
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

بحث العلميوزارة التعليم العايل وال

ديس مستغامن جامعة عبد احلميد ابن 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم العلوم التجارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسويق: مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت أكادميي ختصص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:عنوانب

حتت إشراف األستاذ: الطالبة: من إعداد

بن شين يوسفبزخامي سليمة

أعضاء حلنة املناقشة

جامعة مستغانـمرئيسا" ب"أستاذ حماضر قادر  بن شنـي عبد ال/أ

جامعة مستغانـماـمشرف" أ"أستاذ مساعد يوسف            بن شنـي/أ

جامعة مستغانـممناقشا" أ"أستاذ مساعد عمر      براهيمـي/أ

2014/2015: السنة اجلامعية

أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية

)سيدي خلضروكالة (BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية : حالة



ــةــــــمـــخـات

145

:ةــــــــــــــــــــــمـخات

لتغري املستمر يف عدة جوانب، حيث نرى أنه يف السنوات األخرية زادت أمهية جودة عيتسم القطا  املصرفية 
اخلدمات املصرفية كأحد املدخالت األساسية يف عملية التسويق ما تنتجه من خدمات، وقد زادت هذه األمهية 

دآلتمن الطبيعة التنافسية  ا التنافسية وتعزيز أوضاعها آلت هلا السوق املصرفية حيث أدركت البنوك أن ز ة قدر
بتقدمي خدمات متنوعة ومتطورة ذات جودة عالية، واليت ال حتقق ال بتوفري املعلومات عن إاليف السوق ال يكون 

ت اجلودة من منظور العمالء وحماولة قياس مدى إدراكهم جلودة اخلدمة املصرفية وتقييمهم هلا مما استلزم  مستو
لتسوق املصريف االلكرتوين ضرورة تطور النظام املصريف وتطبيق املعلوماتية يف جمال البنوك أو ما اصطلح عليه 

لعمل املصريف إىل اجتاهات معاصرة تتماشى مع الوسائل التكنولوجية املتطورة خاصة يف ما  الذي استطاع أن يقفز 
التصاالت التسويقية وتكنولوجيا املتطورة خاصة يف ما يتعلق  التصاالت التسويقية وتكنولوجيا يتعلق 

املعلومات، تسويق اخلدمات واخلدمات املصرفية إىل خمتلف العمالء مع تطوير وتقدمي خدمات مصرفية جديدة، 
او قاعدة معلومات تساعد املصارف يف حتقيق جودة التعامل مع العمالءتوفري .الرفع من أداء خدما

ت املصارف يف العامل تتسابق حدث ما توصلت ولقد  ا  تكنولوجيا املعلومات إليهمن أجل تقدمي خدما
لصريفة االلكرتونية اليت تسمح إنشاءوذلك من خالل  مواقع هلا عرب شبكة االنرتنيت فظهر ما اصطلح عليه 
ا املالية عرب االنرتنيت، حيث أن تكاليف أنشطتهاللبنوك من تسوية  منخفضةموقع الكرتوين إنشاءوخدما

من موقعه يساعده على امتالك ميزة تنافسية تعزز خلدماتهأن تسويق البنك إىلإضافةفرع لبنك، نشاءمقارنة 
ا بشكل العامليةمستوى املعامالت التجارية إىلمن مكانته التنافسية وتؤهله  ، كما انه يساهم يف الرتويج خلدما

ا بشكل جالرتويوهو ما يساهم يف إعالمي ا، وعلى الرغم من ميإعالخلدما وهو ما يساهم يف حتسني جود
ا تشرتك إالالتباين الواضح بني البنوك يف مستوى تقدمي اخلدمات املصرفية، مستوى أسعارها وأسلوب تقدميها  أ

عملية بيع وشراء وتبادل اخلدمات االلكرتونية املصرفية من خالل هذه الشبكة، يف ظل هذا التنافس إمتاميف 
الذي تعيشه املصارف يف العامل بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة توجب عليها التميز يف أدائها للمحافظة الشديد

عتماد الصريفة االلكرتونية وحتقيق اجلودة املطلوبة، ومن مثة تطبيق العديد من  على مكانتها يف السوق العاملي 
.أهدافهاإىلاملناهج والتكنولوجيا للوصول 

دف التكن تفعيل العمل املصريف االلكرتوين حسب حاجة العمالء حبيث توفر إىلاملعلوماتية واألنظمةولوجيا و
وعندما يشاؤون، ومن هذا املنطلق يتمكن املصرف وأينماالتعامل مع عمالئها كيفما منبيئة مرنة متكن املصارف 
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لتايل فالتكنولوجيا تغري من طبيعة من احملافظة على عمالءه احلاليني وتزايد قدرته على جذب العمالء جدد ، و
اخلدمة الذاتية القائمة على ركائز الكرتونية تشمل جهاز الصرف اآليل، اهلاتف، نقاط إرساءالعمل املصريف حنو 

املالية األسواقالبيع، االنرتنيت وغريها، هكذا ما يعطي املصرف فرصا أوفر للمنافسة يف ظل الضغوط املتزايدة يف 
ت تكمن يف مواجهة خماطر لكن. العامليةاحمللية و  تطبيق هذه التكنولوجيا يف املصارف طرح العديد من التحد

يعتمد أنظمة نالسرقة واالحتيال وخماطر األخطاء واالخرتاقات لألنظمة املعلوماتية وغريها، لذلك على املصرف أ
مني الشبكات وأنظمة املعلومات، كما جيب  درجة األنظمةترافق هذه أنمتقدمة للوقاية والتدقيق االلكرتوين مع 

مني خدمة مميزة للعمالء،  ستمرار وعلى مدار الساعة، وذلك من أجل  عالية من االستقرار حبيث تكون متوافرة 
متطلبات العمل املصريف االلكرتوين ألن الصريفة االلكرتونية يطغى عليها وضرورة تكييف التشريعات والقوانني وفق 

بنية قانونية ترعى العمل إجياددور احلكومات واملصارف يف يتمن الطابع القانوين، من هنا أكثرالطابع الفين 
فسة واهم عامل يؤثر يف يف املناخاصة وأن التكنولوجيا املتطورة أصبحت مفتاح الدخول الناجح االلكرتويناملصريف 

لتايل فالتسويق االلكرتوين يرفع من أداء اخلدمات املصرفية وحتقيق اجلودة. مستقبل منو القطاعات املصرفية .و

وقد استهدف اجلزء التطبيقي من البحث أمهية ما قدمته الصريفة االلكرتونية لالقتصاد العاملي حاولت اجلزائر 
قتصادها من  حالة الر  هو جديد يف تسويق اخلدمة كود وضرورة تطوير نظامها املصريف ملواكبة كل ماالنهوض 

تساعد البنوك العاملة على شبكة االنرتنيت يف اجلزائر من بنية حتتيةإلنشاءعديدة صالحاتاملصرفية، فقامت 
اتقدمي  مان حلماية عمالئها، إال أن هذه اإلصالحات مامنتجا ا بسهولة، سرعة و زالت مل تر  النور وخدما

إلضافة إىل ذلك هناك مشاكل عديدة يصعب فيها طرق . بسبب التأخر يف تطبيق القوانني وسوء التسيري
وتقنيات الصريفة االلكرتونية بنفس األسلوب الذي طبق يف الدول املتقدمة فنرى أن تطبيقها يف بعض البنوك يف 

م هلذه اخلدمةاجلزائر واقع معاش لكن حتقيقها فعال مازال متأخ . را ويقتصر على فئة قليلة من العمالء الحتياجا
ومن أهم املشاكل اليت تقف عارضة أمام الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر هي أن نضج الوعي لدى العمالء فيما 

لبيئة الثقافية خيص العمل املصريف االلكرتوين حيتاج إىل وقت كبري لريتقي إىل مستوى الثقافة االلكرتونية الالزمة، فا
.يف اجلزائر هلا أثر كبري أفقد القطاع املصريف اجلزائري جزء هام من حجم السيولة املتطورة
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:اختبار الفرضيات

.جلودة اخلدمة البنكية دور كبري يف حتقيق رضا العميل:ألوىلالفرضية ا

ثري مباشر جلودة اخلدمة البنكية يف حتقيق  هذه الفرضية صحيحة وقد أثبتت يف الفصل الثاين حيث أن هناك 
دة درجة الرضا عمالئها رضا العميل  ألنه يعترب مصدر والء العمالء للمؤسسة، لذلك تسعى إىل العمل على ز

.للمحافظة على بقائها يف السوق

هو جمموعة من اجلهود التسويقية اليت تعتمد على استخدام وسائل الكرتونية رتوين التسويق االلك: ثانيةالفرضية ال
وشبكات االتصال املختلفة وعلى رأسها شبكة االنرتنت وذلك للتفاعل املباشر بني املؤسسة والعمالء من أجل 

.معرفة حاجات ورغبات املستهلكني

نؤكد صحة هذه الفرضية وذلك من خالل التعريفات اليت مت عرضها يف الفصل الثاين، حيث أن التسويق 
حا يضمن بقائها االلكرتوين  ئن وإرضاء احلاجات بشكل يدر على الشركات أر هو تعريف وحتديد حاجة الز

ئن ستخدام تقنية االتصاالت احلديثة املتمثلة يف االنرتنت، والتسويق االل كرتوين يهدف إىل جمموعة حمددة من الز
إلضافة إىل الشركات .هم خليط من أشخاص عاديني 

ميكن قياس أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية من خالل التفاعل والقدرة على : الفرضية الثالثة
.الوصول واالختيار، االلتصاق

الثاين حيث ميكن قياس جودة اخلدمات املصرفية من خالل هذه الفرضية صحيحة، حيث أثبتت يف الفصل 
أي  حالة التفاعل القائم بني البنك والعميل، والقدرة على الوصول تعترب من املساءل املهمة اليت ينبغي التفاعل

.على املؤسسة قياسها من خالل استطالعات أو دراسات ميدانية

.) وكالة سيدي خلضر(BADRللتسويق االلكرتوين على مستوى بنك كاملليس هناك تطبيق:الفرضية الرابعة

وكالة (هذه الفرضية صحيحة، ألن ما ملسناه من خالل دراستنا لتسويق االلكرتوين يف بنك الفالحة والتنمية الريفية 
لتجارة على تسويقية لإلسرتاتيجية، حيث أن جناح املؤسسة يف امليدان التسويق االلكرتوين مرهون ببنائها )بدر

والذي يتمثل يف شبكة االنرتنت وشبكة االتصاالت، وعند دراستنا االنرتنت، وهذا ال مينع من وجود تطبيق جزئي 
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لواقع التسويق االلكرتوين يف بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالل وكالة سيدي خلضر توصلنا إىل مجلة من 
:النتائج أبرزها ما يلي

مهية التسويق االلكرتونية إال أن إدارة البنك مل تويل له أمهية رغم اقتناع مسؤويل- بنك الفالحة والتنمية الريفية 
لتسويق على مستوى الوكالة  .بدرجة كافية بدليل عدم وجود مصلحة خاصة 

لزبون وهذا يظهر من خالل املعالة احلسنة من طرف مقدمي اخلدمة- .االهتمام 

جانب امللصقات إىل) موظفوا البنك(يرتكز النشاط الرتوجيي يف الوكالة علة جهود البيع الشخصي -
ت املتوفرة على مستوى الوكالة .واملطو

عملية حتديد األسعار من طرف الوكالة ختضع لشروط وحمددات البنك املركزي يف اجلزائر، وذلك يفرض إن-
ازه يف تسعري القروض، هذا يعين أو الوكالة ال تعتمد على التسعري يف تسويق هذا األخري جماال ال ميكن جت

ا .خدما

أوضحت الدراسة أن هناك حاجة ماسة اىل توسيع املزيج اخلدمي للوكالة ليشمل مجيع شرائح السوق من -
استحدث مناه يبقى غري  اخلدمات املوجودة تقليدية وما خالل تنويع وتطوير اخلدمات البنكية، حيث أن اغلب 

.كايف ملواجهة املنافسة

ئن يف الوكالة- .السرعة يف أداء العمليات واإلجراءات البنكية هذا ما حقق رضا الز

جيب استحداث التكنولوجيا عن طريق وظيفة البحث والتطوير للبقاء يف السوق املصريف خاصة وأن القطاع يف - 
.تطور مستمر

لتنظيم والربجمة وتفعيل نتائج البحثتعزيز البحث والت-  .نمية واالبتكار 



جودة اخلدمات املصرفية: الفصل األول

1

:متهيد

ثحساسيةاــــــــــــــــأكثرهواالقتصاديةاتـــــــــــــالقطاعأهممناملصريفاعـــــــالقطيعترب االتــــــــــــــــــــــــــــــــبثورة االتصراـــــــــــو
اتـــــــــــــــاستخدمت الشبكحيثاألخرية،العقوديفخاصةارهــــــــــازدهوهـــــــــــــــــــتقدميفأسهمتاليتاتــــــــــــاملعلومو
ا تبادلمنعاليةتقنيةلنظمبتطبيقهااملصارفلتنميةالبعضبعضهامعاحلواسيبربطتو تشأ وصوالالبيا

دةاملتطورة،االلكرتونيةالركائزعلىالقائماالعتبارياملصريفالعملإىل ومازالتعملتاملصارففإنذلكعلىز
اعاليةجودةحتقيقعلىتعمل اوملنتجا حتديدخاللمنالقطاعهذايفاملتناميةاملنافسةظلخاصة يفخدما

والسوقإىلالدخولمثنهياجلودةألنالتسويقية،االسرتاجتياتمبختلفتلبيتهاعلىالعملوالعمالءمتطلبات
جودةحتقيقإىلالوصوللتايلو.متطورةلتكنولوجيااملصارفهذهامتالكخاللإال منحيققالالذيالتميز

:هيمباحثثالثةالفصلهذايفوسنتناول.املصارفيفاخلدمات االلكرتونية

االلكرتوين؛املصريفالعمليفالنمو:األولاملبحث
العمالء؛رضاواملصرفيةاخلدماتجودة:الثايناملبحث
.املصارفيفااللكرتونيةاخلدماتجودة:الثالثاملبحث
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االلكرتويناملصريفالعمليفالنمو:األولاملبحث
مماااللكرتوين،إىلالتقليديمنلريتقيمراحلبعدةمرقدووظائفخدماتمناملصريفالعمليفالنموإن

علىقادرةمتنوعةالكرتونيةقنواتتوفريمعوتشريعيةتكنولوجيةحتتيةبنيةببناءالتحولضرورةالبنكعلىتوجب
:خاللمنسنتناولهماوهذا.احلقيقيالوقتويفبسرعةالعمالءهؤالءطلباتتغطية

املصريفللعملمدخل:األولاملطلب
تنوعهاووتعددهااملصارفوظائفبتطوراحلديثإىلالتقليديشكلهامناملصرفيةاخلدمةتطورتلقد
.السوقسيدأصبحأنبعدالعميلطلبحسب

