اخلدمات ": واملتمثلة فقرته يف

  .)27(، فكانت اإلجابات كما يوضحها اجلدول رقم 

  بمستوى الرضاالسؤال المتعلق 

  النسبة المئوية التراكمية

 --  

%7.6 

%18.5 

%91.3 

%100 

 --  

29 من الجزء الثاني
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للمتغري نالحظ أن املتوسطات احلسابية )26( من خالل اجلدول رقم

يف املرتبة األوىل مبتوسط قدر" تعزز من صورة البنك اإللكرتونيةاخلدمات " رة 

أقوم بامتداح اخلدمات " بدرجة موافقة مرتفعة، وحلت الفقرة  0.8420.842احنراف معياري قدر ب 

أخريا مبتوسط حسايب ق" ال عليهاــــــــــــــيقدمها املصرف أمام معاريف وأشجعهم لإلقب

ويوضح اجلدول املتوسط احلسايب للعام للمتغري الذي يقدر بدرجة موفقة متوسطة، 1.951.95

، وهو ما يشري بدرجة موافقة متوسطة  1.2281.228 بـــاحنراف معياري قدر 

  .على رضا العميل املصريف اإللكرتوين

واملتمثلة فقرته يف) 29(نقوم باستعراض نتائج السؤال رقم 

، فكانت اإلجابات كما يوضحها اجلدول رقم "اليت يقدمها البنك؟

السؤال المتعلق على  إجابة أفراد العينة: )72(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اختيارات اإلجابة

  --   --   غير راض أبدا

 7.6% 7  غير راض

 10.9% 10  محايد

 72.8% 67  راض

 8.7% 8  راض جدا

  %100 92  المجموع

  اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج 

الشكل رقم(25): إجابة أفراد العينة على السؤال رقم 29

  )28(الباحثة اعتمادا على اجلدول رقم من إعداد 

7%
11%

73%

9%

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

من خالل اجلدول رقم

رة ــــجاءت الفق حيث

احنراف معياري قدر ب و و 

يقدمها املصرف أمام معاريف وأشجعهم لإلقب

1.951.95ــــ اري قدر بــــــــمعي

احنراف معياري قدر و 4.904.90

اإللكرتوينللعمل املصريف 

نقوم باستعراض نتائج السؤال رقم  اوأخري 

اليت يقدمها البنك؟ اإللكرتونيةاملصرفية 

الجدول رقم 

اختيارات اإلجابة

غير راض أبدا

غير راض

محايد

راض

راض جدا

المجموع

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر      

 الشكل رقم

 

من إعداد  :المصدر

غير راض

محايد

راض

راض جدا
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 من العمالء راضني على اخلدمات %%

ـــــــنسبوهي   %%  77 الء غري الراضني هي ة منخفضة ــ

 إجابات أفراد العينة عن السؤال المتعلق بالرضا

  

غريين يؤثران بشكل كبري املهنة واملستوى التعليمي يعتربان كأكثر مت

املوجه للموظفني وذلك وفقا خلمس  

سؤال مستقل  إىلحماور تتمثل يف املردودية، احلصة السوقية، صورة البنك، التكاليف ورضا العمالء، إضافة 

  :مبردودية البنك
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%%  7373أن  نالحظ )25(شكل رقم وال )27(اجلدول رقم 

الء غري الراضني هيـــــــــــــــــكانت نسبة العمبينما   كو قدمها البن

  .بالنسبة األوىل

إجابات أفراد العينة عن السؤال المتعلق بالرضا ):62(الشكل رقم

  اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج 

املهنة واملستوى التعليمي يعتربان كأكثر متنالحظ أن   )26(رقم  وفقا للشكل

  .اإللكرتونيةالرضا عن اخلدمات املصرفية 

  تحليل نتائج اإلستبانة الخاصة بالموظفين

 ةالثاني ةمن خالل هذا املطلب سوف نقوم بتحليل نتائج اإلستبان

حماور تتمثل يف املردودية، احلصة السوقية، صورة البنك، التكاليف ورضا العمالء، إضافة 

   .اإللكرتوينتقييم العام للبنك بعد استخدام التسويق 

مبردودية البنك ةاملتعلقفقرات إجابات أفراد العينة على ال

40% 60% 80%

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

اجلدول رقم من خالل 

قدمها البنتاليت  اإللكرتونية

بالنسبة األوىل، مقارنة جدا

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

وفقا للشكل 

الرضا عن اخلدمات املصرفية  على مستوى

  

تحليل نتائج اإلستبانة الخاصة بالموظفين: المطلب الثاني

من خالل هذا املطلب سوف نقوم بتحليل نتائج اإلستبان

حماور تتمثل يف املردودية، احلصة السوقية، صورة البنك، التكاليف ورضا العمالء، إضافة 

تقييم العام للبنك بعد استخدام التسويق المتعلق ب

  المردودية -1

إجابات أفراد العينة على ال املوايل يبني اجلدول 

  

  

  

100%

غري راض

حمايد

راض

راض متاما
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  لسؤال المتعلق بالمردوديةعلى االعينة  إجابة أفراد ):82( الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  مرتفعة 1.287 5.63  .اإللكرتوينة للبنك بعد تبين التسويق ــــــهناك حتسن يف املردودية املالي  1

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

  متوسطة 1.568 3.6  .اإللكرتوينتأثرت أسعــــــــار الفائدة بعد تبين العمل املصريف   3

  مرتفعة  0.829  5.28  المردوديــــــــــة

  اإلستبانةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

تأيت يف " اإللكرتوينة للبنك بعد تبين التسويق ــــــهناك حتسن يف املردودية املالي "نالحظ أن العبارة 

ـــار  "ن العبــــــــــارة يف حني أ  1.2871.287 معياري بلغ واحنراف 6633..55املرتبـــــــــة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  ــ تأثرت أسعـــ

واحنراف معياري  3.63.6حلت يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ " اإللكرتوينالفائدة بعد تبين العمل املصريف 

يرجع  اإللكرتوين، وترجح الباحثة أن التأثر الضعيف ملعدالت الفائدة بعد استخدام العمل املصريف 1.5681.568بلغ 

لتجارية، إمنا بنك اجلزائر ويقتصر دور البنوك يف حتديد قيمة العمالت فقط، البنوك ا إىلأن حتديده ال يعود  إىل

راد العينة يوافقون بدرجة مرتفعة على تقييمهم ـــــــــــــوعليه وبناءا على نتائج اجلدول أعاله فإن غالبية أف

ـــــــللمردودي   ..0.8390.839ـــــ معياري عام قدر بباحنراف  5.285.28 ـــــة، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام للمتغري بـــ

  الحصة السوقية -2

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة بإجابات أفراد العينة لألسئلة اخلاصة باملردودية  نوضح

  :التايلمن خالل اجلدول 

  لحصة السوقيةلسؤال المتعلق باعلى االعينة  إجابة أفراد ):29(الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  مرتفعة 1.412 5.24  .اإللكرتويناظ بالعمالء قد حتسنت بعد تبين التسويق ــــة االحتفــــنسب  1

  مرتفعة 1.32 5  .اإللكرتونيةاحلصة السوقية للبنك حتسنت بعد تبين قنوات التوزيع   2

  مرتفعة  1.204  5.12  الســـــــــوقيةالحصة 

  ةاإلستبانمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر
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ــايب  املالحظ  ــ ــ أن كال من العبارتني اللتان تضمنهما املتغري قد سجلتا نسبة موافقة مرتفعة مبتوسط حســـــــــ