:التقليديةاملصرفيةلخدماتلمدخل1_

:اخلدمات املصرفيةتعريف1-1-

اخلدمات هي عبارة عن تصرفات وأنشطة وأداء يقدم من طرف إىل آخر، وهذه األنشطة تعترب غري ملموسة 
1".وال يرتتب عليها نقل ملكية أي شيء كما أن تقدمي اخلدمة قد يكون مرتبط مبنتج مادي ملموس

:مايلي نقدم تعريفني هلا إن تعريف مفهوم اخلدمات املصرفية ال خيتلف كثريا عن اخلدمة بصفة عامة، ويف

ااتتعرف اخلدم:التعريف األول عبارة عن جمموعة أنشطة تتعلق بتحقيق منافع معينة للعميل، : "املصرفية على أ
بتقدمي خدمات جمانية للعميل ".سواء كان ذلك مبقابل مادي أو دونه، فقد يقوم البنك أحيا

جمموعة من األنشطة والعمليات ذات املضمون املنفعي الكامن يف : " املصرفية هياتاخلدم:التعريف الثاين
م املالية  م ورغبا العناصر امللموسة وغري امللموسة واملقدمة من طرف املصرف واليت تشكل مصدرا إلشباع حاجا

ح املصرف أو البن ك من خالل العالقة التبادلية واالئتمانية احلالية واملستقبلية، ويف نفس الوقت تشكل مصدرا ألر
2".بني الطرفني

ن اخلدمة املصرفية هي كل نشاط يقدمه البنك للعميل ويسعى من خالله  يتضح من خالل التعريفني السابقني 
.إىل إرضائه،سواء كان ذلك مبقابل أو دون مقابل 

، مجلة اقتصادیات افریقیا، مجلة علمیة دوریة تصدر عن جودة الخدمات المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوكبریش  عبد  القادر ، 1
253، ص2005مخبر العولمة واقتصادیات شمال افریقیا، بجامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، دیسمبر 

إدارة ، ورقة بحثیة مقدمة إلى ملتقى دولي بعنوان،"جودة الخدمات المصرفیة كآلیة لتفعیل المیزة التنافسیة للبنك"طرطار أحمد، حلیمي سارة،2
.03، ص 2010ماي 10/11: الجودة الشاملة في قطاع الخدمات، بكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة منتوري بقسنطینة ، بتاریخ
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:اخلدمات املصرفيةخصائص-1-2

.أو بدونهاألنشطة تتعلق بتحقيق منافع معينة للعميل سواء مبقابل مادياخلدمة املصرفية هي عبارة عن جمموعة 

ألنشطة واإلجراءات , تسقط مجيع خصائص اخلدمات على اخلدمات املصرفية ولكنها ختتلف عنها فيما يتعلق 
ذلك أن منطية ويضاف إىل , وطريقة أداء املوظفني واألجهزة املستخدمة يف تقدميها, املتبعة لتقدمي اخلدمة املصرفية

املضمون الذي تتصف به اخلدمة املصرفية واليت متلي على املصارف تطبيق أشكال أخرى من املنافسة والرتكيز 
.على جودة اخلدمة املصرفية 

3:برزت للخدمة املصرفية جمموعة من السمات املميزة نوجزها فيما يلي, و ضمن هذا السياق

:الالملموسية-

ن  حلواس, اخلدمة املصرفية ليس هلا وجود ماديمعىن ذلك  لتايل ال ميكن إدراكها  وبناءا على ذلك ال ,  و
فاخلدمة املصرفية مباشرة ال حتتاج إىل حلقات وسيطة بني املصرف كمنتج هلا , ميكن ختزينها أو نقلها أو تعبئتها

.والسوق املصرفية

:تكاملية اإلنتاج والتوزيع-

ا ـــــــــــــمرة أخرى ألجل حتسينهاءـــــلالستدعوزع يف آن واحد وهي غري قابلة ــــــــــــــملصرفية تنتج وتات اـــــــإن اخلدم
. ارف ينصب يف توفري اخلدمات املصرفية يف املكان والزمان املناسبنيــــــــاملصاهتماموهلذا فإن , أو بسبب خطأ فيها

،األكثر مالئمة لتسويق اخلدمة املصرفيةاــــــــــعتبارهسياسة البيع املباشر انتهاجرف ــــــــــــهذه احلالة تفرض على املص

ان املصريف ــــــــــــــــــار بطاقة االئتمـــــــــورغم ذلك فإن ابتك) crédit cards ( ارف من التغلب على كثري منــــــأمكن املص
ا ونشرها يف مناطق واسعة . املشكالت اليت تواجهها وهي بصدد توزيع خدما

:نظام تسويقي ذو توجه شخصي-

:نظر في ذلكا 3

.48–43، الطبعة األولى، دار البركة، عمان، ص ص )تطبیقي-مدخل نظري(تسویق الخدمات المصرفیة أحمد محمود أحمد، - 

.56- 53، دار الصفاء، عمان، ص ص أصول التسویق المصرفيناجي معال، - 
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حيث تعتمد يف تقدميها على االتصال , تعتمد اخلدمات املصرفية على التسويق املصريف الشخصي بدرجة كبرية
ميكن اإلدارة من ،ن التفاعل املباشر بني موظفي البنوك والعمالءحيث أ.الشخصي بني مقدم اخلدمة والعميل

م لتايل . خبصوص اخلدمات املعروضة واملقدمة هلمموآرائهم وتفضيال،معرفة ردود فعل العمالء وحتديد حاجا و
.يئ العمل الالزم من أجل التكيف واالستجابة وتلبية تلك الرغبات على أحسن وجه

:يف اخلدمة املصرفيةصعوبة التمييز-

ة أو متطابقة ،لنسبة جلمهور العمالء ويف معظم .فإن اخلدمات اليت تقدمها املصارف تكاد تكون متشا
جودة , والسمعة,األحيان يكون اختيار العميل للمصرف الذي ينوي التعامل معه مبنيا على أساس معايري كاملوقع

.اخل...اخلدمة والسرعة والدقة وكفاءة املوظفني

آفاقا واسعة ملسؤويل إدارات التسويق املصرفية تإن حمدودية التنافس بني البنوك فيما خيص اخلدمة املصرفية فتح
. والتطوير يف جماالت أخرى وأدت إىل تكوين مكانة خاصة وفريدة للمصرف يف أذهان العمالءعلإلبدا 

:االنتشار اجلغرايف-

يتعني عليه الوصول إىل العمالء القائمني واحملتملني يف األماكن اليت فإنه, لكي حيقق املصرف اهلدف املنشود
وهذا ال يتحقق إال إذا امتلك املصرف شبكة متكاملة من الفروع اليت تنتشر جغرافيا بشكل . يتواجدون فيها

توزيع فالعالقة بني املصرف وعمالئه شخصية يف طبيعتها مما يسقط دور الوسطاء يف ،يتالءم ورغبات العمالء
هو أن املالئمة املكانية تعترب معيارا أساسيا يف اختيار العميل  اخلدمة املصرفية واحلقيقة أن ما جيعل هذا ضرور

.للمصرف

:اتساع نطاق املنتجات واخلدمات املصرفية-

عة من يتعني على املصرف تقدمي جمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املصرفية اليت تليب االحتياجات املتنو 
ختالف أنواعهم , الرغبات واالحتياجات التمويلية واالئتمانية واخلدمات املصرفية األخرى من جانب العمالء 

العمالء خمتلف قطاعات مستوى ىفاملصرف يواجه طلبات واحتياجات خمتلفة عل. واختالف مناطق تواجدهم
إلضافة إىل ذلك فإنه يقدم خدمات وعليه فإنه حيتاج إىل أكثر من مزيج تسويقي ملقابلة هذه االحتي اجات، و

.اخل...استالم النقود و إيداعها:تقليدية مثل
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:التوازن بني النمو و املخاطر-

لضرورة إجياد توازن بني توسع النشاط ودرجة املخاطر اليت يتحملها  إن أي عمل مصريف موضوعي يتضمن 
ظل سيادة الثقة املتبادلة بني العميل وبني املصرف، عتبار أن املصرف مؤسسة متارس نشاطها يف , املصرف

لتايل يكون من أوىل مسؤولياته إجراء نوع من التوازن بني التوسع يف نشاطه وبني أعباء هذا التوسع .و

.الذي ينوي التعامل معه

:نشأة وتطور املصارف-2

4:إن نشأة البنوك قد مرت بعدة مراحل ميكن إجيازها فيما يلي

إلضافة إىل السمعة الطيبة، جعل األفراد ): مرحلة التاجر (املرحلة األوىل - دة رأمساهلم  إن توسع التجار وز
يداع أمواهلم لديهم مقابل عمولة، وتطورت أعماهلم إىل القيام بعملية اإلقراض مقابل فوائد من  يثقون فيهم وذلك 

.لياخالل إصدار حواالت اليت استندت إليها الصكوك حا

دوره كان قريبا من دور املصارف حاليا، حيث كان األفراد يودعون ): مرحلة التصنيع ( املرحلة الثانية -
سبائكهم لديه لفرتات متفق عليها وهذا ألنه ميتلك احلماية الكافية ولديه أمنت اخلزائن احملكمة اإلقفال، كما ميارس 

.ىل أن تطور هذا النشاط وأصبح مصارف تتعامل مع األفرادإ. الصائغ عملية اإلقراض ألجل قصري مقابل فوائد

دة كبرية يف الثروات، حيث بدأ ): مرحلة ظهور املصارف ( املرحلة الثالثة - د نشاط الصياغ أدى إىل ز إن ازد
النشاط يتطور وشكل بداية إنشاء املصارف من قبل هؤالء الصياغ، الذين اقتصر نشاطهم على قبول الودائع 

.قراض مقابل فائدة، وكان أساس التعامل الذهب والفضةواإل

تعدد نشاط املصارف واتسع إىل ): مرحلة إصدار األوراق املالية والنظام املصريف احلديث ( املرحلة الرابعة -
ذ شكـــال أن أصبح على شكله احلايل، وتطور البنـــــــــــوك كان نتيجة للتطور احلاصل يف مجيع امليادين الن املصريف اخت

جديدا وخمتلفا بظهور النقود وتوسع رقعة األنشطة املصرفية يف جماالت عديدة وأصبح كشركات قابضة تقدم 
سم البنوك التجارية حيث . اخلدمات احملاسبية املشورة املالية ومتويل املشروعات لقد انطلقت املصارف أول األمر 

تعاملني االقتصاديني واليت تشكل املورد األساسي للمؤسسة مجع االدخارات من خمتلف امل:" يتخلص نشاطها يف
)بتصرف(92-90،ص ص 1،2001للنشر والتوزیع، عمان، ص، دار المناھجالتسویق المصرفيمحمود جاسم الصیدعي، ردینة عثمان یوسف، 4
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البنكية مث توجيهها حنو استخدامات شته خاصة ما تعلق منها بعمليات اإلقراض واالستثمار وأداء اخلدمات 
لتعامل مع املؤسسات الصناعية ولقد".املصرفية األخرى أخذت هذه املصارف اجتاهات أخرى بعد أن قامت 

.اخلدمية سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو قطاعوالتجارية و 

:وظائف وخدمات املصارف–3

إىل أن املصـــــارف التجارية تقوم بوظائف نقدية متعددة وميكن تقسيمهـــــــا ) 2001رمضان وآخرون ( يشيــــــــــــــــــــــر 
5:إىل نوعني 

:وتتمثل يف:الوظائف الكالسيكية القدمية-أ
.قبول الودائع على اختالف أنواعها*

.تشغيل موارد املصرف على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع  مراعاة التوفيق بني السيولة والرحبية وأمنها*
:الوظائف واخلدمات احلديثة-ب
ئن وتقدمي االستشارات االقتصادية واملالية* .إدارة األعمال واملمتلكات للز

.سداد املدفوعات نيابة عن الغري*

ء والتلفون واملاء* .خدمات البطاقة االئتمانية حتصيل فواتري الكهر

.حتصيل األوراق التجارية املسامهة يف خطط التنمية*
:من أبرزها: إشباع الوظائف واخلدمات احلديثة للمصارف-ج

ويل مشروعات التنمية ؛املسامهة يف متتقدمي خدمات استشارية للمتعاملني معه و* 

التحصيل والدفع نيابة عن الغري؛*

شراء وبيع األوراق املالية وحفظها حلساب املتعاملني معه ؛*

ت الضمان؛* إصدار خطا

حتويل العملة للخارج و حتويل نفقات السفر والسياحة ؛*

.اخل....تقدمي اخلدمات املصرفية على االنرتنيت*

. 97- 96مرجع سبق ذكره، ص ص : محمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف 5
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العمل املصريف االلكرتوين : املطلب الثالث

ــــــــــا التطـــور التكنولوجـــــــــي اهلائـــل يف جمــ ـــال يعتبــــــــــر العمل املصرفــي االلكرتونــي من األمور اليت أفرز
طلبـــــــــــــــات التجارة االلكرتونية، االتصــــــاالت، حيث مت استحداث وسائـــــــــــل دفع جديدة تكون مالئمة لطبيعة ومت

مكـان العميل االستفادة من اخلدمات املصرفية كسداد فواتري السلع واخلدمات عن طريق االتصال اهلاتفي  وأصبح 
.وااللكرتوين 

لنسبة  ا أدت لظهـــور فـــــــــــــــــــــــــــرص فاملعامـــــــالت املصرفية االلكرتونية وفــــــــرت عـــددا من املزايـــــــا  للعمـــــــــــالء، كما أ
ة جديدة ألعمــــــــــــــــــــال البنوك من حتقيق ميزة تنافسية، حتقيق الرحبية يف اآلجل الطويل، وكذلك توفيـــــــــر فرص تسويقي

.جديدة 

:مفهوم العمل املصريف االلكرتوين-1

لع ورة من ــــــــات مصرفية تقليدية أو متطـــــــــــــــما يقدمه البنك من خدمــــــــــــيااللكرتونــــــــــيمل املصرفيقصد 
رف البنك، ــــروط احملددة من طــــاء شــــــــــــول فيها بعد استيفــــــــــول الدخــــــــــال الكرتونية، خيـــــوات اتصـــــــالل قنــــــــــــخ
اءة العملياتية ـــــالل ورفع الكفـــــــــــــا ختفيض تكاليف االستغــــــــدة ، السيمـــــد عديــــــــــــي بذلك حتقق للبنك فوائــــــــــوه

6.ات اجلودة ــــــــــــــــــومستوي

لعمل املصريف االلكرتوين تقدمي البنوك اخلدمــــات املصرفية التقليدية أو املبتكرة من خالل شبكـــــــات كما يقصد 
اتصال الكرتونية تقتصر صالحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا لشروط العضوية اليت حتددها البنوك، 

دفوذلك من خالل أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة التص ا  :ال العمالء 
حة معلومات عن اخلدمات اليت يؤديها البنك دون تقدمي خدمات مصرفية على الشبكة؛- إ
م وطلب - م وحتديث بيا م وأرصدة حسا حصول العمالء على خدمات حمدودة كالتعرف على معامال

احلصول على قروض؛

.حتويل األموال طلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل -

مداخلة في الملتقى الوطني للمنظومة المصرفیة الصیرفة االلكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریة،: ھواري معراج/رحیم حسین و ا- د6
322–315، ص 2004دیسمبر 15و 14الجزائریة والتحوالت  االقتصادیة، كلیة العلوم اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة، جامعة الشلف، یومي 

www.ratoul.voila.net/resumcoll.htmنشرت على صفحة االنترنت على الرابط .
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:خصائص العمل املصريف االلكرتوين - 2

لطــــــــــــرق اال ـــــــــــا  لكرتونية، حتــــــى تعمل املؤسســـــــــــات املصرفية منذ سنــــــــــــوات على توسيع دائـــــــــــــرة خدما
يد على الوسائل االلكرتونية من سحب  أموال وكشف تـــــت العمليات املصرفية االلكرتونية تعتمد بشكل متزا

وتربز خصائص العمليات املصرفية االلكرتونية من خالل مميزات هذه  العمليات . حساب وحتويل أموال وغريها
والتنافس على الصريفة االلكرتونية،ومن خالل التعاون الوثيق بني املصارف والعاملني يف قطاع التكنولوجيا 

.االلكرتونية 

7: وللعمليات املصرفية االلكرتونية مميزات أمهها

املسامهة يف ارتفاع حدة التنافس يف تقدمي اخلدمات املصرفية االلكرتونية، خاصة يف ظل االرتفاع املتزايد *
حلجم ونوعية تلك اخلدمات؛

املسامهة يف جناح التطور املتسارع يف تكنولوجيا االتصاالت وأجهزة الكمبيوتر والربامج املعلوماتية؛*

ا داخل  املؤسسات * ملرونة والسهولة والسرعة، مما يتيح توسيع دائرة التعامل  اتصاف هذه العمليات 
املصرفية واملالية أو غريها؛

سهولة التواصل بني الداخل واخلارج من خالل شبكة االتصاالت التكنولوجية املتطورة، مما يسمح *
بتخطي العقبات اجلغرافية والزمنية يف اجناز الصفقات املصرفية والتجارية واملالية بشكل عام؛

معة واملخزنة على شبكة االنرتنت العاملية، مم* ا يؤدي إىل توسيع االستثمارات االستفادة من املعلومات ا
؛يف الداخل واخلارج على حد سواء

تسهيل إجراء األحباث والدراسات، ووضع خطط جديدة، وكشف العقبات ومعاجلة املشاكل بسرعة *
.وسهولة وأقل تكلفة

. 155، ص 2007، الطبعة األولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، المصارف والنقود االلكترونیةالعزیز شافي،نادر عبد - د 7
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:الصريفة االلكرتونية–3

لصريفة االلكرتونية هو إجراء العمليات املصرفية ستخدام تكنولوجيا املعلومات يقصد  بطرق الكرتونية أي 
لتعامل يف األوراق املالية  لدفع أو االئتمان أو التحويل أو  لسحب أو  واالتصاالت اجلديدة، سواء تتعلق األمر 

حيث يف ظل هذا الشكل من ممارسة الصريفة اليكون الزبون مضطرا لتنقل إىل 8أو غري ذلك من أعمال املصارف،
.مقر املصرف أو فروعه، إذا ميكنه القيام ببعض العمليات املصرفية مع مصرفه وهو يف منزله أو مكتبه

كومية، ومن أجل تشمل الصريفة االلكرتونية املعامالت املالية بني املؤسسات املالية واألفراد والشركات التجارية واحل
حتسني الرحبية حتاول املنظمات املصرفية كاملنظمات األخرى السيطرة على التكاليف وخفض املصروفات التشغيلية، 

ا لتحقيق ذلك، و جترى فيها املعامالت املصرفية االلكرتونية يف شكل 9متخذة من التكنولوجيا  واالبتكار أدوا
ونية ، ومؤخرا جدا انتقلت هذه العمليات املصرفية إىل شبكة االنرتنت،  آالت األوتوماتكية واملعامالت االلكرت 

لكل من العمالء واملصارف من أي مكان إمكانية احلصول  كقناة جديدة لتقدمي اخلدمات املصرفية اليت حتقق مزا
10.عليها بسرعة ومتاحة على مدار األربع والعشرين ساعة أين ما كان العميل 

)ية هي تقدمي اخلدمة املصرفية عرب اخلط الصريفة االلكرتون On line systems ئن، حيث يستطيع الزبون ( للز
انطالقا من حاسوبه الشخصي يتم ربطه حبواسيب املصرف عرب اخلطوط اهلاتفية القيام مبختلف العمليات املصرفية  

ئن حيث ال توفر الصريفة االلكرتونية علي هم التنقل  فقط بل جتعل استخدام املوزع وهذا ما يزيد كثريا يف راحة الز
اآليل للنقود، ومتكن أيضا من إجراء العمليات ليس فقط على املستوى حملي بل على مستوى عاملي دون انقطاع ، 

:ويوجد أسلوبني للتعامل ومها

مج إدارة األموال الشخصية وحسوبه اخلاص إىل مودم وخط هاتفي لدخول إىل امل-  صرف يستخدم الزبون بر
Managing your Microsoft Money-Money:وإجراء العمليات املصرفية وهناك عدة برامج مستخدمة مثل

، أعمال الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة الصیرفة االلكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریةرحیم حسین، ھواري معراج، 8
.316، الجزائر، ص 2004دیسمبر 15و 14جامعة شلف یوم –الواقع والتحدیات –االقتصادیة الجزائریة والتحوالت 

.141، ص 2003/2004االسكندریة الدار الجامعیة، التجارة االلكترونیة،طارق عبد العال حماد، 9
9 مجلة آفاق ، العدد : ، جامعة البلیدةفي االقتصاد العالميالنشاط المصرفي االلكتروني  كأداة لتفعیل اندماج المصارف الجزائریةمسدور فارس، 

، ص2005، جانفي 04
21.
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ا تقدمي اخلدمة اإلنتاج :  ممارسة اخلدمة املصرفية عرب االنرتنت-  يعرف بنك التسوية الدولية الصريفة االلكرتونية أ
11.داخل البلد أو خارجه االلكرتونية سواء للمقيمنياملصريف عند بعد أو عرب اخلط أو من خالل قنوات 

:األمهية العلمية واالقتصادية للعمل املصريف االلكرتوين-4

ا املالية عرب االنرتنت يعود للفوائد الكثرية اليت تعود على البنوك واليت  إن قيام البنوك بتسوية أنشطتها وخدما
: من أمهها

لفكري وتطوير تكنولوجيا املعلومات؛تعزيز رأس املال ا*

إن العمليات املصرفية االلكرتونية تؤدي لتيسري التعامل بني البنوك وجعله متواصال على مدار الوقت؛*

اختصار املسافات اجلغرافية  ورفع احلواجز التقليدية؛*

ري املزيد من فرص العمل واالستثمار؛  قيام عالقات مباشرة بني البائع واملشرتي و توف*

ذا  * فذة إعالمية لتعزيز الشفافية، وذلك من خالل التعريف  يشكل استخدام االنرتنت يف البنوك 
والدارسنيه املالية لوضعها حتت تصرف الباحثني ــــا واإلعالم بنشأة البنك وتطوره ومؤشراتـــــــــــــهـــالبنك وترويج خدمات

ألمر،ـــــــــوسائر األط ات أصبحت مؤثرة يف شؤون احلياة ـــــــــال واملعلومــــــــويبدو أن ثورة االتص12راف األخرى املعنية 

ستعمـــــــــاليومية، ففي البل راض التسويق  ــــــــــال شبكة االنرتنت ألغـــــــدان املتقدمة تقوم كل أسرة كل مؤسسة جتارية 
.  أو لتنفيذ بعض العمليات 

:خماطر العمل املصريف االلكرتوين–5

ت جديدة أمام البنوك واجلهات الرقابية يف  أدى النمو الكبري يف أنشطة العمل املصريف االلكرتوين إىل خلق حتد
لبنوك إىل اخلربة الكافية ملالحقة التطورات املتسارعة يف تكنولوجيا االتصاالت، هذا  ضوء افتقار اإلدارة والعاملني 

الغش على الشبكات املفتوحة مثل االنرتنت، نتيجة لغياب املمارسات إلضافة إىل تصاعد إمكانيات االحتيال و 

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENT, Basel committee on banking11

.141، مرجع سبق ذكره ، ص التجارة االلكترونیةطارق عبد العال حماد،  12
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زل للرقابة املصرفية إىل  التقليدية واليت يتم من خالهلا التأكد من هوية العميل وشرعيته، هلذا فقد أشارت جلنة 
ين من خالل تقييمها أمهية قيام البنوك بوضع السياسات واإلجراءات اليت تتيح إدارة خماطر العمل املصريف االلكرتو 

.والرقابة عليها ومتابعتها

13: ومن أهم خماطر اليت تنشأ عن العمل املصريف االلكرتوين نذكر مايلي

:Stategie Risk املخاطر اإلسرتاتيجية -1

إن العمليات املصرفية االلكرتونية تعتمد على االنرتنت من أجل توفر املعلومات لعمالئها وأيضا تنفيذ العمليات 
اال ا وبني . يت يطلبو د حدة التنافس بني املصارف ذا وال شك يف أن التطورات السريعة يف التكنولوجيا وازد

املؤسسات غري املصرفية، قد تعرض املصارف إىل خماطر كبرية يف حال عدم سالمة عمليات التخطيط والتنفيذ 
.إلسرتاتيجية العمليات املصرفية االلكرتونية

املصرف حباجة إىل درس متأن ملدى مسامهة إسرتاتيجية االنرتنت يف احلفاظ على تنافسية املؤسسة وعليه فان إدارة
ا يف بنية املخاطر دة غري مرغوبة  وعلى السلطات الرقابية إن تتوقع من . ورحبيتها، مع التأكد من عدم حصول ز

ا اإلس 14.رتاتيجيةاملصارف قيامها بتقييم الفوائد واحملاذير املرتبطة خبيارا

:خماطر التشغيل-2

نظرا العتماد كل نشاطات البنوك االلكرتونية على التكنولوجيا، فان املخاطر التشغيلية تشكل أهم املخاطر اليت 
ا بشكل 15تواجهها املصارف ، فيتعني على املصارف أن تتأكد من أن هذه املعطيات يتم مراقبتها والتحكم 

16.مالئم، كما يتعني على السلطات الرقابية تقييم مدى القدرة املتواصلة إلدارة املصرف على حتقيق ذلك

فاعل مع من هنا، جيب على املصارف حتسني قدرة تداخل العمليات داخل املصرف من أجل العالقات بشكل 
وريثما يتم وضع معايري حمددة إلدارة املعلومات الكرتونيا، . العمالء واملصارف األخرى ومزودي اخلدمات اخلارجيني

وتكامل فان املصارف سوف تستمر يف مواجهة حتدي إقامة إجراءات الضبط الفاعلة من أجل ضمان دقة 

.19، ص 2005، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، البنوك االلكترونیة:منیر الجنبیھي وممدوح الجنبیھي 13

.226، ص 2006، الطبعة األولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، العمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربیة: احمد صقر- د 14

.230المرجع السابق، ص: منیر الجنبیھي ومحمود الجنبیھي 15

.26، ص 2008، الطبعة األولى، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، أنظمة الدفع االلكترونیة: أحمد سفر- د 16
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ت الرقابية أن تقوم بتشجيع املصارف على املتابعة املعلومات اليت تتم احلصول عليها ونقلها، كما على السلطا
ا واملستخدمة بواسطة أنظمة إدارة املخاطر لديها .الدائمة ملدى تكامل معلوما

:خماطر السمعة-3

تنشأ خماطر السمعة يف حالة عدم توافر أي عام سليب جتاه البنك، األمر الذي قد ميتد إىل التأثري على بنوك 
17.قدرة البنك على إدارة نظمه بكفاءة أو حدوث اخرتاق مؤثر هلاأخرى، نتيجة عدم م

لتطورات غري املواتية اليت ميكن أن تعرتض تقدمي املصرف خلدماته ومنتجاته خالل قنوات  إن خماطر السمعة تتعلق 
.املصارف االلكرتونية

ا لدعم أنشطته يف حقل املص .ارف االلكرتونية من هنا تكمن أمهية امتالك املصرف لشبكة موثوق 

وميكن أن تتعرض مسعة املصرف ألضرار فادحة يف حال عدم توفري اخلدمات املصرفية عرب االنرتنت وفق معايري 
األمان والسرية والدقة والتوقيت واالستمرارية واالستجابة الفورية حلاجات ومتطلبات عمالئه، ومن أجل محاية 

لنسبة إىل عمليات املصارف االلكرتونياملصرف يتعني عليه تطوير ورقابة ومتابعة  18.ةمعايري األداء 

:املخاطر القانونية–4

وهي تلك املخاطر النامجة عن عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات القانونية الناجتة عن العمليات املصرفية 
يف طور التطوير مثل السجالت السيما وأن العديد من وسائل أداة تلك العمليات املصرفية الزالت 19االلكرتونية،

.والعقود االلكرتونية وقواعد إرسال وتلقى السجالت االلكرتونية 

ت القانونية متمثلة يف حتدي قبول القانون للتعاقدات االلكرتونية حجتها يف اإلثبات، أمن  وتربز أهم التحد
ت الضريبية، واثبات الشخصية، التواقيع االلكرتونية، أنظمة الدفع النقدي، سرية املعلومات، وسائل الدفع، التحد

.املعلومات وأمنها من خماطر إجرام التقنية العالية ، خصوصية العميل، التعاقدات املصرفية االلكرتونية

.231المرجع  السابق، ص ، البنوك االلكترونیة، منیر الجنبھي ومحمود الجنبیھي 17

. 229، المرجع السابق، ص العمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربیة:احمد سفر- د 18

.27، المرجع السابق، ص أنظمة الدفع االلكترونیة: احمد سفر- د 19



جودة اخلدمات املصرفية: الفصل األول

13

:املخاطر األخرى-5

لنسبة للمخاطر املصرفية التقليدية األخرى، مثل خماطر الس يولة إن لقنوات توزيع البنوك االلكرتونية انعكاسات 
دة أو التقليل بنية خماطر املصرف، بل أيضا  مكان هذه القنوات ليس فقط ز وسعر الفائدة والسوق، حيث 

.   حتقيق حتول يف هذه املخاطر ووفق طرق معقدة يف بعض األحيان

لس إدارة املصرف وإدار  واليت ته العليا،كما انه من الضروري أن تتعزز عملية إدارة املخاطر بواسطة الرقابة القريبة 
جيب أن تتحقق بواسطة أشخاص لديهم املعرفة الضرورية واخلربات الكافية، فالسلطات الرقابية يتعني عليها أن 
م يفهمون  تدرك حاجتها الذاتية إىل توافر أشخاص لديهم اخلرب واملهارات التقنية املالئمة لضمان التأكد من أ

ت اليت تصاحب أنشطة  .املصارف االلكرتونية والتطورات املتسارعة يف القنوات توزيعهااملخاطر والتحد

:خماطر تبييض األموال بواسطة العمليات االلكرتونية-6

لقد عرفت اللجنة األوروبية لغسل األموال تعريفا هلذه العملية وحددت عناصرها حيث عرفته يف دليلها الصادر 
دف إخفاء أو إنكار املصدر غري عملية حتويل األموال احملصل ع"ا 1990عام  ليها من أنشطة جرميه 

الشرعي واحملظور هلذه األموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب املسؤولية القانونية عن االحتفاظ 
20".مبحصالت هذا اجلرم 

ور هي األموال تتطور فان أساليب القيام بعمليات التبييض تتط) غسل ( إذا كانت وسائل مكافحة تبييض 
Cross border operationsاألخرى، جراء التقدم التكنولوجي املذهل، والسيما العمليات العابرة حلدود الدول

ستخدام شبكة االنرتنت E-bankingوالعمليات املصرفية املنفذة الكرتونيا   ت املصرفية  ، ومنها فتح احلسا
Internet Bankingصرفية االلكرتونية اليت ميكن أن تنفذ مباشرة ، وكذلك التحويل وسائر العمليات املOn-line.