ــائج تشري ] 1.412 , 1.32[واحنراف معياري احنصر بني  ] 5.24 , 5[احنصر بني  ــ ــ ــ ــ موافقة  إىل، وعليه فإن النتـ

ـــــــة بعد استخدام التسويق  ، حيث قدر املتوسط اإللكرتوينغالبية أفــــــراد العينة على تقييمهم للحصة السوقيـ

كدليل على التشتت الضعيف نوعا يف إجابات   ،1.2041.204، باحنراف معياري عام قدر بـــ 1212..55العام للمتغري بــــ 

  . أفراد العينة

    صورة البنك -3

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة بإجابات أفراد العينة عن  )30(يبني اجلدول رقم 

  .األسئلة املتعلقة بصورة البنك

  البنكصورة لسؤال المتعلق بعلى االعينة  إجابة أفراد ):30(الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  مرتفعة 1.349 5.56  . اإللكرتونيةيف صورة البنك بعد اعتماد قنوات التوزيع  هناك حتسن  1

  متوسطة 1.665 4.88  .اليت يقدمها البنك ذات جودة أحسن من املنافسة اإللكرتونيةاخلدمات   2

3  
تقدمة يف استخدام التسويق املراحل امل إىلزيادة عدد العمالء اجلدد يرجع 

  .من طرف البنك والذي حسن من صورته اإللكرتوين
  متوسطة 1.632 4.93

  مرتفعة  1.231  5.12  صـــورة البنك

  .ةاإلستبانمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

يف صورة البنك بعد اعتماد قنوات  هناك حتسن" ظ أن الفقرة ـــــــــــنالح )30(من خالل اجلدول رقم 

 متوسطها بدرجة مـــــــوافقة مرتفعة حيث قدر جاءت يف املرتبة األوىل" سةــــــــــمقارنة باملناف اإللكرتونيةالتوزيع 

اليت يقدمها البنك ذات  اإللكرتونيةاخلدمات " ، فيما حلت العبارة334499..11ياري بــ واحنراف مع 5566..55ـــ ايب بـــــــحس

واحنراف  8888..44 مبتوسط حسايب بلغو  بدرجة موافقة متوسطة يف املرتبة األخرية" جودة أحسن من املنافسة

اليت تقدمها البنوك التجارية  اإللكرتونيةتشابه اخلدمات  إىلالباحثة أن السبب يعود  رىوت، 666655..11 غــــمعياري بل

املوافقة املرتفعة ألغلبية أفراد  إىلها، وعليه فإن نتائج اجلدول تشري قط يف طريقة تقدميالف بينها فتليبقى االخ

  ..1.2311.231واحنراف معياري عام قدر بـــ  1212..55مبتوسط حسايب عام قدر بــ  العينة على تقييم املتغري احملدد وذلك
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  التكـــــــــــاليف -4

 عن الفقراتإلجابات أفراد العينة  واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية إىل املوايليشري اجلدول 

  .املتعلقة بالتكاليف

  تكاليفلسؤال المتعلق بالعلى االعينة  إجابة أفراد ):31(الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  متوسطة 1.632 4.21  .اإللكرتويناخنفضت التكاليف الكلية للبنك بعد اعتماد التسويق   1

  متوسطة 1.255 3.68  .يف ختفيض تكاليف العمالة يف البنك اإللكرتونيةسامهت قنوات التوزيع   2

  توسطةم 1.624 4.2  .بعد استخدام التسويق عرب اإلنرتنت اخنفضت تكاليف الرتويج يف البنك  3

  متوسطة  1.476  4.03  التكـــــــــاليف

  ةاإلستبانمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

تقييم أفراد العينة ملتغري صورة البنك، ونالحظ أن املتوسطات احلسابية للفقرات السابق يوضح اجلدول 

فيما احنصرت االحنرافات املعيارية للفقرات يف ، 4.03مبتوسط حسايب عام بلغ  ]4.2 ,3.68[يف ا�ال احنصرت 

بدرجة موافقة متوسطة حسب املقياس املستخدم يف و  1.476 باحنراف معياري عام بلغ ] 1.632 ,1.255[ا�ال 

يف البنوك مازال يف  اإللكرتوينأن استخدام التسويق  إىل الدراسة، وترى الباحثة أن السبب يف ذلك يعود أساسا

  .مرحلة التقدمي ومل يطبق بالشكل املطلوب بعد

  رضا العمــــــــــــالء -5

االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة عن الفقرات  إىل )32(يشري اجلدول رقم 

  .املتعلقة مبتغري رضا العمالء

  رضا العمالءلسؤال المتعلق باعلى العينة  إجابة أفراد ):32(الجدول رقم

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  مرتفعة 1.446 5.32  .اإللكرتويننت بشكل واضح بعد اعتماد التسويق عالقات البنك مع عمالئه حتس  1

  متوسطة 1.487 4.94  .إلكرتونيةعمالء البنك راضني عن ما يقدمه البنك من خدمات   2

  مرتفعة 1.451 5.21  .اإللكرتوينالبنك أصبح أقرب لعمالئه بعد تبين العمل املصريف   3

  مرتفعة  1.172  5.16  رضــــــا العمالء

  .ةنااإلستبمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر
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ـــــــواضح بعد اعتماد التسويعالقات البنك مع عمالئه حتسنت بشكل  ق ــ

ـــواحنراف معي     3322..55من حيث درجة املوافقة وذلك مبعدل حسايب بلغ  ــ ــ ــ اري ـ

فقد جاءت يف " عمالء البنك راضني عن ما يقدمه البنك من خدمات إلكرتونية

ويوضح اجلدول   ،،448877..11واحنراف معياري بلغ 

واحنراف  5.165.16أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة مرتفعة على تقييم املتغري وذلك مبتوسط حسايب عام بلغ 

كيف " واملتمثل يف إجابات أفراد العينة على السؤال األخري من اجلزء الثاين

  بتقييم أداء البنكلسؤال المتعلق 

  النسبة المئوية التراكمية  

 --  

%2.1 

%23.4 

%46.8 

%96.8 

%100 

 --  

  15إجابة أفراد العينة عن السؤال رقم 

  

50%
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عالقات البنك مع عمالئه حتسنت بشكل " فقرة النالحظ أن 

من حيث درجة املوافقة وذلك مبعدل حسايب بلغ  كانت يف املرتبة األوىل

عمالء البنك راضني عن ما يقدمه البنك من خدمات إلكرتونية" أما الفقرة 

واحنراف معياري بلغ  9944..44، مبتوسط حسايب بلغ موافقة متوسطةاملرتبة األخرية بدرجة 

أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة مرتفعة على تقييم املتغري وذلك مبتوسط حسايب عام بلغ 

    

  من الجزء الثاني 15إجابة أفراد العينة على السؤال رقم 

إجابات أفراد العينة على السؤال األخري من اجلزء الثاين )33(اجلدول رقم 

  ."اإللكرتوينتقيم أداء البنك حاليا بعد استخدام التسويق 

لسؤال المتعلق إجابة أفراد العينة على ا :)33(الجدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اختيارات اإلجابة

  --   --   متراجع جدا

 2.1% 2  متراجع

 21.3% 20  ثابت

 23.4% 22  حد ما 

 50.0% 47  جيد

 3.2% 3  جيد جدا

  %100 94  المجموع

  ةاإلستبانمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج 

إجابة أفراد العينة عن السؤال رقم : )72(الشكل رقم

  .)33(جلدول رقممن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ا

2%

21%

24%

3%

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

نالحظ أن 

كانت يف املرتبة األوىل" اإللكرتوين

أما الفقرة  ،،444466..11 بلغ

املرتبة األخرية بدرجة 

أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة مرتفعة على تقييم املتغري وذلك مبتوسط حسايب عام بلغ 

  ..1.1721.172معياري بلغ 

إجابة أفراد العينة على السؤال رقم  -6

اجلدول رقم  يوضح

تقيم أداء البنك حاليا بعد استخدام التسويق 

الجدول رقم

اختيارات اإلجابة

متراجع جدا

متراجع

ثابت

 إلىجيد 

جيد

جيد جدا

المجموع

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ا :المصدر

متراجع

ثابت

جيد إلى حد ما

جيد

جيد جدا
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من املبحوثني يرون أن مستوى البنك جيد 

.  