.453، ص 2009، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، فن تحقیق الجنائي في الجرائم االلكترونیة: خالد ممدوح إبراھیم- د 20
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قنوات العمل املصريف االلكرتوين: ثالثاملطلب ال

جتدر اإلشارة إىل أن هذه القنوات االلكرتونية تقدم من خالهلا اخلدمة املصرفية بشكل كامل، من بداية اختيار 
جرات إمتاما بشكل  21:ومن أهم قنوات التوزيع االلكرتونيةالكرتوين كامل،اخلدمة من قبل العميل، مرورا 

جلدار أو بشكل : الصرف اآليلجهاز -1 ألماكن املختلفة سواء  وهي تلك اآلالت اليت ميكن نشرها 
ستخدام بطاقة بالستيكية أو بطاقة ذكية  مستقل، وتكون متصلة بشبكة حاسب املصرف، ويقوم العميل 

تلفة مثل السحب النقدي، واإليداع االلكرتوين، واالستفسار عن احلساب وغريها من للحصول على اخلدمات املخ
.اخلدمات دون حاجة اللجوء إىل الفرع

وهي اآلالت اليت تنتشر لدى املؤسسات التجارية واخلدمية مبختلف أنواعها         : البيع االلكرتونيةاطنق-2
داء مدفوعات من خالل على و أنشطتها ، وميكن للعميل استخدام بطاقات بال ستيكية أو بطاقات ذكية للقيام 

.حسابه الكرتونيا بتمرير هذه البطاقة داخل هذه اآلالت املتصلة الكرتونيا حباسب املصرف 

وهي اآلالت اليت تنتشر لدى املؤسسات التجارية واخلدمية مبختلف أنواعها         : البيع االلكرتونيةاطنق-2
داء مدفوعات من خالل على و أنشطتها ،  وميكن للعميل استخدام بطاقات بالستيكية أو بطاقات ذكية للقيام 

.حسابه الكرتونيا بتمرير هذه البطاقة داخل هذه اآلالت املتصلة الكرتونيا حباسب املصرف 

ملنزل أو العمل أو أي مكان، والذي : املنزيلالبنك-3 يتصل حباسب وهو ذلك احلاسب الشخصي املوجود 
.املصرف ليتمكن من خالل كلمة السر أو الرقم السري إلمتام العمليات ملصرفية مطلوبة

وهي تلك اخلدمات املصرفية اليت تتاح من خالل التليفون احملمول، من خالل استخدام : احملمولالبنك-4
خصم منه تنفيذا ألي من العميل رقم السري يتيح له الدخول إىل حسابه لالستعالم عن أرصدته، وكذلك لل

.اخلدمات املصرفية املطلوبة

أو تسمى أيضا مركز خدمة العمالء، إذ تقوم املصارف بتشغيل مراكز لالتصاالت وخدمة : اهلاتفيالبنك-5
ستخدام رقم سري وتعمل هذه املراكز على مدار الساعة، ومن  العمالء، حبيث تتيح أداء اخلدمة املصرفية هاتفيا 

:ه القناة أيضا احلصول على اخلدمات اآلتيةمميزات هذ
- دار وائل للنشر–الصیرفة االلكترونیة األدوات والتطبیقات ومعیقات التوسعزھیر العبد الالت،ناظم محـمد نوري الشمري، عبد الفتاح 21

.30–29، ص ص 2008الطبعة األولى، عمان 
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حة احلصول على اخلدمة يف أي وقت خالل اليوم وخالل األسبوع؛- إ

ستطاعة العميل اختيار نغمة االتصال اليت يريد مساعها؛-

ت الودائع، والقروض اليت متلكها العميل - .احلصول على معلومات خبصوص حسا

ملنزل وبني احلاسب : قميالتلفزيون الر -6 وهو عبارة عن ربط عرب األقمار الصناعية بني اجلهاز التلفزيون 
لتايل ميكن الدخول إىل الرقم السري إىل حاسب املصرف أو شبكة االنرتنت، وتنفيذ العمليات  املصرف، و

صارف من التفاعل مع العمالء يف املطلوبة، ويعد هذا التلفزيون من أحدث القنوات اليت مت ابتكارها، واليت متكن امل
ت البيوت، السيما يف حالة عدم توفري جهاز حاسب، ووجدت هذه التقنية  مواقعهم خصوصا يف املنزل مع ر

.رواجا خصوصا يف بريطانيا ويف فرنسا والسويد

التوزيع تعد مصارف االنرتنت األعم و األمشل واأليسر، واألكثر أمهية يف جمال قنوات : االنرتنتبنوك-7
:،ومتكن متيز مصارف االنرتنت إىل قسمني أساسينياخلدمات املصرفية الكرتونيا

داء اخلدمات املصرفية من خالل شبكة االنرتنت الدولية، من خالل ربط : القسم األول * وهو تتعلق 
على املصارف حلواسيبها على شبكة الدولية، فيتمكن العميل من أي مكان ويف أي وقت من الدخول 

هذه الشبكة، مث من خالل رقم سري شخصي ميكنه إىل الدخول إىل حاسب املصرف لتنفيذ تعليماته 
ا واحملددة ومن اخلدمات املتاحة عرب هذه القناة . املصرفية، وفقا للقواعد واالشرتاطات املسموح 

ت واحلصول على القروض، ودفع الفواتري الكرتونيا، وحتوي .ل األموالااللكرتونية فتح احلسا

لتجارة االلكرتونية واليت تتم عرب شبكة االنرتنت بني البائع واملشرتي وكل من : القسم الثاين*  ويتعلق 
:مصريف البائع واملشرتي لتسوية مبالغ الصفقة وتتمثل أنواع التجارة االلكرتونية يف

Business To Business) الشركـــات ( ا البعض املعامـــــالت التجارية بني الوحـــــدات األعمـــــال بعضـــــــه- 

؛ (B 2 B)وهو النوع األكثر شيوعا
Business To) العميل ( واملستهلك ) الشركة ( املعامالت التجارية بني املؤسسات األعمال - 

Consumer (B2C)وهو مايطلق عليه يف بعض التسويق االلكرتوين؛
األعمال واحلكومة؛املعامالت التجارية بني مؤسسات- 
.املعامالت التجارية بني املستهلك واحلكومة، ويتضمن العديد من األنشطة أمها دفع الضرائب الكرتونيا- 
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جودة اخلدمات املصرفية ورضا العميل: املبحث الثاين

إن تقدمي خدمات املصرفية عالية اجلودة لتحقيق رضا العمالء اليكون إال من خالل إجراء البنك لدراسات 
العتماد على منوذج تقييم اخلدمة املصرفية الذي يتضمن أبعاد     سوقية تطبيقية للحصول على توقعات العمالء 

.أو مؤشرات جودة اخلدمة

اخلدمة املصرفيةمفهوم اجلودة يف : املطلب األول

إن اجلودة هي مفتاح جناح أي منظمة، لذا ما هي اجلودة يف اخلدمة املصرفية واألبعاد اليت تقوم عليها وكيف 
.ميكن للمصرف أن يتميز عن منافسيه للوصول إىل أهدافه

:تعريف اجلودة-1
تعين طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء واليتQualityعموما إىل الكلمة الالتينية Qualityيرجع مفهوم اجلودة 

22.ودرجة الصالبة، وقدميا كانت تعين الدقة واإلتقان

جمموعة املواصفات " أما حديثا فمن أشهر تعريفات اجلودة هو تعريفات اجلودة هو تعريف اجلمعية األمريكية وهي 
23".منيةواخلصائص ملنتج أو خدمة، واليت تولد القدرة إلشباع احلاجات املعلنة أو الض

:تعريف جودة اخلدمات-2

إن مفهوم جودة اخلدمة ليس من السهل تعريفها بطريقة دقيقة فكل فرد حياول الكتابة عنها جيد من الصعب 
عليه أن يصل إىل تعبري علمي يتفق مع اآلخرين، وتستمد الصعوبة يف تقدمي تعريف جلودة اخلدمة  من اخلصائص 

.قياسيا إىل السلع املاديةالعامة املميزة للخدمات 

معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات :" ومتيل غالبية التعريفات احلديثة على أن جودة اخلدمة هي
:يوضح ذلك) 1(والشكل رقم . 24"العمالء هلذه اخلدمة 

.15، ص 2002عمان، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الطبعة االولى،،"الجودة في المنظمات الحدیثة"الدراكة مأمون والشلبي طارق، 22

، 2009، مؤسسة الوارق للنشر والتوزیع، الطبعة االولى، "ادارة عالقات الزبون "یوسف جحیم سلطان الصافي وھاشم فوزي دباس العبادي، 23
.110ص 
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جودة اخلدمة ) : 1(الشكل رقم 

يف علوان احملياوي، ادارة جودة يف  اخلدمات :املصدر ، الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع، )مفاهيم وعمليات وتطبيقات ( قاسم 
.90، ص 2006عمان، 

ضيا كالتايل :وميكن التعبري عن ذلك ر

:تعريف جودة اخلدمة املصرفية–3

تعددت مفاهيم اجلودة عند الباحثني حيث ارتكز مفهومها عند البعض على أبعاد اجلودة وعند البعض اآلخر 
:ومن مجلة املفاهيم اخلاصة بتعريف جودة اخلدمة املصرفية نذكر منها. على أساليب قياسها

م لألد:األولالتعريف  25.اء الفعلي هلاهي الفرق بني توقعات العمالء للخدمة املستهدفة وادراكا

ئن ودراسة قدرة املصرف على حتديد هذه املتطلبات والقدرة على :التعريف الثاين هي إرضاء ملتطلبات الز
التقائها، فإذا تبىن املصرف عملية تقدمي خدمات ذات جودة عالية جيب أن يسعى من خالهلا التفوق على 

ئن  26.متطلبات الز

الطبعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ،)مفاھیم وعملیات وتطبیقات ( إدارة جودة في الخدماتقاسم نایف علوان المحیاوي، 24
.90، ص 2006

.10–09، مرجع سبق ذكره ، ص ص ، جودة الخدمات المصرفیة لتفعیل المیزة التنافسیة للبنكطرطار أحمد وحلیمي سارة 25

،الطبعة األولى، دار الصفراء الشاملة في الخدمات المصرفیةإدارة الجودة محمود حسن الوادي، عبد هللا إبراھیم نزال وحسین محـمد سمحان، 26
.42، ص 2010للنشر، عمان، 

جودة اخلدمة 

لألداء الفعليادراكات العميل )الفجوة ( مستوى اجلودة توقعات العميل للخدمة 

توقعات العميل ملستوى األداء–إدراك العميل الفعلي = جودة اخلدمة 
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والشكل التايل  يوضح . جلودة  اخلدمة املصرفية بوجهة نظر خمتلفة عن اآلخروينظر كل من العميل ومقدم اخلدمة
: ذلك

جودة اخلدمة املصرفية من وجهات النظر) : 02(الشكل رقم 

رعد حسن الصرف، أمهية دراسة العالقة بني شبكة االنرتنيت وجودة اخلدمة املصرفية، دراسة نظرية، جملة العلوم اإلنسانية، العدد : املصدر
.33–32، ص ص 2

اجلودة املطلوبة 
توفعات الزبون 

مواصفات تصميم   اخلدمة 

القياس الذايت جلودة 
اخلدمة 

مواصفات تصميم اخلدمة

عملية التصميم والتسليم

اجلودة  املسلمة 
املدركة اجلودة

االدراكات الفردية

جودة اخلدمة 
املخططة 

جودة اخلدمة 
املسلمة

املستهدقةاجلودة  
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ت جودة اخلدمة–4 :املصرفية مستو

ت تتمثل يف 27:جلودة اخلدمة املصرفية مخس مستو

واليت جيب توفرها يف اخلدمة املصرفية؛:اجلودة اليت يتوقعها العمالء-
ا تناسب احتياجات وتوقعات عمالئه وعليه يتم تقدمي اخلدمة : اجلودة املدركة- وهي اليت ترى إدارة البنك أ

ملواصفات اليت أدركها لتكون يف مستوى الذي يرضي العميل؛ املصرفية 
للخدمة املصرفية؛و اليت حتدد وفق املواصفات النوعية:اجلودة القياسية-
لبنك جلودة اخلدمة وتقدميها طبقا للمواصفات اليت حددها       :اجلودة الفعلية- ا أداء العاملني  ويقصد 

وهي تتوقف على مدى مهارة العاملني وحسن تكوينهم؛
خلدمة املصرفية وخصائصها، وما تعهد البنك: اجلودة املروجة- بتقدميه        مبعىن تقدمي املعلومات اخلاصة 

.اخل...إىل العمالء من خالل املزيج الرتوجيي من إعالن وترويج شخصي ومطبوعات،
:أبعاد جودة اخلدمة املصرفية-5

اجلودة هي مثن الدخول إىل السوق يف حني التميز يف اخلدمة هو مثن النجاح، لذا تتمثل مفاتيح اجلودة يف 
حمددة قد حددها بعض الكتاب بعشرة معايري مت دجمها يف مخسة تقدمي اخلدمات وفقا ملعايري ومواصفات

:يستخدمها العميل يف تقييم جودة اخلدمة املقدمة، وهي
:Reliability االعتمادية-1

وتعرب عن قدرة املصرف من وجهة نظر العمالء على تقدمي اخلدمة يف الوقت الذي يطلبها العميل وبدقة ترضي 
لتزاماته جتاه العميلطموحه كذلك تعرب عن مدى  28.وفاء البنك 

:Responsivenessاالستجابة –2
.واليت تشري إىل سرعة استجابة مقدمي اخلدمة ملطالب واحتياجات العمالء

.10–09، مرجع سبق ذكره ، ص ص ، جودة الخدمات المصرفیة لتفعیل المیزة التنافسیة للبنكطرطار أحمد وحلیمي سارة 27