  15 العالقة بين المعلومات الخاصة وإجابات أفراد العينة عن السؤال رقم

  

وباألخذ بآراء املوظفني ممن فاقت  )

سنة واملعينني يف منصب مدير الفرع واملدير العام، فإن تقييم البنوك بعد استخدام التسويق 

 .  

0% 10% 20% 30%

)26أقل من (

(36 - 45)

مسؤول خدمة العمالء

مدير الفرع

مكلف بالدراسات

)سنوات 5أقل من (

)سنة 15-11من (

الشلف

غليزان
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من املبحوثني يرون أن مستوى البنك جيد  %%  5050فإن  )26( والشكل رقم )33(اجلدول رقم 

.فقط يرون أنه مرتاجع %%  22، يف حني أن اإللكرتوينبعد استخدام التسويق 

العالقة بين المعلومات الخاصة وإجابات أفراد العينة عن السؤال رقم :)82

  ةاإلستبانمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج 

)27(واعتمادا على الشكل رقم  )33(اجلدول رقم  نتائج

سنة واملعينني يف منصب مدير الفرع واملدير العام، فإن تقييم البنوك بعد استخدام التسويق 

. بشكل عام هو جيد اإللكرتوينبشكل خاص والعمل املصريف 

% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

دراسة عملية لدور التسويق االلكتر     :ل الثالثـــالفص

اجلدول رقم  إىلاستنادا 

بعد استخدام التسويق 

  

8(لشكل رقما

من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج  :المصدر

  

نتائجولتأكيد 

سنة واملعينني يف منصب مدير الفرع واملدير العام، فإن تقييم البنوك بعد استخدام التسويق  15خرب�م 

بشكل خاص والعمل املصريف  اإللكرتوين

  

  

  

  

  

  

  

  

100%

مرتاجع

ثابت

جيد إىل حد ما

جيد

جيد جدا
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  اختبار الفرضيــــــــــات: المطلب الثالث

مث ، (SPSS)يف الربنامج اإلحصائي يف هذا املطلب سوف نقوم باختبار الفرضيات، من خالل إدخاهلا 

   .املستخرجة من الربنامج اجلداولقراءة وحتليل 

  ."ورضا العميل اإللكترونيةة بين جودة الخدمة المصرفية ــــــــــــال توجد عالقة إحصائي": 1الفرضيــــــــة  -1

  .يبني اجلدول املوايل نتائج اختبار الفرضية األوىل

  لفرضية األولىاالنحدار البسيط لنتائج اختبار : )43(الجدول رقم

  spssمن إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج الربنامج اإلحصائي  :المصدر

على  اإللكرتونيةتأثري املتغري املستقل املتمثل يف جودة اخلدمة املصرفية ) 34( تظهر نتائج اجلدول رقم

أن هناك عالقة  إىل، وتشري النتائج اإللكرتونيةاملتغري التابع املتمثل يف رضا العميل عن اخلدمات املصرفية 

 مبعىن أنه R2  (0.197) ومعامل التحديد) 0.444( بني املتغريين R إحصائية بينهما، حبيث بلغ معامل االرتباط

 تفسرها جودة اخلدمة املصرفية اإللكرتونيةمن التغريات يف رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية  19.7%

) 3.947(اجلدولية بــ  F بينما قدرت، )22.116( احملسوبة واليت بلغت F ، وتؤكد هذه النتيجة قيمةاإللكرتونية

α( عند مستوى داللة = وبناءا على ما سبق فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ، )3أنظر امللحق رقم(، )0.05

  :بالفرضية البديلة واليت تنص على

   

  

  

  

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2 

  معامل

  التحديد

F 

  المحسوبة

DF 

  درجات

  الحرية

Sig 

  مستوى

  الداللة

  معامل االنحدار

  البيـــــــان
الخطأ 

  المعياري

t 

  المحسوبة

Sig 

  مستوى

  الداللة

رضا العميل 

عن الخدمات 

المصرفية 

  اإللكترونية

0.444  0.197  22.116  

1  

000  

جودة 

الخدمة 

المصرفية 

  اإللكترونية

0.444  0.91  4.703  000  90  

91  

  توجد عالقة إحصائية بين جودة الخدمة اإللكترونية ورضا العميل عن الخدمات المصرفية اإللكترونيةتوجد عالقة إحصائية بين جودة الخدمة اإللكترونية ورضا العميل عن الخدمات المصرفية اإللكترونية
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باختالف المتغيرات  اإللكترونيةال تختلف درجة رضا العمالء عن الخدمات المصرفية ": 2الفرضية  -2

  .")، محل اإلقامةالجنس، العمر المؤهل العلمي، المهنة( الديموغرافية

  .الثانيةيبني اجلدول املوايل نتائج اختبار الفرضية 

 الجدول رقم(35): نتائج اختبار االنحدار المتعدد للفرضية الثانية

  االنحدارمعامل 
DF 

  درجات

  الحرية

Sig 

  مستوى

 الداللة

F 

  المحسوبة

R2 

  معامل

  التحديد

R 

معامل 

 االرتباط

لمتغير ا

 التابع
Sig 

  مستوى

 الداللة

  البيان

 الجنس 0.085 0.444
5 

0.275 1.293 0.07 0.264 

رضا العميل 

عن 

ــــــــــــالخدم ات ـ

رفية ــــــــــالمص

 اإللكترونية

 العمر 0.041 0.733

86 0.427 0.093 
المستوى 

 الدراسي

0.720 0.041-  المهنة 

91 
0.030 0.231-  

محل 

 اإلقامة

  SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج الربنامج اإلحصائي  :المصدر

 

 بلغ ةنالحظ أن معامل االرتباط بني رضا العميل والعوامل الدميوغرافيالسابق من خالل اجلدول 

وهي  )0.275( بلغ كما نالحظ أن مستوى الداللة، % 7 فيما بلغ معامل التحديد بني املتغريين، )0.264(

α( من مستوى داللة الفرضية الصفرية أكربقيمة  ≤ ة ونقبل الفرضية لوبالتايل نرفض الفرضية البدي، )0.05

        2.32اجلدولية  F، فيما بلغت 1.293احملسوبة اليت بلغت  F، وتؤكد على هذه النتيجة قيمة الصفرية

  :اليت تنص علىوعليه نقول أن الفرضية الصفرية صحيحة و  )4أنظر امللحق رقم(

  

  

 

 

ال تختلف درجة رضا العمالء عن الخدمات المصرفية اإللكترونية باختالف المتغيرات الديموغرافية ال تختلف درجة رضا العمالء عن الخدمات المصرفية اإللكترونية باختالف المتغيرات الديموغرافية 

  ).).، محل اإلقامة، محل اإلقامةالجنس، العمر المؤهل العلمي، المهنةالجنس، العمر المؤهل العلمي، المهنة((
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 اإللكترونيةال توجد عالقة إحصائية بين رضا العمالء عن الخدمات المصرفية ": 3الفرضيـــــــــة  -3

  ).الثقة، الخبرة، الثقافة والمعرفة(والعوامل الشخصية للعميل

على املتغري  العوامل الشخصية للعميلتأثري املتغري املستقل املتمثل يف ) 36( تظهر نتائج اجلدول رقم

أن هناك عالقة إحصائية  إىل، وتشري النتائج اإللكرتونيةالتابع املتمثل يف رضا العميل عن اخلدمات املصرفية 

من  %13.8 مبعىن أنه R2  (0.138) ومعامل التحديد) 0.371( بني املتغريين R بينهما حبيث بلغ معامل االرتباط

، وتؤكد هذه النتيجة العوامل الشخصيةتفسرها  اإللكرتونيةالتغريات يف رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية 

α( عند مستوى داللة) 3.947(اجلدولية بــ  F بينما قدرت، )14.357( احملسوبة واليت بلغت F قيمة = 0.05(        

  )5أنظر امللحق رقم(

 الجدول رقم(36): نتائج اختبار االنحدار البسيط للفرضية الثالثة

  SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج الربنامج اإلحصائي  :المصدر

 

  :بناءا على ما سبق فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة واليت تنص على

  

 

  

  

  

  

  

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2 

  معامل

  التحديد

F 

  المحسوبة

DF 

  درجات

  الحرية

Sig 

  مستوى

  الداللة

  معامل االنحدار

معامل   البيـــــــان

 االنحدار

الخطأ 

  المعياري

t 

  لمحسوبةا

Sig 

  مستوى

  الداللة

رضا العميل عن 

الخدمات 

المصرفية 

  اإللكترونية

0.371  0.138  14.357  

1  

000  
العوامل 

  الشخصية
0.371  0.81  3.789  000  90  
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المصرفية  ة البنك ورضا العمالء عن الخدماتة بين صور ـــــــــــــــــال توجد عالقة إحصائي": 4الفرضيـــة  -4

  ."اإللكترونية

على املتغري التابع املتمثل يف  صورة البنكتأثري املتغري املستقل املتمثل يف ) 37( نتائج اجلدول رقمتظهر 

أن هناك عالقة إحصائية بينهما حبيث بلغ  إىل، وتشري النتائج اإللكرتونيةرضا العميل عن اخلدمات املصرفية 

من التغريات يف رضا  %20 مبعىن أنه R2  (0.2) ومعامل التحديد) 0.447( بني املتغريين R معامل االرتباط

احملسوبة واليت  F ، وتؤكد هذه النتيجة قيمةصورة البنكتفسرها  اإللكرتونيةالعمالء عن اخلدمات املصرفية 

α( عند مستوى داللة) 3.947(اجلدولية بــ  F بينما قدرت) 22.448( بلغت =   .)6أنظر امللحق رقم(، )0.05

  لرابعةلفرضية ااالنحدار البسيط لنتائج اختبار : )73(الجدول رقم

 SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج الربنامج اإلحصائي  :المصدر

  :وبناءا على ما سبق فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة واليت تنص على

  

  

  

  

  

  

  

  

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2 

  معامل

  التحديد

F 

  المحسوبة

DF 

  درجات

  الحرية

Sig 

  مستوى

  الداللة

  معامل االنحدار

  البيـــــــان
الخطأ 

  المعياري

t 

  لمحسوبةا

Sig 

  مستوى

  الداللة

رضا العميل عن 

الخدمات 

المصرفية 

  اإللكترونية

0.447  0.2  22.448  

1  

  90  000  4.738  0.53  0.447  صورة البنك  000
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 اإللكترونيالتسويق مزايا استخدام ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين  ":5ة ــــــــــالفرضي -5

  .")السوقية، صورة البنك، رضا العمالءالمردودية، التكاليف، الحصة ( والتحسن في أداء البنوك

بني مزايا استخدام التسويق  أن هناك عالقة إحصائية إىل) 38(املبينة يف اجلدول رقم  تشري النتائج

 R2  (0.47) ل التحديدــــــــومعام) 0.685( بني املتغريين R بلغ معامل االرتباطوأداء البنك، حيث  اإللكرتوين

 تؤكد هذه النتيجة قيمة، اإللكرتويناستخدام التسويق  مزايافسرها ت أداء البنكمن التغريات يف  %47 مبعىن أنه

F 2.318( من قيمتها املستخرجة من اجلداول اإلحصائية والبالغة  أكربوهي  )15.599( احملسوبة اليت بلغت( 

α( عند مستوى داللة =   .)7أنظر امللحق رقم(، )88و 5( ودرجات حرية) 0.05

  لخامسةلفرضية ااالنحدار المتعدد لنتائج اختبار : )83(الجدول رقم

  االنحدارمعامل 
DF 

  درجات

  الحرية

Sig 

  مستوى

 الداللة

F 

  المحسوبة

R2 

  معامل

  التحديد

R 

معامل 

 االرتباط

لمتغير ا

 التابع
Sig 

  مستوى

 الداللة

T البيان  

 المردودية 0.189 1.921 0.58
5 

 أداء البنك 0.685 0.470 15.599 000

 الحصة السوقية 0.77- 0.784- 0.435

 صورة البنك 0.355 3.451 0.01 88

 التكاليف 0.131- 1.450- 0.151
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 رضا العمالء 0.393 4.096 000

  SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج الربنامج اإلحصائي  :المصدر

  :مما يوجب رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على

  

  

  

  

  

  

  

  التسويق االلكتروني التسويق االلكتروني   مزايا استخداممزايا استخدام  توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بينتوجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين

  وكوكــــــــــــــــــــــــــــن في أداء البنن في أداء البنــــــــــــــــــــــوالتحسوالتحس

  ..))المردودية، التكاليف، الحصة السوقية، صورة البنك، رضا العمالءالمردودية، التكاليف، الحصة السوقية، صورة البنك، رضا العمالء((
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  لــــــخالصة الفص

وانعكاساته على   اإللكرتويندراسة حالة البنوك التجارية اجلزائرية يف تطبيق واستخدام التسويق من خالل 

حد ما يف الواقع الفعلي  إىلهو مفهوم مغيب  اإللكرتوينأن التسويق  إىلتوصلنا كل من األداء ورضا العمالء، 

ـــــــــخ  غاية اليوم، ما زالت البنوك  إىلو  اإللكرتوينالفعلي ملشاريع العمل املصريف  االنطالقللبنوك، فمنذ تاريــــــ

املرحلة اليت ميكن القول  إىلومل تتمكن بعد من الوصول  اإللكرتونيةالتجارية اجلزائرية يف مرحلة تقدمي منتجا�ا 

  .اإللكرتونيةليدية والصريفة ذلك الفارق بني الصريفة التق أن ميكنه خيلق اإللكرتوينفيها أن التسويق 

الوعي  إىلالحظنا كذلك أن العميل املصريف اجلزائري هو عميل غري مثقف مصرفيا، مازال يفتقر 

أ�م  اوإعطاء رأيه بشفافية حوهلا، فمعظم من مشلتهم العينة، أقّرو  إلكرتونياوالثقافة اليت ختول له التعامل 

خمريين، إال القلة القليلة املدركة لفوائد استخدام التكنولوجيا يف الوقت  جمربين ال اإللكرتونيةيتعاملون باخلدمات 