،الطبعة األولى، دار الصفراء ارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفیةإدمحمود حسن الوادي، عبد هللا إبراھیم نزال وحسین محـمد سمحان، 
.42، ص 2010للنشر، عمان،  28
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: التعاطف-3
ا أيضا املة ، التعاطف، التعاون وهي حسن معاملة العمالء وتقدير ظروفهم اخلاصة واحرتام عادات : ويقصد  ا
.وتقاليد العميل 

:Securityألمــانا-4
ن اخلدمة املقدمة للعمالء ختلو من اخلطأ أو اخلطر أو الشك شامال االطمئنان  وهو االطمئنان من قبل العمالء 

.النفسي واملادي
:امللموسة -5

املعدات واألجهزة :غالبا ما يتم تقييم جودة اخلدمة من قبل العميل يف ضوء مظهر احمليط املادي للخدمة مثل
29.واألفراد ووسائل االتصال التابعة ملقدم اخلدمة 

:واجلدول التايل يشرح هذه األبعاد

،الطبعة األولى، دار الكتاب الحدیث للتوزیع، )أسالیب حدیثة في المعیار والقیاس ( قیاس الجودة والقیاس المقارن توفیق محـمد عبد المحسن، 29
.45، ص 2006
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أبعاد جودة اخلدمة املصرفية): 01(اجلدول رقم 

الشــــــــــــرحد ـــالبع

امللموسية 
حداثة وجاذبية مظهر البنك؛       

ظهور العنصر املادي         مظهر العاملني؛
. اخل.....التسهيالت املادية

االعتمادية
لوعد يف األجل احملدد؛ القدرة على الوفاء 

وصحيح        معلومات دقيقة وصحيحة؛أداء صادق
مصداقية األداء وإمكانية االعتماد على املؤهالت          

والكفاءات 

االستجابة أو خدمة العميل 
خلدمة؛ جال الوفاء  إعالم العمالء 

السرعة واملساعدة           سرعة تنفيذ املعامالت؛
.سرعة الرد على شكاوي العمالء

األمان

ضمان احلصول على اخلدمة حسب الوعد؛
ثقة العمالء يف املصرف      انعدام اخلطر والشك يف تعامالت البنك؛

.أداء سليم من طرف املوظفني

التعاطف
فهم ومعرفة حاجان العمالء؛

مهية العميل؛ لعمل             الوعي  االهتمام 
.مالئمة ساعات العمل مع التزاماته

.2005 ), p 07-08-, services quality, (15marseille.fr-aix-.acWWW.ECOGESAM:Source
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:التميز يف جودة اخلدمة املصرفية-6
اليت تعود على البنوك من وراء تركيز اجلهود على حتسنيويلخص عوض بدير احلداد ا يف املزا جودة خدما

30:اآليت

لتايل القدرة على مواجهة الضغوط التنافسيةحتقيق ميزة تنافسية فريدة عن بقية البنوك -  ؛و
؛حتمل تكاليف اقل بسبب قلة األخطاء والتحكم يف أداء العمليات املصرفية- 
ح اكرب-  ؛أن اخلدمة املتميزة تتيح الفرصة للبنك إمكانية رفع األسعار والعموالت وحتقيق أر
ئن جددأن اخلدمة املتميزة وذات اجلودة العالية متكن البنك م-  ئن احلاليني وجذب ز لز ؛ن االحتفاظ 
ئن جدد من األصدقاء والزمالء-  ئن مبثابة مندويب بيع للبنك يف توجيه و إقناع ز .أن اخلدمة املتميزة جتعل من ز

مناذج تقييم جودة اخلدمة املصرفية: املطلب الثاين
اخلدمة، يعتمد هاذان النموذجان بكل أساسي على لقد توصل الباحثون إىل حتديد منوذجني لتقييم جودة 

.جمموعة من املؤشرات التقييمية قابلة للتكييف أو التعديل حب نوع اخلدمة
:منوذج الفجوة:أوال

ا كل من "servqual"يسمى منوذج الفجوة ب  ظهر خالل الثمانينات من خالل الدراسات اليت قام 
parasuraman , zeilhmal et berry وذلك بغية استخدامه يف حتديد وحتليل مصادر مشاكل اجلودة واملساعدة )(

.يف كيفية حتسينها
إن تقييم اجلودة حسب منوذج الفجوة يعين حتديد الفجوة بني توقعات العمالء ملستوى اخلدمة وإدراكهم  لألداء 

.دمة املدركةأي معرفة وحتديد مدى التطابق بني اخلدمة املتوقعة واخل31،الفعلي هلا
لعالقة التالية 32:وميكن التعبري عنها 

.338، ص 1999، 1، البیان للطباعة والنشر، القاھرة، طتسویق الخدمات المصرفیةعوض بدیر الحداد،  30

 *servqual : ویعني جودة الخدمة ومكون من العبارتینservice الخدمة وqualité الجودة.

.   363، ص1998، جوان 02، عدد 25، مجلة العلوم اإلداریة المجلد قیاس جودة الخدمات المصرفیةناجي معال، 31

.346عوض بدیر الحداد، مرجع سبق ذكره، ص  32

التوقع-اإلدراك )= servqual( جودة اخلدمة 
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من خالل الدراسات إىل أن احملور األساسي يف تقييم جودة اخلدمة وفق 1985وزمالءه سنة berryوقد توصل 
ا وأن هذه الفجوة تعتمد  هذا النموذج يتمثل يف الفجوة بني إدراك العميل ملستوى األداء الفعلي وتوقعاته  بشأ

.على طبيعة الفجوات املرتبطة بتصميم اخلدمة وتسويقها وتقدميها

العتبار عند حتليل وختطيط جودة اخلدمة، وقد ويعتمد بناء هذا النموذج على حتديد اخلطوات اليت جيب أخذها 
حدد منوذج الفجوة، الفجوات اليت تسبب عدم النجاح يف تقدمي اجلودة املطلوبة وتتمثل يف مخس فجوات ميكن 

:توضيحها من خالل الشكل التايل
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)sevqual(منوذج الفجوة : )03(الشكل رقم 

Source : lambin.j-j , marketing stratégique et opérationnel, dunad, paris, 2002, p345.

اتصاالت خارجية 

العميل

الحاجات 

الشخصية 

اخلربة            
السابقة 

مؤشرات التقييم

.امللموسية-1

.االعتمادية –2

االستجابة –3

.االمان –4

.التعاطف –5

اخلدمة املتوقعة 

5الفجوة إدراك جودة اخلدمة

اخلدمة املدركة 

1الفجوة  )خدمة مقدمة ( أداء اخلدمة  4الفجوة  اتصاالت مع 
العمالء 

3الفجوة )خدمة مروجة(

)خدمة مصممة ( حتديد خصائص اخلدمة وفقا لتوقعات العمالء 

2الفجوة 

ادراكات  اإلدارة لتوقعات العمالء 
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: الفجوة األوىل-1

وتنتج عن االختالف بني توقعات العميل وإدراك املؤسسة اخلدمية، فقد ال تدرك دائما وبدقة رغبات العمالء 
ت اخلدمة لقلة املعلومات عن السوق .وأمناط الطلبوكيفية حكم العميل على مكو

:الفجوة الثانية-2

خلدمة مع ادراكات اإلدارة لتوقعات العميل أي انه رغم إدراك  وتشري إىل عدم وجود تطابق املواصفات اخلاصة 
ا غري قادرة على ترمجة ذلك إىل مواصفات حمددة يف اخلدمة  إدارة املؤسسة  اخلدمية لتوقعات العميل إال أ

.املقدمة

:ثالثةالفجوة ال-3

وهي فجوة بني مواصفات اخلدمة املوضوعة واألداء الفعلي هلا، فإذا متكنت املؤسسة اخلدمية من وضع املواصفات 
املطلوبة يف اخلدمة، فال ميكنها أداء هذه اخلدمة بسبب وجود مواصفات معقدة وغري مرنة، وعدم تدريب العاملني 

ملواصفات املطلوبة .، أو عدم وجود احلافز الكايف ألداء هذه اخلدمةعلى أدائها أو عدم اقتناعهم 

:الفجوة الرابعة-4

وتتمثل يف فجوة من اخلدمة املروجة واخلدمة املقدمة، أي أن الوعـــــود املعطاة من خالل األنشطة الرتوجيية ال 
للمؤسسة تتطابق مع األداء الفعلي للخدمة وذلك لوجود ضعف يف التنسيق بني العمليات والتسويق اخلارجي

.اخلدمية 

:الفجوة اخلامسة–5

لفجوة بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة املؤداة، وهذا يعين أن اخلدمة املتوقعة ال تتطابق مع اخلدمة املدركة  وتتعلق 
.وتكون حمصلة جلميع الفجوات حبيث يتم على أساسها احلكم على جودة أداء املؤسسة
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:منوذج االجتاه:نيا

سم ويعرف  ا كل من      1992ظهر خالل ) * servperf(هذا النموذج  taylor)نتيجة للدراسات اليت قام 

et cronin)دراك العميل لألداء الفعلــــــي للخدمةونعرف اجلودة يف إطـــــــار هذا النمـــــوذج مفهوما اجتاهيــــــــــــــا يرتبط 

خلدمة املقدمة : "املقدمة ويعرف االجتاه على أنه 33".تقييم األداء على أساس جمموعة من األبعاد املرتبطة 

يقوم منوذج االجتاه على أساس رفض فكرة الفجوة يف تقييم جودة اخلدمة، ويركز على تقييم األداء الفعلي للخدمة، 
لعميل فقط ذلك أن جودة اخلدمة يتم التعبري عنه ا كنوع من أي الرتكيز على جانب االدراكات اخلاصة 

االجتاهات وهي دالة الدراكات العمالء السابقة وخربات وجتارب التعامل املؤسسة، ومستوى الرضا عن األداء 
.احلايل للخدمة

فالرضا حسب هذا النموذج يعترب عامال وسيطا بني االدراكات السابقة للخدمة واألداء احلايل هلا، وضمن هذا 
.من طرف العميلاإلطار تتم عملية تقييم جودة اخلدمة

يعترب دالة ) أي تقييم لتجربته األوىل مع املؤسسة (ويف هذا الصدد يرى أحد الباحثني أن األوىل حنو اخلدمة 
34.لتوقعاته املسبقة حول اخلدمة 

وبتعبري آخر، فالعميل يقيم اخلدمة على أساس خربته السابقة وإذا ما انعدمت هذه اخلربة فانه يعتمد بشكل 
أساسي على توقعاته خالل مرحلة ما قبل الشراء، وأن توقعاته املستقبلية حول اخلدمة هي دالة لعملية تقييمية 

ة يتكيف طبقا ملستوى الرضا الذي يكون قد حققه االجتاه أو موقف العميل من اخلدم: أن.لألداء احلايل، مبعىن 
35:خالل تعامله مع املؤسسة،وتتضمن عملية تقييم اجلودة وفق هذا النموذج االفرتاضات التالية

يف غياب خربة العميل السابقة يف التعامل مع املؤسسة فان توقعاته حول اخلدمة حتدد بصورة أولية ملستوى -1
ا  .تقييمه جلود

.362ناجي معال، مرجع سابق، ص  33

.362نفس المرجع، ص  34

.362نفس المرجع السابق ذكره، ص 35
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ـــاء على خبــــــــرة العميل السابقة املرتاكمة كنتيجة لتكــــــرار التعامــــل مع الشركة، فان عدم رضـــاه عن مستــــــوىبنـــ-2

.اخلدمة املقدمة يقوده إىل مراجعة املستوى للجودة 

لتالــــــــــــــ-3 ـي فان إن اخلبــــــرات املتعاقبة مع املؤسسة ستقود إىل مراجعــــــــات إدراكية أخرى ملستــــــــــــوى اجلودة، و
ا العميل ف يمـــــــــــا تقييم العميل ملستـــــــــــوى اخلدمة يكون حمصلة لكل عمليـــــــــــــات التعديل اإلدراكـــــــــي اليت يقوم 

يتعلق جبودة اخلدمة، وهكذا فان رضـــــــــــــا العميل عن مستــــــــــوى األداء الفعلي للخدمة، له أثـــــــــــر مساعد يف 
تشكيــــل ادراكــــات العميل للجودة، وعند تكرار الشراء فان الرضا يصبح أحد املدخـــــالت األساسية يف عملية 

. التقييم

:يه نلخص إىل أن االجتاه كأسلوب لتقييم جودة اخلدمة يتضمن األفكار التاليةوعل

ؤسسة أن األداء احلالــــــــــي للخدمة حيدد بشكل كبيــــــــــر تقييم العميل جلــــــــودة اخلدمة املقدمة فعليـــــــــــــا من امل*
اخلدمية ؛

أساسه اخلربة السابقة يف التعامل مع املؤسسة أي أن التقييم عملية ارتباط الرضا بتقييم العميل جلودة اخلدمة*
تراكمية طويلة األجل نسبيا؛

ركيزة أساسية ) االعتمادية، االستجابة، التعاطف، األمان وامللموسية ( تعترب املؤشرات احملددة ملستوى اجلودة *
.SERVPEREلتقييم مستوى اخلدمة وفق منوذج 
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أثر جودة اخلدمة البنكية على رضا العمالء: ثالثاملطلب ال

ا، ألنه يعترب  يعترب رضا العمالء من أهم املعايري اليت تكمن املؤسسة من التأكد من جودة سلعها وخدما
دة درجة الرضا عمالئها للمحافظة على بقائها يف  مصدر والء العمالء للمؤسسة، لذلك تسعى إىل العمل على ز

جلودةلذلك سنت. السوق .عرف على مفهوم الرضا وخصائصه وعالقته 

:مفهوم رضا العمالء وعالقته جبودة اخلدمة البنكية-1

:اريف برضا العميل ونذكر منهاعتوجد العديد من الت

ملكافأة أو عدم املكافأة لقاء التضحيات اليت يتحملها العميل عند " Fhethو Howardتعريف *  هو االنطباع 

36".الشراء 

"  هو شعور العميل الناتج عن املقارنة بني خصائص املنتوج مع توقعاته " B.Duboisو Ph.Kotterتعريف * 

.37

ات العميل للخدمة ـــــــــــج عن مقارنة بني توقعــــــــــــــــــاحلكم على اجلودة املنتوج النات" Zeithimal et Collتعريف * 

38"  .واألداء 

ن التجربة كانت على املدرك األقل مثلما كان من املفرتض أن تكون "Huntتعريف *  39".تقييم يثبت 

40".إدراك العميل ملستوى تلبية مطالبه : " ويعرف كذلك أنه*

عبارة عن شعور وإحساس نفسي يعرب عن الفرق بني أداء السلعة ن الرضا من خالل التعاريف السابقة نستنج*

تأو اخلدمة املدركة  :وتوقعات العميل، وبذلك ميكن التمييز بني ثالثة مستو
36 Daniel Ray , Musurer et developper la satisfaction des client, 2eme tirage édition d’organisation, paris, 2001,
p 22 .
37 Ibis, p 22.
38 Monique Zollinger et Eric Lamarque, Mraketing et statégie de la banque, 3eme édition, Dunod,Paris, 1999,
p 73.
39 Christian Derbaix, Joel brée, comportement du consommateur édition economica, paris, 2000, p 505
40 France qualité public, la satisfaction des usagers clients  citoyens du services public, la documentation France,
paris, 2004, p 19 .
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.العميل غري راض الالجودة األداء أصغر من التوقعات - أ

.العميل راضاجلودة األداء يساوي التوقعات –ب 

.العميل راض جدا اجلودة العالية األداء أكرب من التوقعات –ج 

ت العالية لتايل خيلق هذا وبذلك فان املستو من اجلودة ختلق نوعا من االرتباط العاطفي بني العميل واملؤسسة، و
.االرتباط الوالء والوفاء للمؤسسة

:خصائص الرضا–

:ميكن التعرف على طبيعة الرضا من خالل اخلصائص الثالث املوضحة يف الشكل التايل

خصائص الرضا : )04(الشكل رقم 

Source : Daniel Ray, op. cit, p 24 .