  .احلايل

كما الحظنا وبشكل ملفت نقص اإلطارات املؤهلة يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

األمر الذي . على مستوى البنوك والغياب شبه التام للمصاحل املتخصصة يف ذلك وخاصة املصاحل التسويقية

  .الدول يف العاملمقارنة ببقية  اإللكرتوينيعكس لنا التقدم الضعيف الذي تعرفه اجلزائر يف امليدان 

  

  

  

  

  



 

 

  

    ةةــــــــــــــــــــالخاتمالخاتم

  العامةالعامة
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بعد التغيريات الكبرية اليت أحدثتها الثورة التكنولوجية اليت عرفها العامل يف �اية القرن املاضي، تسعى 

وفّعالة للوصول إىل العمالء وكسب املنظمات جاهدة من أجل مواكبة هذه التطورات وخلق طرق عصرية 

  .رضاهم لضمان بقاءهم يف خضم حميط تنافسي يتسم بالسرعة والديناميكية واالنتقال السريع للمعلومة

وكنتيجة لذلك ظهر التسويق اإللكرتوين كنمط حديث للتسويق يعتمد على تكنولوجيا املعلومات 

  .ها شبكة اإلنرتنتواالتصاالت يف مجيع تقنياته واسرتاتيجياته يف مقدمت

وباعتبار أن البنوك تعترب العصب احليوي يف أي اقتصاد نظرا ألمهية مهامها اليت تؤديها واملتمثلة يف 

النشاط االئتماين والنشاط االستثماري واملايل، فإن تطويرها جيب أن يكون له األولوية يف أي بلد، فرأينا اجلهود 

خالل ظهور الصريفة اإللكرتونية والتسويق املصريف اإللكرتوين الذي  الكبرية املبذولة يف سبيل حتقيق ذلك من

يتكفل جبميع األنشطة التسويقية اليت من شأ�ا جذب العميل وضمان استمراره يف التعامل مع البنك، فكان 

توقعاته االهتمام جبودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية، تطوير وخلق اخلدمات اليت تالئم تطلعات العميل وتوافق 

لغرض واحد يتمثل يف كسب رضاه، فمن أهم املزايا اليت توفرها الصريفة اإللكرتونية للعميل هي متكينه من 

إدارة تعامالته املصرفية بنفسه يف أي وقت يناسبه ويف أي مكان يريده، متفاديا بذلك الطوابري واالنتظار 

ليت أجربه واقع اخلدمات املصرفية التقليدية ومشاكل االصطدام مع مقدمي اخلدمات وغريها من الصعوبات ا

  .على التعايش معها

بالنظر إىل التطورات اهلائلة اليت تعرفها السوق املصرفية العاملية يف جمال الصريفة اإللكرتونية، جند أن اجلزائر 

تبذل جهدها يف حماولة منها لتساير التطورات احلاصلة يف احمليط الدويل، فقامت معظم البنوك الناشطة يف 

ــــــــة على شبكــــــــــــــــــة اإلنرتنت تعرض وتعرف من خالهلا السوق املصرفية اجلزائرية بإنشاء مواقع إلكرتونيـــــ

خدما�ا، هذا إضافة إىل إجراءات أخرى كتثبيتها لعدد كبري من املوزعات اآللية وأجهزة الطرفيات على كامل 

يتقدمها سوء  رغم ذلك ال زالت الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر يف بداية مراحلها لعدة أسباب،. الرتاب الوطين

التسيري، التأخر واخلمول يف تطبيق القوانني، هذا إضافة إىل رداءة تكنولوجيا االتصاالت يف اجلزائر، حبيث أ�ا 

   .  2014دولة يف العامل من حيث سرعة اإلنرتنت يف بداية  186من أصل  183احتلت املرتبة 
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  : ائج التاليةالنت إىلفمن خالل ما مت عرضه يف سياق البحث مت الوصول 

  ورضـــــــــــا العمالء؛ اإللكرتونيةهناك عالقة إحصائية بني جودة اخلدمة املصرفية  -

     باختالف املتغريات الدميوغرافية اإللكرتونيةال ختتلف درجة رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية  -

  ؛)، حمل اإلقامةاجلنس، العمر املؤهل العلمي، املهنة(

 ورضا العمالء؛ اإللكرتوينهناك عالقة إحصائية بني صورة البنك املستخدم للعمل املصريف  -

تليها بنوك اإلنرتنت  ،%88بنسبة بلغت  أكثر قناة توزيع إلكرتونية يستعملها العمالء هي آالت الصرف الذايت -

  .مث البنوك اهلاتفية

 والعوامل الشخصية للعميل اإللكرتونيةتوجد عالقة إحصائية بني رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية  -

  ؛)، الثقافة واملعرفةوالتجربة الثقة، اخلربة(

 والتحسن يف أداء البنوك اإللكرتوينالتسويق مزايا استخدام توجد عالقة تأثريية ذات داللة إحصائية بني  -

 ؛)رضا العمالءو صة السوقية، صورة البنك املردودية، التكاليف، احل(

  تؤثر مزايا استخدام التسويق اإللكرتوين يف البنوك التجارية خاصة على صورة البنك ورضا العمالء؛ -

  .اإللكرتوينتوجد عالقة إحصائية بني رضا العمالء واستخدام التسويق  -

  

ك التجارية اجلزائرية، والنتائج يف البنو  اإللكرتوينمن خالل اإلطالع على واقع استخدام التسويق و 

املتوصل إليها يف الدراسة امليدانية، نقدم بعض االقرتاحات اليت نرى أنه من شأ�ا أن حتسن يف استخدام 

  :، نذكرها يف التايلاملقدمة اإللكرتونيةيف البنوك وحتسن من جودة اخلدمات  اإللكرتوينالتسويق 

العمالء والعمل على إجياد احللول السريعة للمشاكل اليت يعانون منها ضرورة االهتمام بالتواصل أكثر مع  -

يف تعاملهم مع آالت الصرف الذايت أو البطاقات البنكية أو أية مشاكل من هذا النوع من خالل توظيف 

  طاقم خمتص موجه خصيصا هلذا الغرض؛

دمات إلكرتونية مميزة، وجوب كسب ثقة العميل املصريف ورسم انطباع جيد للبنك، من خالل تقدمي خ -

  مستوى تفكريهدقيقة ومتنوعة، وبذل مزيدا من اجلهود من أجل التعامل مع كل عميل حبسب طباعه و 

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

  ؛ اإللكرتونيةاملزايا والفوائد املتحصل عليها عند استخدامه لقنوات التوزيع 

 إىل، من أجل الوصول اإللكرتوينضرورة متابعة املستجدات وآخر التقنيات املستخدمة يف جمال التسويق  -

 العمالء؛

 ؛يف هذا القطاع تاالستثماراوتشجيع حترير قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  -

العالية واحلرص على استخدام  ةشبكة اتصاالت واسعة بني البنوك ذات الكفاء إسرتاتيجيةاعتماد  -

 التطبيقات املتقدمة لإلنرتنت؛

االكتفاء بتواجدها فقط على ، دون البنوك فروعكل   ضرورة إنشاء مصاحل تسويقية متخصصة على مستوى -

 مستوى املديرية العامة يف اجلزائر العاصمة؛

ضرورة إثراء األرضية القانونية للمعامالت اإللكرتونية عن طريق التوقيع اإللكرتوين ووسائل اإلثبات  -

 اإللكرتونية األخرى؛

ين للبيانات عند كل ، والعمل على التحديث اآلاإللكرتونيةعلى عمليات الصريفة  أكربضرورة فرض رقابة  -