اجلودة املدركة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلودة املتوقعة

الرضا ذايت 

)إدراك العميل ( 

الرضا نسيب

لتوقعات (  )متعلق 

الرضا تطوري 

)تغري مع الزمن ( 
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41: وتتمثل خصائص الرضا يف التايل

:الرضا ذايت-1

طبيعة ومستوى التوقعات الشخصية للعميل من جهة واإلدراك الذايت : يتعلق رضا العميل هنا بعنصرين أساسيني

للخدمات املقدمة من جهة أخرى، فنظرة العميل هي النظرة الوحيدة اليت ميكن أخذها بعني االعتبار فيما خيص 

موضوع الرضا، فالعميل ال حيكم على جودة اخلدمة بواقعية وموضوعية، فهو حيكم على جودة اخلدمة من خالل 
ا أحسن من اخلدمات املنافسة، يراها عميل آخر  ن اخلدمة املقدمة  ما يتوقعه من اخلدمة، فالعميل الذي يرى 

أمهية االنتقال من النظرة الداخلية اليت تركز على  ا أقل جودة من اخلدمات املوجودة يف السوق،ومن هنا تظهر
، فاملؤسسة جيب أن ال تقدم )الرضا –اجلودة ( ، إىل النظرة اخلارجية اليت تعتمد على )املطابقة –اجلودة ( 

.خدمات وفق مواصفات ومعايري حمددة وإمنا تنتج وفق ما يتوقعه وحيتاجه العميل 

ألنشطة اخلدمية، أي جعل العناصر إن اخلاصية الذاتية للرضا ينتج  عنها ضرورة وجود عناصر مادية خاصة 
.املعنوية للخدمة ملموسة، حىت جنعل جودة اخلدمة مرئية، ومن أجل إظهار الرضا اخلفي لدى العميل

:الرضا نسيب–2

ملقارنة من خالل  فربغم . نظرته ملعايري السوقاليتعلق الرضا هنا حبالة مطلقة وإمنا بتقدير نسيب فكل عميل يقوم 
ت التوقع، ففي حالة عميلني يستعمالن نفس اخلدمة يف الشروط  من أن الرضا ذايت إال انه يتغري حسب مستو
نه  ما األساسية حنو اخلدمة خمتلفة، وهذا ما يفسر لنا  ميكن أن يكون رأيهما حوهلا خمتلف متاما الن توقعا

.اع مبعدالت كبريةليست اخلدمات األحسن هي اليت تب

دف حتديد القطاعات  من هنا ميكن أن تفهم بشكل أفضل الدور املهم لتقسيم السوق يف جمال التسويق، فليس 
.السوقية وإمنا لتحديد التوقعات املتجانسة للعمالء من أجل تقدمي خدمات تتوافق مع هذه التوقعات

41 Vue : - Daniel  Ray , op . cit, p 24 – 30 .
- Jean Michel Monin, op. cit, p 111 – 112.
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:الرضا تطوري–3

مستوى التوقع من جهة، ومستوى األداء املدرك من جهة : اذين املعيارينيتغري رضا العميل من خالل تطوير ه
أخرى، فمع مرور الزمن ميكن لتوقعات العميل أن تعرف تطورا نتيجة لظهور خدمات جديدة أو تطور املعايري 

لنسبة إلدراك العميل جلودة اخلد دة املنافسة، ونفس الشيء و خلدمات املقدمة، وذلك بسبب ز مة الذي اخلاصة 
.ميكن أن يعرف هو أيضا تطورا خالل عملية تقدمي اخلدمة

إن قياس رضا العميل، أصبح يتبع نظام يتوافق مع هذه التطورات عن طريق األخذ يف احلسبان مجيع التغريات 
.احلاصلة

ت رضا العمالء–3 :حتد

ت رضا العمالء فيما يلي 42: تتمثل حتد

:النظرة الداخلية واخلارجية للجودة*

ال اهلندسي واملؤسسة كانت تقوم بتدريب الكفاءات وتوفري املوارد من  منذ مدة كان مفهوم اجلودة يقتصر على ا
.أجل احلصول وحتقيق منتوجات ذات جودة عالية

العتماد على املعار  جلودة كانت حتددها املؤسسة  ف والوسائل التقنية  املتاحة من فاملعايري واملواصفات اخلاصة 
.أجل اإلجابة بشكل أفضل على حاجات ومتطلبات العمالء

ملنتوجات من أجل تطوير  لقد قدم التسويق الكثري للمؤسسة، بفضل  دراسات السوق، والدراسات املتعلقة 
لعميل ومل يبقى إال أن متنح يف مسعى اجلودة قي .اس رضا العمالءالنظرة اخلارجية للجودة اليت تعتمد 

:جودة اخلدمة* 

فيما خيص اجلودة يف اخلدمات تقوم املؤسسة ببيع ومراقبة عملية ، واملقصود بذلك جمموعة من الوسائل اليت توضع 
ايتها .يف متناول العميل، فالعميل ال يراقب العملية ال يف بدايتها وال يف 

42 Laurent Hermel, Mesurer la satisfaction clients, 2eme tirage, AFNOR,paris, 2004, p11.
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لعناصر املختلفة لعملية تقدمي اخل دمة، لكن ال ميكن العودة إىل إصالح اخلطأ وكمثال على وميكن االستعانة 
يف حالة أن عون االستقبال نقل خرب سيء للعميل على أن الطائرة معطلة وال ميكنها اإلقالع، فإذا كان : ذلك

عون االستقبال ينقل اخلرب وهو عابس ومتدمر فهذا ال يصلح اخلدمة املخيبة لألمل، ولكن ميكن البحث عن 

وهلذا يعترب قياس رضا العميل من الوسائل األساسية ملعرفة رضا العميل مث بعد ليت ختفف على العميل،الوسائل ا
.ذلك العمل على حتسني جودة اخلدمة املقدمة له

:من اجلودة إىل الربح* 

نه هناك عالقة بني اجلودة  .والربحإن ممارسات املؤسسة يف امليدان واجنازها للكثري من الدراسات مسح هلا 

ا تسمح بـــــ  :فاجلودة تعترب مصدر للميزة التنافسية للمؤسسة أل

إرضاء العميل؛-

دة درجة الوالء لدى العميل؛-  ز

دة رحبية املؤسسة على املدى املتوسط والطويل -  .ز

:اجلودة مصدر للرضا-أ

ا ستحقق له  رضا كبري، ويف الواقع فان تقييم العميل مبا أن جودة اخلدمة حتدد انطالقا من توقعات العميل فإ
وما تقدمه له املؤسسة ) اجلودة املتوقعة ( جلودة اخلدمة يكون من خالل قياس االحنراف بني ما يتوقعه من اخلدمة 

).اجلودة املدركة ( 

:الرضا مصدر الوالء-ب

له الرضا، مما يساعده على ربح إن العميل الراضي مييل إىل تسهيل عملية الشراء من جديد للخدمات اليت حققت 
.الوقت الذي سوف يستغرقه يف البحث عن املؤسسات أخرى أو خدمات أخرى
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: الوالء مصدر للربح-ج

:الكثري من الدراسات أشارت أن العميل الويف

يت إىل املؤسسة، واملؤسسة ال تدفع نقودا وإمنا تعمل على -  لتقليل من تكاليف البحث ألنه  تسمح له 
ا؛إغ راء وجذب العميل واثبات جودة خدما

إلشهار عن طريق -  يف احمليط الذي يعيش فيه، الذي ميثل وسيلة اتصال ) من الفم إىل األذن ( يقوم 
جمانية للمؤسسة؛

يشرتي العميل اخلدمة املميزة وميكنه أن يزيد شراءه لتشكيلة اخلدمات املعروضة؛- 
هضة ألنه -  .يعتربه مثن راحته وثقته يف العالمةيقبل العميل دفع أمثان 

إن العميل الويف يرتك الوقت للمؤسسة من أجل االستجابة للتهديدات من طرف املنافسني، وميثل أحد عناصر 
.رأس مال العميل الذي يسمح اخنفاض احلصة السوقية للمؤسسة

حلقة من اجلودة إىل الربح): 05(رقم الشكل

Source : Laurent Hermel , op. cit , p 08 .

ودة ـــــاجل

اــــــالرض

والءــــــــال

ح ـــــالرب
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:قياس رضا العمالء-4

من أجل ضمان جناح البنك يف تقدمي خدمة متميزة للعمالء واليت حتقق رضاهم، عليه متابعة، دراسة، حتليل  
43:القياس بوقياس رضاهم عن اخلدمة املقدمة وتسمح عملية 

ا وأساليب التعامل معهم؛- احلصول على تغذية مرتدة حول مدى رضا العمالء عن البنك وخدما
توفري أساليب احلوار املفتوح والبناء حول جماالت القوة والضعف يف اخلدمة؛-
ت أداء اخلدمة؛تالتعرف والتشخيص اجليد الحتياجا- م ملستو العمالء وتوقعا
توفري مقياس الستقرار جماالت وفرص التطور املستقبلي؛-
.وضع أساس موضوعي ألنظمة التحفيز، وتقييم األداء والتدريب-

العتمـــــــــــــــاد على األبعــــــــــــاد التالية عاطف، االعتماديــة، االستجابـــة، األمان ، الت: يــــــــــــدرس البنك رضــــــــــا العمالء 
وتعتمد على عدة أساليب من أجل قيــاس رضـــــــا العمــالء نذكـــر . امللموسية، وهي نفســـــــــها أبعد جودة اخلدمة

:منها
وهو أحد املصـــــــــادر األكثر استخدامــــــــا من أجل احلصول على آراء ): ان ــاالستبي( اءات ــــاالستقص* 

وميكن أن تطبقـــه إما عن طريــــــق الربيـــــــــد، . ت ومستويـــات رضــا العمــــالء عن اخلدمة املقدمةوتفضيــــالت واجتاهــــا
إلجيــــــــــاز البساطة  تمع املدروس وجيب أن تتم  اهلاتف أو املقابلة الشخصية على عدد من العمــــــــــالء ميثلون ا

.والوضــــــوح
مــــء وانتقالـــاوي العمـــشك*  إذ تشكل إحــدى املصــــــــــادر اهلامة واليت تعتمد يف حتليل رضــــــا العمــــــــــــالء : ادا

لتالـــــــــي على البنك . فكلما زادت عدد االنتقــــــــــادات املقدمة عن اخلدمة، فهذا مؤشــــر لعدم رضـــــــا العمــــالء و
ــــــاوي من أجل حتديد نقـــــــــــاط الضعف يف اخلدمـــــــــات والعمل على عالجـــــــــها تبعا لتوقعــــــــات حتليل هذه الشكـــــ

.العمــــــــالء
ء، والتقديـــــــــر يف اخلدمة واليت بدورهـــــــــــا تعكس مستــــــــــوى الرضــــــــــــــا للعمــــــــال: رــــــــر والتقديـــــــات الشكــــــــخطاب*

.من مصــــــــادر امليـــزة التنافسية ونقـــــاط الرتكيـــــــــز يف احلمـــــــــالت اإلعالنيـــــــة 
أثنــــــــاء أو بعد احلصـــــــــــــول من خالل مالحظة تصرفـــــــــــات وسلوكـــــــــــات العمــــــــــالء : الءــــــات العمــــــــة تصرفـــــمراقب*

ـــــــم  .على اخلدمة ميكن التوصــــل إىل معلومــــــــــات قيمة حول تفضيال

43 Monin (  J ) : La certification qualité dans les services, AFNOR , 2001, p 108.
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جودة اخلدمات االلكرتونية يف القطاع املصريف: املبحث الثالث

ومات والشبكات إن ظهور عصر اخلدمة االلكرتونية كان نتيجة التوسع اهلائل والسريع يف اقتصاد املعل
االلكرتوين، اليت أعطت دفعا ملنظمات األعمال عامة والبنوك على وجه اخلصوص للتمركز أكثر يف السوق، كما 
م  وفرت هلا فرصا وقدرات متكنهم من الوصول إىل العمالء وتقدميا هلم خدمات شخصية مفصلة علة مقاسا

م وتفوق توقعا ت من اجلودة تتناسب وادراكا .م أحياومبستو

اخلدمات االلكرتونية املصرفية: املطلب األول

ا اخلدمة التقليدية مقدمة  م أمجعوا على أ رغم اختالف الباحثني يف وضع تعريف موحد للخدمة االلكرتونية إال أ
.عرب شبكة االنرتنيت

:تعريف اخلدمات االلكرتونية–1

.وشبكات الكرتونية مثل االنرتنيتتنطوي على تقدمي اخلدمة عرب وسائل "ا)  Rust and Lemon 2001 (عرفها 

ويتضمن هذا التصور ليس فقط اخلدمات اليت اعتادت مؤسسات اخلدمة التقليدية على تقدميها، وإمنا تلك 
وعليه فان مفهوم اخلدمة . اخلدمات املقدمة من قبل الصناعيني ممن يعتمد جناحهم على جودة هذه اخلدمات

44".على مزودي اخلدمات فقط بل موجه للعميل أساسارة واسع يف إطاره وال يقتصااللكرتوني

إىل الشكل الرقمي وتقدمها ا ) "Santos 2003(كما عرفه  املنتجات واخلدمات احلالية اليت تغريت جذر
دة على ذل ك االنرتنيت يقدم شبكة االنرتنيت عن طريق وسائل تكنولوجيا املعلومات األكثر وضوحا وانتشارا، وز

45".وظائف تفاعلية مع عمالئه وميكنهم من احلصول على خدمات الكرتونية

تفاعلية، متركز احملتوى، قاعدة انرتنيت خدمات العمالء، يفسر أن: إن اآلراء حول اخلدمات االلكرتونية كخدمات

.64، ص 2004منشورات المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، الخدمات االلكترونیة بین النظریة والتطبیق،بشیر عباس العالق، 44

45 Nittana sukasame :e-service quality(a paradgme for competitive success of e-commerce entrepreneurs) ,voir
le site- http://www.pacis-net.org/file/2005/390.pdf ,26/01/2008, 20:45,p2.
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دماجها مع إجراءا ا عن طريق العمالء لكن  ت الدعم للعالقات التنظيمية اخلدمات االلكرتونية ميكن قياد
دف تقوية خدمة العمالء للحفاظ على هذه العالقة)تعزيز عالقات العمالء(للعميل والتكنولوجية  ،.