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

  

 

إال  و من النقائص والمصاعب، فإننا نخالها في واقع األمرــــــــــوإن كان من نافلة القول أن ال بحث يخل

الحالية   في هذه الدراسة بذلناهنا هو هذا الجهد البسيط الذي ئأبوابا تعبر وتترك في الخلف، وجملة عزا

كنا محظوظين بشرف معالجة هذا   اوحسبنا أن ،فضل الصدق إال في ما أتيح لنا اي ال ندعي فيهوالت

  .ما بدأنا المسير فيه اأوسع نثري ونعمق به تأن ندرك مستقبال رؤى وآليا راجينالموضوع، 
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  ))0101((الملحق رقم الملحق رقم 

  إس�بانة�الدراسة�ا��اصة�بالعمالءإس�بانة�الدراسة�ا��اصة�بالعمالء

  

  دــــــتحية طيبة وبع

  

ـــــــة بإجراء دراســـــتقوم الباحث      ر يف التسويق وإدارة األعمال ـــــــة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستيـ

دراســـــــــة حالة : لــــوك وتحقيق رضا العميـــــــفي تحسين أداء البن اإللكترونيدور التسويق "ب ةــــــاملوسوم

  ".التجارية في الجزائر  لبعض البنوك

م هذه ــــــــــع بني أيديكـــــن نضـــواقفكم وانطباعاتكم، حنـــــــة انطالقا من آرائكم، مــــــــوألننا نبين هذه الدراس

ـــــــل موضوعيــــــــــة ودقة، وجتدر إحاطتكم علمــــــــــا أننا سنراعي وكلنا رجــــــــــ  اإلستبانة ــاء بأن تقومــــــــوا بتعبئتها بكـ

  .سرية البيانات واملعلومات اليت سيتم اإلفصاح عنها، واالقتصار على استخدامها ألغراض علمية حبتة

  

  

  فائق احرتامنا اتقبلو .. مع امتناننا وجزيل شكرنا لقبول تعاونكم معنا
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  للعميــــــــــــــــــل شخصيةالمعلومات ال: زء األولــــــــــالج

 يف اخلانات الفارغة مقابل البدائل املقرتحة ) √( الرجاء وضع عالمة

  

  الديموغرافيــــــــة الخصــــــــــــــــائص  

  محل اإلقامة  المهنة  المستوى الدراسي  العمر  الجنس

ـــــر   ذكـــــــ

ـــــثى     أنـــ

  )26أقل من (

)26 - 35(  

)36 - 45(  

) 46- 60(  

  )         60أكثر من (

  أقل من الثانوي

  ثانوي

  جامعي

  دراسات عليا

  

  طالب

  موظف 

  أعمال حرة

  أخرى

  الشلف

  اجلزائر العاصمة

    غليزان

  

  

  ؟اإللكترونيةهل سبق لك التعامل عبر أحد القنوات التوزيعية 

  ال  نعم  القناة التوزيعية

      )ATM(َآالت الصرف الذايت 

      البنوك اهلاتفية

      للمصرف اإللكرتويناملوقع 

  

 ، ستكون غري معين بتعبئة بقية اإلستبانة، وسنكتفي بسؤالك ب )ال(إذا اقتصرت مجيع إجابتك على النفي -   

): ملاذا امتنعت عن استخدام هذه القنوات؟(  

..................................................................................................

................................................................................................. 

                                                                           

  شكرا لتعاونكم                                                                                           
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  الجـــــــــــــزء الثـــاني

قم
لر

ا
  

  األسئلــــــــــــــــــــــــة
أتفق 

  كليا
  أتفق

  إلىأتفق 

  حد ما 
  محايــــد

ال 

  أتفق

ال أتفق 

  بشدة

  اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية 

  الكــــــــــــفاءة

              .ةـــــــــــللبنك بسهول اإللكرتوينع ــــــــــــأدخل املوق  1

              .يوفر الكثري من الوقت واجلهد اإللكرتويناستخـــدام املوقع   2

3  
أقوم بإمتام معاماليت املصرفية بسهولة ويسر من 

  . اإللكرتونيةخالل القنوات التوزيعية 

            

              .تتميز بسهولة االستخدام اإللكرتونيةاخلدمات   4

              .املعلومات على املوقع منظمة وسهلة للفهم ولإلستعاب  5

  الوفـــــــــاء

              .أريدهايقدم البنك املعلومات الكافية اليت   6

              .املقدمة دقيقة جدا اإللكرتونيةاخلدمات   7

8  
 الثالث غاتللاملوقع اخلاص بالبنك متاح با

  .الفرنسية، العربية واإلجنليزية

            

              .لدي ثقة كبرية يف البنك للوفاء بوعوده والتزاماته  9

              .اليت يقدمها البنك متنوعة اإللكرتونيةاخلدمات   10

11  
تليب كافة متطلبايت  اإللكرتونيةاخلدمات 

  . املصرفيةايتواحتياج

            

  االستجابة

12  
البنك جييب بشكل سريع على طلبايت، عن طريق 

  .الربيد أو اهلاتف

            

13  
املصرف يتعامل مع الشكاوى اليت أقدمها بقبول 

  .واهتمام

            

14  
إمتام املصرف يتصرف مع املشاكل اليت تواجهين يف 

  .املعامالت املصرفية بطريقة سريعة وفعالة
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قم
لر

ا
  

  األسئلــــــــــــــــــــــــة
أتفق 

  كليا
  أتفق

  إلىأتفق 

  حد ما 
  محايــــد

ال 

  أتفق

ال أتفق 

  بشدة

  االتصال

              .بإمكاين التواصل مع املصرف بشكل سريع ومتواصل  15

              .وإرشادية بني فرتة وأخرىأتلقى رسائل إلكرتونية توجيهية   16

  السرية

              .مطمئن بالنسبة  لسالمة بيانايت الشخصية  17

              .أشعر باألمان عند إجرائي ملعاماليت املصرفية  18

  العوامل الشخصية

19  
ــــــل مع اخلدمات  لدي ثقة كبرية يف املصرف للتعامـ

  .اإللكرتونية
            

20  
بناء على خربيت وجتاريب السابقة، فإن اخلدمات 

  .اليت يقدمها املصرف ذات جودة اإللكرتونية
            

21  
لذا ال  اإللكرتونيةلدي املعرفة الكافية حول اخلدمات 

  .أتردد يف التعامل �ا
            

22  
جتاريب السابقة مسحت بتعزيز ثقيت باملصرف الذي أتعامل 

  .معه حاليا
            

23  
التعامل باخلدمات  إىلالثقافة اليت أمتتع �ا هي اليت دفعيت 

  .اإللكرتونية
            

  صـــــــــورة البنك

24  
، اإللكرتونيةجتارب املتعاملني السابقني مع اخلدمات 

  . وآراؤهم اإلجيابية حوهلا دفعتين للتعامل �ا
            

              .مسعة البنك اجليدة هي اليت دفعتين ألثق به  25

              .تعزز من صورة البنك اإللكرتونيةاخلدمات   26

27  
اليت يقدمها املصرف أمام  اإللكرتونيةأقوم بامتداح اخلدمات 

  .معاريف وأشجعهم لإلقبال عليها
            

              .اليت يقدمها البنك جتعل منه األفضل اإللكرتونيةاخلدمات   28

  ؟التي يقدمها البنك اإللكترونيةهل أنت راض عن الخدمات المصرفية إذن       

  راض متاما          راض           حمايد          غري راض          غري راض متاما      

  شكرا لتعاونكمشكرا لتعاونكم
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  ))2200((الملحق رقم الملحق رقم 

  إس�بانة�الدراسة�ا��اصة�باملوظف�نإس�بانة�الدراسة�ا��اصة�باملوظف�ن

 

  دــــــتحية طيبة وبع 

  

ـــــــة بإجراء دراســـــتقوم الباحث    ال ـــــــــــر يف التسويق وإدارة األعمـــــــــــــمتطلبات نيل شهادة املاجستية ضمن ـ

دراســـــــــة حالة : لـــــوك وتحقيق رضا العميـــن أداء البنـــــفي تحسي اإللكترونيدور التسويق "ــــــــــب ة ـــاملوسوم

  ".التجارية في الجزائر  لبعض البنـــوك

م هذه ـــــــاتكم، حنن نضع بني أيديكــــــواقفكم وانطباعـــــــا من آرائكم، مـــــــــة انطالقــــــــالدراسوألننا نبين هذه 

وكلنا رجــــــــــاء بأن تقومــــــــــــــوا بتعبئتهــــــــا بكل موضوعيــــــــــة ودقة، وجتدر إحاطتكم علمـا أننا سنراعي  اإلستبانة

  .ـــــات  واملعلومات اليت سيتم اإلفصاح عنها، واالقتصار على استخدامها ألغراض علمية حبتةسرية البيانــــ

  

  فائق احرتامنا اتقبلو .. مع امتناننا وجزيل شكرنا لقبول تعاونكم معنا

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



قــــــالمالح  

 

-183  -  
 

  يف اخلانات الفارغة مقابل البدائل املقرتحة ) √( الرجاء وضع عالمة

  الموظفة/ الموظفمعلومات حول : الجزء األول

 :           الجنس -1

  أنثى                          ذكر         

 :العمر -2

  )        45 - 36)           (35 - 26(         )26أقل من (   

             )60أكثر من ()         60 -46(    

 :المؤهل العلمي -3

  أخرى              دكتوراهماجستري                     ليسانس         ثانوي

 :المسمى الوظيفي -4

     مدير فرعرئيس قسم           مسؤول خدمة العمالء         

   .........حدد          مكلف بالدراسات          أخرى         عام مدير  

 :سنوات الخبرة -5

        )سنوات 10 -5من ()              سنوات 5أقل من (         

  )سنة 15أكثر من ()              سنة 15 -11من (         

  الموقع الجغرافي للبنك -6

  غليزان  اجلزائر العاصمة  الشلف      
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  :الجزء الثاني

قم
لر

ا
  

  األسئلــــــــــــــــــــــــة
أتفق 

  كليا
  أتفق

  إلىأتفق 

  حد ما 
  دمحايـــ

ال 

  أتفق

ال أتفق 

  بشدة

  المردودية

1  
ة للبنك بعد ــــــهناك حتسن يف املردودية املالي 

  .اإللكرتوينتبين التسويق 

            

2  
يعزز من  إلكرتونياإدارة العالقات مع العمالء 

  .مردودية البنك

            

3  
تأثرت أسعــــــــار الفائدة بعد تبين العمل املصريف 

  .اإللكرتوين

            

  الحصة السوقية

4  
اظ بالعمالء قد حتسنت بعد ــــــة االحتفــــنسب

  .اإللكرتوينتبين التسويق 

            

5  
احلصة السوقية للبنك قد حتسنت بعد تبين 

  .اإللكرتونيةقنوات التوزيع 

            

  صورة البنك

6  
هناك حتسن  يف صورة البنك بعد اعتماد 

  .مقارنة باملنافسة اإللكرتونيةقنوات التوزيع 

            

7  
ذات  اليت يقدمها البنك اإللكرتونيةاخلدمات 

  .جودة أحسن من املنافسة

            

8  

املراحل املتقدمة  إىلزيادة عدد العمالء اجلدد يرجع 

من طرف البنك  اإللكرتوينيف استخدام التسويق 

  .والذي حسن من صورته

            

  التكاليف

9  
اخنفضت التكاليف الكلية للبنك بعد اعتماد 

  .اإللكرتوينالتسويق 

            

            يف ختفيض  اإللكرتونيةسامهت قنوات التوزيع   10
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  .تكاليف العمالة يف البنك

11  
بعد استخدام التسويق عرب اإلنرتنت اخنفضت 

  .تكاليف الرتويج يف البنك

            

  رضا العمالء

12  
عالقات البنك مع عمالئه حتسنت بشكل 

  .اإللكرتوينواضح بعد اعتماد التسويق 

            

13  
عمالء البنك راضني عن ما يقدمه البنك من 

  .خدمات إلكرتونية

            

14  
أقرب لعمالئه بعد تبين العمل  أصبح البنك

  .اإللكرتويناملصريف 

            

 

  ؟اإللكترونيكيف تقيم أداء البنك حاليا بعد استخدام التسويق  -

  مرتاجع جدا     مرتاجع             ثابت         متوسطجيد               جيد جدا      

  

  شكرا�لتعاونكم����                                                                                
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  ))3300((الملحق رقم الملحق رقم 

  ختبار صحة الفرضية األولىختبار صحة الفرضية األولىإلإل      SSPPSSSSمخرجات برنامج مخرجات برنامج 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .548
a
 .301 .260 .593 

a. Predictors: (Constant), اإلتصال ,الوفاء ,الكفاءة ,اإلستجابة ,السریة 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.000 5 2.600 7.400 .000
a
 

Residual 30.218 86 .351   

Total 43.217 91    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .672 .567  1.186 .239 

 085. 1.740 184. 075. 131. الكفاءة

 000. 3.753 399. 097. 365. الوفاء

 034. 2.156 234. 067. 145. اإلستجابة

 238. -1.189- -140.- 065. -077.- اإلتصال

 902. 124. 014. 090. 011. السریة

a. Dependent Variable: البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة الخدمات عن راض أنت ھل 
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  ))4400((الملحق رقم الملحق رقم 

  ختبار صحة الفرضية الثانيةختبار صحة الفرضية الثانيةإلإل      SSPPSSSSمخرجات برنامج مخرجات برنامج 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

، المھنة، محل اإلقامة 1
المستوى ، الجنس

العمر، الدراسي  

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: الخدمات عن راض أنت ھل 
 البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة
 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .264
a
 .070 .016 .684 

a. Predictors: (Constant), الدراسي المستوى ,الجنس ,المھنة ,اإلقامة محل, 
 العمر
 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.021 5 .604 1.293 .275
a
 

Residual 40.196 86 .467   
Total 43.217 91    

a. Predictors: (Constant), العمر ,الدراسي المستوى ,الجنس ,المھنة ,اإلقامة محل 
b. Dependent Variable: البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة الخدمات عن راض أنت ھل 
 

 
 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.783 .597  6.332 .000 

 444. 768. 085. 157. 121. الجنس

 733. 342. 041. 090. 031. العمر

 427. 798. 093. 117. 094. المستوى الدراسي

 720. -360.- -041.- 097. -035.- المھنة

 030. -2.207- -231.- 088. -194.- محل اإلقامة

a. Dependent Variable: البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة الخدمات عن راض أنت ھل 
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  ))5500((الملحق رقم الملحق رقم 

  ةةلثلثختبار صحة الفرضية الثاختبار صحة الفرضية الثاإلإل      SSPPSSSSمخرجات برنامج مخرجات برنامج 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