Iwworden(كما عرف كل من  ,wiele, ball and millen 2003 ( ا اخلدمات املقدمة "اخلدمة االلكرتونية على أ
ت ملقدمي اخلدمات، ألن عملية يف احلقيقة أن . عرب  شبكة االنرتنيت اخلدمات االلكرتونية تشكل بعض التحد

االتصال املباشر بني املوظفني والعمالء مفقودة وطريقة تقدمي اخلدمات قد تغري متاما، ففي حالة اخلدمات 
46."بني العمالء واملنظمة' حلظة احلقيقة 'االلكرتونية مواقع االنرتنيت أصبحت هي

:دمات االلكرتونيةتعريف جودة اخل–2

ا ) Zeithaml,et al 2000(عرفها  الفهم أو اإلدراك للخدمة من وجهات نظر خمتلفة سواء قبل أو بعد "على أ
ا تقييم كفاءة وفعالية التسوق، الشراء والتسليم للمنتجات . تقدميها على شبكة االنرتنيت وميكن أن تفهم على أ

47".واخلدمات عرب االنرتنيت 

ا ) santos 2003(كما عرفها التقييم الشامل للعمالء واحلكم الصادر عن التميز واجلودة يف اخلدمات "على أ
48."االلكرتونية اليت تقدمها املؤسسات يف السوق االفرتاضية

:تعريف جودة اخلدمات املصرفية–3

حث آلخر يرى  اخلدمات االلكرتونية أن جودة )Cowling, Newman 1995(لقد اختلفت التعاريف من 
49.أصبحت واسعة االستعمال لتحديد وتقييم اخلدمة ملختلف املنظمات اخلدمية مبا يف ذلك البنوك

ة، ـــــــاجلماليول ــــــــالوص: يــــــــــوك وهــــــــــب البنـــــــات تنســــــــــودة اخلدمــــــــــدا جلـــــبنJohnstan 1995 (18(لقد وضـــــــــــــــــع 
امل ـــف، ، املالئمــة والدقـــــــة، الراحـــــــــــة والرفاهيــــــــة، التعهــــــــــــد، االتصــــــــــال، الكفاءة الكياســـة واامـــــــاالهتم، ةـــــــــــــــــا للطـ

أن 1997' جونســــــــــون 'ماديــة، االستجابـــة، األمــــــــــــان، ولقد أكـــــــد املرونــة، الــــــــــــــود، الفعاليــة، التكامليـــة، االعت
ئـــــــــــن مث تليهـــــــــا االستجابة،) املوثوقيــة(األمــــــــــــــــــــــــــن واالعتماديــة  لنسبة للز مـــا البعــــــــــــــدان األكثـــــــــر أمهية  أ

46 N.sukasame :the development of e-service in The government ,voir le site-
http://www.bu.ac.th/knowlegecenter/epaper/jan-june2004/nittana.pdf, 26/01/2008, 17 :35,p 3.
47 Vasya Kenova ,Patrick jonasson :quality online banking servise,voir le site-http: //www.diva
portal.org/diva/getDocument ?urn  nbn  se  hj diva-480-1 fulltext.pdf, 26/06/2008, 15 :05 ,p11.
48 vasya kznova , patrick jonasson :opcitv p11.
49 chan wang :opcit,p 13
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إلضافــــــــــــة إىل ذلك اقتــــــــــرح  ألبعــــــــاد اجلودة يف البنـــــــــوك ح ــــــــــمفاتيةـــــــست) nantel 2000(االتصـــــال والكفـــــــاءة، 
.ةــــــــــواالعتمادي، )Service protfolio(ملاليـــــــــــة الفعاليــة، األمــــــن، السعـــــــــــر، امللموسيـــــة، خدمــــــــات احملفظـــــــــــة ا: هي

ثري االنرتنيت على أداء اخلدمة البنكية) Josef  and al(كما قدم  حيث كشفت هذه . دراسة نظرية حول 
ري املالئمة والدقة والتغذية العكسية وإدا: الدراسة ستة أبعاد لقياس جودة اخلدمة املصرفية االلكرتونية وهي

.الشكاوي، الكفاية، إدارة الطابور، إمكانية الوصول والفصل

: بعـــــــــــدا لقيــــــاس جودة اخلدمــة البنكيــة على االنرتنيـــــــت وتتمثــــــــــل يفJun and cain 2000 (17(وقد حــــــــدد 
املــــة، الوصــــول، االتصـــــــــــال، فهم العمـــــــــالء، التعــــــــاون واال ستمــــــرار يف االعتماديـــة، االستجابـــة، الكفاءة، ا

تــــــــوى، الدقة، سهولة االستعمــــــال، الوقت املناسب، الصفة اجلمالية، األمـــــن وخمتلف العوامـــــــــل التحســــــــن، احمل
.األخرى

والشكـــــــل التالـــــــي يوضح أبعــــــــاد جودة . وقد أكـــــــدوا مجيعــا أن األبعاد املهمة هي االستجابة، االعتمادية، الوصول
لتفصيـــــــــلاخلدمــــ 50:ــات االلكرتونية 

50 chan wang : opcit , p15.
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النموذج املفاهيمي جلودة اخلدمات االلكرتونية: )06(الشكل رقم 

األمهية العليــــــــــــا  

األمهية الدنيــــــــــا

Source : Santos , 2003 ,p239.

dimension(أن جودة اخلدمات االلكرتونية تتكون من أبعاد احلاضنة 51:هذا الشكل(Santos)يشرح 

incubatrice ( وأبعاد النشاط)dimension avtive ( وكل بعد يرتكب من مخسة أو ستة حمددات كما هو مبني
:قبل إطالق على شبكة االنرتنت البعد احلاضين حيتاج لكي يستمر ويتحقق مايلي) . 06(الشكل رقم

51 chan wang :opcit ,p16.

تواتر التحديث؛

اخلط؛الدقة على

.الشراء والفواتري

التحميل؛ البحث؛

البحث اخلارجي؛

التفحص الداخلي؛

.البحث واالستعمال

األلوان؛ الرسومات؛ 
الصور؛ احلركة؛ 

.احلجم

اخلطوات، إلغاء؛ 
الروابط املكسورة؛ 

الصيانة

املعلومات؛ األجزاء؛ 
التفاعالت؛ البلد 

.اخلاص

مبادئ توجيهية؛ سهلة 
االستعمال؛ صفة املساعدة؛ 

.تقدمي النصائح

طرق االتصال 
املختلفة؛ سهولة 

التسوق على 
االنرتنيت؛ اختيار 

0اللغة

االعتمادية

الكفاءة

سهولة

االستعمال

املظهر

االرتباط

أبعاد احلاضنة

جودة اخلدمات 
االلكرتونية الدعم

االتصال

األمان

احملتوىاحلوافز

البناء والتصميم أبعاد النشاط
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أن يكون املوقع شبكة االنرتنت سهل االستعمال، البحث والتفحص؛*

االرتباط هي اخلطوات، الصيانة وإبطال الروابط املكسورة؛*

املوقع بنية تنظيمية وتصميمية؛*

ت الواقعية * ).factual contents(املظهر، جذاب للمحتو

وعندما يستقر املوقع على الشبكة، البعد النشط حيتاج ملراحل عديدة لتنشيط التجارة على شبكة االنرتنيت، 
ال ــــاالتص،support، الدعم efficiencyاءة ــ، الكفreliabiliyاالعتمادية : وحمددات أبعاد النشاط هي

communication األمن ،securityز ــــــ، احلافincentive.ام ـــــــــا مبنية يف نظــــــــددات املذكورة سابقـــــــــكل هذه احمل
.اــــي،من األمهية العليا إىل األمهية الدنيــــــتنازل

املؤسســـــــــــات اليت تعد نفسهـــــــا للتجارة إن هذا النموذج املفاهيمــــي جلودة اخلدمة االلكرتونية يستطيع أن يساعـــــــــد 
كما أن هذا النمــــــــوذج يساعد على فهم جودة اخلدمة االلكرتونية واحلصــــول على . االلكرتونية أو ختطط هلا

.رضــــــــــا العمـــالء، وحتقيـــق الرحبيـــــة

52:تصنيف اخلدمات املصرفية االلكرتونية–4

: مخسة أصناف هيإىلاخلدمات املصرفية االلكرتونية يف شكل هرم وقسمه ) Centeno 2003( ف لقد صن
املنتجات األخرياملنتجات القاعدية، منتجات القروض، منتجات مالية أخرى، اجلزء الثالث من اخلدمات مث يف 

املناسبة على الرتتيب، فاخلدمات املصرفية املقدمة على شبكة االنرتنيت تضمنت يف البداية التحقق من احلساب 
فقط مث تطورت لتشمل جمموعة كاملة من اخلدمات املصرفية، حيث أن مجيع اخلدمات املتاحة يف فروع البنك     

أي تطوير تكنولوجيا تسمح للبنوك بتقدمي . بكة االنرتنيتأيضا على شإليهاأو عن طريق اهلاتف ميكن الوصول 
ا عرب الفرع القائم على االنرتنت، لكن أيضا اخلدمات اجلديدة ذات القيمة املضافة واليت تتوفر على  خدما

لكرتوين االنرتنيت  فقط من التجارة االلكرتونية، والوساطة املالية يف الوقت احلقيقي، واملعلومات املالية، والربيد اال
ء(وخدمات اجلزء الثالث  ت، وإدارة فواتري الكهر والشكل يبني إمكانية تصنيف ). اخل....دفع الضرائب، البوا
: اخلدمات عرب االنرتنيت

52 vasya kenova ,patrick jonasson ,opcit ,p14.
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تصنيف اخلدمات البنكية عرب االنرتنيت: )07(الشكل رقم 

املنتجات       بنك اهلاتف

هلاتف املناسبة التسديد 

Convenience Productsرسائل الكرتونية         

مني الربيد االلكرتوين    
اجلزء الثالث من اخلدمات

party services3rd)التسوق(التسديد التجاري 

معدل التسديد عرب اخلط

منتجات مالية أخرىدفع الضرائب وإدارة احلساب 

productsOther financialالنقود االلكرتونية

منتجات االستثمارات     حتت الطلب واإلدارة الداخليةفتح ودائع 

Investment productsاستثمار األموال اخلارجية بتداول األموال 

مني احلياة عقد 

مني التجارة منتجات القروضعقد 

Credit product/                                       فتح ودائع حتت الطلب و االدراة الداخلية

/استثمار األموال اخلارجية بتداول األموال

املنتجات املصرفية التأمني/استثمار السندات

اعتماد القروض                                                                      القاعدية

Basie bank productsاعتماد بطاقة االئتمان

حتويل األموال      /اإلدارة الداخلية/غلقه/فتح احلساب

اعتماد بطاقة اخلصم الفوري/اخلصم الفوري/اخلارجية

Source :centeno,c,’’adaption of internet services in the enloarged European
Union :Lessons from the internet banking case’’European communication joint research centre
report Eur 20800 En 2003.
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خمتلف أدوات قياس جودة اخلدمات املصرفية على االنرتنيت وأبعادها: ملطلب الثاينا

م  لقد تطورت جودة اخلدمات من التقليدية إىل االلكرتونية نتيجة توجه العديد من املنظمات إىل عرض خدما
.اشى وهذا التطورعلى مواقع االنرتنيت، مما دفع العديد من الباحثني إىل إجياد أدوات قياس تتم

53:نذكر منها مايلي: خمتلف أدوات قياس جودة اخلدمات املصرفية على االنرتنيت–1

):webqual(اجلودة على اخلط-أ

Barnes(عرفه et al ( نه االستبيان على اخلط)الذي يقدم للعمالء لتقييم جودة املواقع ) االستبيان االلكرتوين
وتقييم )جييب على التساؤالت يف االستبيان(االستبيان ينجز من قبل العمالء . لتطوراتهعلى شبكة االنرتنيت وفقا 

.العمالء النوعي حيول إىل مقاييس كمية تعترب مفيدة الدراة عملية صنع القرار

)webqual (ت بني بيئة التجارة االلكرتونية يف نفس امليدان ومع مرور الوقت، وقد مت تطبيقه جراء مقار يسمح 
ملزاد العلين؛ موقع بيع الكتب على الشبكة االت منها مواقع اجلامعة على الشبكة؛ مواقع البيع  . يف العديد من ا

ا تعترب تتابع جزئي لتقييم جودة املعلومة وانتشارها يف بيئة التجارة االلكرتونية ) webqual(إن وسيلة . كما أ
.ميدان يف التجارة االلكرتونيةأصبحت سلوك متكرر تنجز وتعدل حسب متغريات كل

:E.Servqual-ب

نه منوذج مفاهيمي جلودة اخلدمة يف حميط اجلدار االلكرتوين                     ) parasurman and al(عرفه 
)E-tailing envirenmenment ( وهي قائمة على هيكل جودة اخلدمات التقليدية خارج اخلط املسماة
)Servequal( وهي مشتقة من البحوث االستكشافية حول جمموعات التعديل ومرحلتني من جمموعة املعلومة

الكفاءة؛ االعتمادية؛ السرية؛ االستجابة؛ التعويض؛ : هذا ينتج سبعة خصائص جلودة اخلدمة. التجريبية والتحليلية
.دمات على اخلطاالتصال املباشر كل هذه اخلصائص متثل مقاييس يستعملها العمالء لتقييم اخل

53 Rana mostaghel :customer satisfaction,voir le site,http://epubl.se.luth.se/1653-0187/2006/58/LTU-PB-EX-
0658-SE-pdf , 26/01/2009, 17 :55,p p 57-58.
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خاصية االستجابة تقيس قدرة اإلجابة على أسئلة العمالء، األداء السريع حتديث نظام :على سبيل املثال
كهيكل ملديري التسويق لتقييم جودة اخلدمات يف حميط جدار ) E.Servqual(وميكن استعمال . القوانني

.االلكرتوين

:E-Sequal–ج 

Dawson(عرفه  et al,2003  ( نه هيكل جلودة اخلدمة اليت تعترب أساس جتربة وادماج عالقات العمالء
E-Tailing(للتصميم الفعال وتطوير حميط اجلدار االلكرتوين HCIواسرتاتيجيات ). E-CRM(االلكرتونية 

environments. (

E-Sequalاء اإلجراءات ميكن أن يوفر توجيهات وإرشادات للتجارة االلكرتونية فيما يتعلق بتكامل ال واجهة وإ
، وميكن ...اهلاتف؛ الفاكس؛ الربيد االلكرتوين: وعرب خمتلف نقاط التماس للعمالء مثل). bach-end(التجارية 

وخمتصي التسويق لطريقة استخدام تتماشى مع الشروط األساسية webتطبيقه كوسيلة تقييمية لتوجيه مصممي 
.دمة، وقابلية االستعمال يف تصميم حميط اجلدار االلكرتوينإلدماج توقعات العمالء لتحقيق جودة اخل