العوامل الشخصیة 1
a

 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: الخدمات عن راض أنت ھل 

 البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة
 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .371
a
 .138 .128 .644 

a. Predictors: (Constant), الشخصیة العوامل 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.946 1 5.946 14.357 .000
a
 

Residual 37.272 90 .414   

Total 43.217 91    

a. Predictors: (Constant), الشخصیة العوامل 

b. Dependent Variable: البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة الخدمات عن راض أنت ھل 
 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.198 .435  5.056 .000 

 000. 3.789 371. 081. 308. العوامل الشخصیة

a. Dependent Variable: البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة الخدمات عن راض أنت ھل 
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  ))6600((الملحق رقم الملحق رقم 

  الرابعةالرابعةختبار صحة الفرضية ختبار صحة الفرضية إلإل      SSPPSSSSمخرجات برنامج مخرجات برنامج 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

صورة البنك 1
a

 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: الخدمات عن راض أنت ھل 

 البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة
 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .447
a
 .200 .191 .620 

a. Predictors: (Constant), البنك صورة 
 

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.628 1 8.628 22.448 .000
a
 

Residual 34.590 90 .384   

Total 43.217 91    

a. Predictors: (Constant), البنك صورة 

b. Dependent Variable: البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة الخدمات عن راض أنت ھل 
 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.597 .267  9.716 .000 

 000. 4.738 447. 053. 251. صورة البنك

a. Dependent Variable: البنك؟ یقدمھا التي اإللكترونیة المصرفیة الخدمات عن راض أنت ھل 
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  ))7700((الملحق رقم الملحق رقم 

  لخامسةلخامسةختبار صحة الفرضية اختبار صحة الفرضية اإلإل      SSPPSSSSمخرجات برنامج مخرجات برنامج 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

، رضا العمالء 1
الحصة ، التكالیف

، المردودیة، السوقیة
 صورة البنك

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  بعد حالیا البنك أداء تقیم كیف 
؟اإللكتروني التسویق استخدام  

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .685
a
 .470 .440 .733 

a. Predictors: (Constant), السوقیة الحصة ,التكالیف ,العمالء رضا, 
 البنك صورة ,المردودیة
 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.932 5 8.386 15.599 .000
a
 

Residual 47.312 88 .538   
Total 89.245 93    

a. Predictors: (Constant), البنك صورة ,المردودیة ,السوقیة الحصة ,التكالیف ,العمالء رضا 
b. Dependent Variable:  ؟اإللكتروني التسویق استخدام بعد حالیا البنك أداء تقیم كیف  

 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.824 .480  3.800 .000 

 058. 1.921 189. 106. 204. المردودیة

 435. -784.- -077.- 080. -063.- الحصة السوقیة

 001. 3.451 355. 082. 282. صورة البنك

 151. -1.450- -131.- 060. -087.- التكالیف

العمالءرضا   .329 .080 .393 4.096 .000 

a. Dependent Variable:  ؟اإللكتروني التسویق استخدام بعد حالیا البنك أداء تقیم كیف  
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  ))0909((الملحق رقم الملحق رقم 
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  الملخصالملخص



 

 

  الملخــــــــــصالملخــــــــــص

ق رضا ـــــوحتقي يف حتسني أداء البنوك التجارية اإللكرتوينويق ـــــــة دور التســــــــــــــــــــمعرف إىلة ــــــــــــــهدفت الدراس

درجة  إىلاملقدمة إليهم و  اإللكرتونيةالتعرف على مدى إدراك العمالء للخدمات املصرفية  إىلالعميل، إضافة 

ـــــــاألمهية اليت تبديها البن   .وك هلذا النوع من التسويقـ

 مؤسسة 42البالغ عددها  اط الدراسة على جمموعة من البنوك التجارية اجلزائريةـــــمت إسق ،يف هذا السياق

فيما وجهت إستبانة،  92والبالغ عددها  ستبانتني، وجهت األوىل للعمالء املصرفيني إمت تصميم  حيثبنكية، 

إستبانة، وقد مت حتليل نتائجهما باستخدام الربنامج  94والبالغ عددها  لبنكلالطاقم اإلداري  إىلالثانية 

  .SPSS19 اإلحصائي

للخدمات  اإللكرتوينها يف وجود عالقة إحصائية بني التسويق أبرز عدة نتائج متثل  إىلخلصت الدراسة 

وعدم وجود عالقة بني رضا العمالء عن اخلدمات ، ورضا العمالء أداء البنوكوكل من  اإللكرتونيةاملصرفية 

هو وضح لنا أن العميل اجلزائري وقد تهذا والعوامل الدميوغرافية للمستجوبني من العمالء،  اإللكرتونيةاملصرفية 

خطواته بطيئة بعض  تزالاعميل غري مدرك متاما ألمهية استخدام التكنولوجيا املصرفية وال ملزاياها العديدة وم

  .اإللكرتونيةالشئ حنو استخدام  الصريفة 

، أداء البنوك، رضا العمالء، البنوك التجارية، اخلدمات املصرفية اإللكرتوينالتسويق  :الكلمات المفتاحية

 .اإللكرتونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

AAbbssttrraacctt  

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

performance of commercial banks and  to achieve customer satisfaction , as 

well as to identify the customers ' perception on electronic banking services 

provided  and to the degree of interest shown by the banks for this type of 

marketing . 

In this context, this study has been dropped on 42 commercial banks in 

algeria, were two questionnaires has been designed, for the first one which is 

directed to the customers, we received 92 from 120 questionnaires distributed 

and 94  from 102 questionnaires distributed regarding the second 

questionnaire which is directed to the workers in banks, their results were 

analyzed  using the spss 19 program. 

We concluded from this study many results, the most important is there 

is an relationship between e-marketing and both of bank performance and 

customer satisfaction, whilst there is no relationship between e-service 

banking and customer demographics factor, also it became clear to us that the 

Algerian customer is fully unaware of the importance neither of the banking 

technology nor its many advantages, so his steps still somewhat slow towards 

the use of electronic banking. 

 

Keywords:  E-marketing, Banks Performance, Customer Satisfaction, 

commercial banks, electronic banking services.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

RRééssuumméé  

  

Cette étude visait à savoir le rôle de l'e-marketing dans l'amélioration de 

la performance des banques commerciales et d'atteindre satisfaction de la 

clientèle, ainsi que d'identifier la perception des clients sur les services 

bancaires électroniques offerts et le degré d'intérêt porté par les banques pour 

ce type de marketing. 

Dans ce contexte, cette étude a été larguée sur 42 établissement  

bancaires en Algérie, où deux questionnaires a été conçu, pour la première qui 

est dirigé vers les clients,  nous avons reçu 92 à partir de 120 questionnaires 

distribués, la deuxième questionnaire était dirigé pour les employés des 

banques, où il a été récupérés 94 questionnaire  à partir de 102 questionnaires 

distribués, leurs résultats été analysés en utilisant le programme  SPSS 19. 

Nous concluons de cette étude de nombreux résultats , le plus important 

est qu'il existe une relation entre l'e-marketing et à la fois de la performance 

de la banque et la satisfaction du client, tandis qu'il n'existe aucune relation 

entre e-service bancaire et les facteurs  démographique de la clientèle, aussi il 

est devenu clair pour nous que le client algérien est complètement inconscient 

de l'importance ni de la technologie bancaire ni ses nombreux avantages, donc 

ses étapes vers l'utilisation des services bancaires électroniques est encore 

lent. 

 

Mots-clés: E-marketing, performance des banques, satisfaction de la clientèle 

les banques commerciales,  les services bancaires électroniques. 
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