:E-S-Qual–د 

parasurman(عرفها كل من , zethaml, malhotra, valarie, arvind ( ا مشتقة لقياس جودة اخلدمة على أ
معة اكتشفت وضعيتني خمتلفتني وضروريتني لقياس . املقدمة على اخلط جودة اخلدمة ومن املعلومات التجريبية ا

الكفاءة، توافر النظام : صفة وهي22تضم أربعة أبعاد هلا ) E-S-Qual(الوضعية االوىل . االلكرتونية
هي تكون مع العمالء الذين ليس هلم لقاء روتيين مع املوقع ) E-ReeS-Qual(والوضعية الثانية . واخلصوصية

.تصالصفة وهي االستجابة، التعويض، اال11وتضم ثالثة أبعاد هلم 

:أبعاد جودة اخلدمة املصرفية االلكرتونية–2

دى إىل تزايــــد إن األمهية املتزايدة لتكنولوجيـــــــــــا املعلومـــــــــــات واالتصـــــــــاالت لتقدمي اخلدمــــــــــات املالية عن بعد أ
دراســـــــــــــــــــات ) Jayawordhena(وقدم . املصرفية االلكرتونيةاهتمــــــــام الباحثني عن قضايـــــــا جودة اخلدمــــــــــات 

ــــــاد خمتلفة للنظـــــر يف أبعـــــــاد جودة اخلدمـــــــات املصرفية خاصة يف املواقع البسيطة، حيث مت االنطــــــــــــالق من أبعـــ
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الوصول، واجهة املوقع، : مت ختفيضـــــــــــــها إىل مخسة أبعـــــــادصفة 21جودة اخلدمــــــــــــات التقليدية والوصول إىل 
.الثقة، االهتمام واملصداقية

e-squal هي أداة مماثلـــــــة ل)SERVQUAL( وضعت خصيصــــــــــا بقيــــــــــــــــــــــــــاس جودة اخلدمــــــات عرب ،
من قبل 2002واختبـــــــــــاره وتنقيحه عـــــــــام 2000وقد مت تطويرهــــــــــا عام 54).اخلدمــــات االلكرتونية(االنرتنيت 

)Parasurman, zethaml,malhotra ( الذيـــــــــــن قدمـــــــوا دراســة استطالعيـــة حـــول مفاهيــــــم وتصــــــــورات اجلـــــــــودة
ئــــــن املتسوقيـــــن عب بعـــــوا تطويـــــــر هذه األداة من خــــالل ثالثة مراحــــــــــل، فقد استخدمـــــــــــــوا من الز ــــــر االنرتنيت، و

ــ ئن إىل جمموعـــــــــــات كل جمموعة حتتـــــــــــ ــوي عليف املرحلة األولـــــــى وهي مرحلة الدراسة النوعية حيث قسمـــــــوا الز ــ ـــ ى ــ
موعـــــــات تركز على نفس أبعـــاد جودة اخلدمة االلكرتونية  ستة أو سبعة أفـــــــــراد، وكانت ردود املشاركيــــن من ا
موعــــات يف تقييمهم للجــــــــــودة بغض  حيث وجـــــــدوا أن األبعــــــــــاد متناسقة ومتماثلة بشكل ملحـــــوظ عرب ا

موعـــات يف تقييمهم للجــــــــودة بغض النظــــــــــــر عنالنظـــــــر ع ن نوع املنتوج أو اخلدمة اليت جيـــــــــري تقييمـــــــها على ا
.نوع املنتـــــــــوج أو اخلدمة اليت جيــــــــرى تقييمــــها علـــــــى الشبكة

املوثوقيـــــــــــة، االستجابة، الوصــــــول : جـــــــــودة اخلدمـــــــــة املصرفيـــــــــةبعد لقيــــــاس11ويف املرحلة الثانية اكتشفــــوا 
ــــــر، علم اجلمــــــــال واملرونة، سهــــــــولة التنقل، الكفــــــــــاءة، ضمــــــــان الثقــــــــة، األمـــــن واخلصوصية، معرفـــــــــــة السعـــ

.ــــــص املوقــــــعوختصيــ

55:واجلدول التالــــي حيتــــــوي على وصف كــــــــــل األبعـــــــــــاد املذكورة أعـــــــــاله جلودة اخلدمة االلكرتونية

54 vasya kenova, patrick jonasson : opcit, p15
55 Ibid , p p 16 - 17.
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أبعاد اجلودة االلكرتونية:)02(اجلدول رقم

الوصــفأبعاد جودة اخلدمة االلكرتونية
ويشمل تصحيح األداء الفين للموقع ودقة اخلدمة )Reliability(االعتمادية

.والتسليم حسب الوعد، توفري املعلومات عن املنتجات
االستجابة السريعة والقدرة للحصول على مساعدة يف )Respensiveness(االستجابة 

.حالة وجود مشكلة أو سؤال
الدخول للموقع على وجه السرعة للوصول اىل املنظمة)Acces(الوصول 

.عند احلاجة
اختيار طرق الدفع، الشراء، العودة للبحث عن )Flexibility(املرونة 

).األصناف(اختيارات أخرى 
املوقع حيتوي على وظائف تساعد العمالء للحصول )Ease of Navigation(سهولة الفحص 

على ما حيتاجونه من دون صعوبة، ميتلك حمرك حبث 
وإجيد، تتيح للعمالء سهولة وسرعة االنتقال ذها

.بني الصفحات
املوقع سهل االستعمال ومنظم بشكل سليم، ويتطلب )Efficiency(الكفاءة 

حد أدىن من املعلومات اليت جتيب على تدخالت 
.العمالء

يشعر سهل االستعمال ومنظم بشكل سليم، ويتطلب )Assurance/Trest(الثقة /األمان
جتيب على تدخالت حد أدىن من املعلومات اليت 

.العمالء
املدى الذي ميكن للعميل حتديد أسعار الشحن، )Price Knouthedge(مثن املعرفة 

ألسعار خالل عملية التسوق .والسعر اإلمجايل مقارنة 
.مظهر املوقع)Site Aesthetices(املوقع اجلمايل 

التخصيص /التكييف
)Customization/personalization(

وقع وفقا الحتياجات العمالء، األداء، سرعة تكييف امل
.التسوق

Source :V.Zethaml ,A.parasurman, A.Malhatra, ‘A conceptual framework for
understanding e-services quality : implications for future research and managerial
pratice’ ,marketing sciece hnstitution ,report No.00-115 ,2000,p16.
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املعد لقيـــــــــــاس جودة اخلدمة التقليدية ولكنه يشمل أبعــــــــــاد ) Servqual( هذا النمــــــوذج يشبه كثيــــــــرا منوذج 
الثقة /االستجابة، األمانجديدة حمددة فقط من أجل القضــــاء على االنرتنيت، فأبعــــــــــاد اجلودة من املوثوقية،

وهلا نفس اإلدراك احلســــــــي سواء ) Servqual(التخصيص تعترب من األبعاد الرئيسية لنمــــوذج /الوصـــــــول والتكيف
ليت لنسبة للخدمة التقليدية أو االلكرتونية، إىل جـــــانب أن بعدي الوصـــــــــول واملوثوقية هلما بعض الصفــــــــــات ا

لتكنولوجيـــــــــــا . تتعامل مع قضايـــــــــا حمددة على االنرتنيت لنسبة ألبعـــــــــــاد اجلودة اجلديدة ترتبط معظمـــــــــــها  أما 
ـــز على اخل، وقد ثبت أن تقييم اجلودة علــــى االنرتنيت يركـــــــــ...مثل سهولة التفحص، املرونة، مجاليــــــــــات املوقع

تقييم املوقع على وجه اخلصـــــــــــوص وهذا من قبل العديد من الباحثني، كما أن هنــــــاك واحد من األبعاد اجلديدة 
.اليت ال تنطوي على التكنولوجيـــــا هي معرفة األسعار واحملدد على األرجح حلالة التسوق عرب االنرتنيت

نية 2005أبعاد سنة 07إىل 11األبعــــــــاد من ويف املرحلة الثالثة مت ختفيـــــض  ، مث قامــــوا بتحليلـــــــــــها مرة 
لعمـــــــــالء الدائميني للموقع وهلا أربعة و لعمـــــالء 22وانقسمت  إىل جزئيـــن جزء متعلق  صفة، وجـــــــــزء خاص 

واجلدوليــن الثالث والرابع حيتــوي على وصف  . صفة11أبعاد هلا 3الذين ليس هلم لقاء روتينـــــــي مع املوقع تضمن 
:كل األبعاد كما يلي

)E-S-Qual(أبعاد جودة اخلدمة االلكرتونية : )03(اجلدول رقم  

E-S-Qual scale
الصفةاألبعاد

السهولة وسرعة الوصول واستعمال االنرتنيت)Efficiency(الكفاءة 
مدى حتقيق الوعود من قبل املوقع من أجل )Fulfillment(الوفاء

اجناز األعمال وتوافر الوفاء
System(نظام التوافر أو املتاح  Availability(األداء التقين الصحيح للموقع

مني املوقع ومحاية معلومات العمالء)Privacy(اخلصوصية  .درجة 

Source : parasurman ,A.Zethaml,V.malhotra,A.(2005),’E-S-Qual :A Multiple-Item
scale Assessing Electronic services quality’ ,p220.



جودة اخلدمات املصرفية: الفصل األول

46

)EReeS-Qual(أبعاد جودة اخلدمة االلكرتونية : )04(اجلدول رقم

Source : parasurman ,A.Zethaml,V.malhotra,A.(2005),’E-S-Qual :A Multiple-Item scale
Assessing Electronic services quality’ ,p220.

ت اليت وزعت على عينة قد زارت كل ) E-S-Qual(بعد وضع هذا املقياس  ستخدام االستبيا مت اختياره جتريبيا 
. ويف األخري مت بناء منوذج لقياس جودة اخلدمات املصرفية عرب االنرتنيت). أ.م.و(املواقع على شبكة االنرتنيت يف

:التايل) 08(واملمثل يف الشكل رقم 

ERecS-Qual scale

الصفةاألبعاد
التجارب الفعال يف معاجلة املشاكل، والعودة عن (Responsiveness)االستجابة  

.طريق املوقع 
الدرجة اليت يعوض فيها املوقع حل مشاكل )compensation(التعويض 

.العمالء
توفري املساعدة من املمثلني عن طريق اهلاتف أو )contact(االتصال 

.االنرتنيت
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منوذج لقياس جودة اخلدمات املصرفية عرب االنرتنيت: )08(الشكل رقم 

Sourse : model for measuring the quality of online banking srevices (adapted from
parasurman et al ,200 and 2002 ) ,voir vasya knova et al,opcit,p20.

الفعالية Efficiencv

الوفــاء Fulfillment

االتصال Contact

اخلصوصية Privacy

الثقة/االمان Assurance/trust

املوقع اجلمايل Site Aesthetics

االستجابة Responsiveness

نظام متاح System availability

E-RecS-
Qual Scal

E-S-Qual
Scal

جودة اخلدمات 
املصرفية
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تقييم املوقع االلكرتوين ومفاتيح النجاح العتماد املعامالت املصرفية فيه: ثالثاملطلب ال

رآة العاكسة للمنظمة، ألنه يعرض خدمات ومنتجات املنظمة ويوفر كل املعلومات يعترب املوقع االلكرتوين امل
فمن خالله ميكن . عنها وجيددها مع تقدمي كل التسهيالت الالزمة من تكنولوجيا العتماد املعامالت بسرعة وأمان

د املعامالت املصرفية عرب املقدمة له، واختاذ قرار اعتماأن يقيم العميل مدى جودة اخلدمات املصرفية االلكرتونية
. االنرتنيت أم ال

:تقييم املوقع االلكرتوين للبنك-1

الذين نشرا دراسة عن تقييم مواقع االنرتنيت، حيث سعيا ) william sabadie(و ) jean-philippe(وفقا 
اجتاه سلوكي 56:اجتاهنيالباحثان فيها لفهم العوامل الرئيسية يف جناح أي موقع جتاري على شبكة االنرتنيت هناك 

يقيس سلوك املتعاملني مع املوقع، والوقت الذي يقضيه الزوار، ومسارهم املتواصل على املوقع من خالل سلوك 
إذا يف البداية هذه الدراسات . واجتاه موقفي يقيس فعالية املوقع، النية يف املعامالت وغري ذلك. التفحص وغريها

ستخدام الصور، احلركة ، ركزت على اجلانب اإلعالمي للموق ع وإحراز تقدم يف التطور التكنولوجي الذي يسمح 
ت لتفاعل وامليزة الرتفيهية . وقواعد البيا ولقد أخذت هذه الدراسات يف عني االعتبار أبعاد األجوبة املرتبطة 
. واجلمالية للموقع

يف املدى الطويل ألنه من السهل تقليده، هذا ولقد تبني أن استخدام التكنولوجيا ال ميكن أن خيلق ميزة تنافسية
لذلك كيف يف . ما يزيد إذا اخلوف من التفريق أو التمييز بني عالمات املؤسسات يف ظل املنافسة التامة والكاملة

ظل هذه الظروف ميكن للمؤسسات االفرتاضية احلفاظ على متيز العالقات مع عمالئها؟ مع العلم أن االنرتنيت 
شيئا والوسائط املتعددة ميكن أن توفر مستوى من اخلدمات أعلى بكثري من مستوى اخلدمات ينمو شيئا ف

.   التقليدية، لذا نرى أن جودة اخلدمات املقرتحة من العمالء هي الطريقة الوحيدة للتميز و التموقع

ملواقع، إال انه ال ميكنهاإن الدراسات السلوكية ميكن أن تؤدي إىل حتليل أكثر دقة ووظيفته لردود فعل مستخدمي ا

لنسبة آلخر  هلذا بعض الكتاب طوروا . اخل...دائما تفسري الدوافع وراء بعض السلوكات مثل الرضا اختيار موقع 
بناء متعدد األبعاد قادرا على فهم السلوكات املالحظ من طرف الدراسات السلوكية، وهي على وجه اخلصوص 

56 Sébastien enonga :le paradigme de la relation-client dans les services bancaires sur internet ,voir le site-
http :www.pacis.org/file/2005/390.pdf,24/01/2009 ,18 :41,p70.
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والنقطة املشرتكة هلذين ). العودة للموقع مرارا وتكرارا(ة؛ الدخول واخلروج من املوقع املوقف اجتاه املوقع؛ الرضا؛ الني
االجتاهني هو أن املوقع ليس جمرد منفعة للحصول على املعلومات وخصائص املنتجات أو اخلدمات، واختيار أو 

د. مترير الطلب لتمتع بز خذ يف عني االعتبار تدرجييا أبعاد أخرى مرتبطة  ة املوقع؛ والتفاعل املوجود بني بل 
57:املستخدم واملوقع، وهي أربعة أبعاد أساسية

هي كل املعلومات التجارية، التقنية املوضوعية والذاتية اليت حيتاجها املستخدم وترتبط معظم :البعد اإلعالمي*
خلدمة، املؤسسة أو نقاط البيع .هذه املعلومات 

األول هو البعد اجلمايل لصياغة النص املوسيقي واأللوان جلعل : هذا البعد يضم بعدان فرعيان:البعد الرتوجيي*
.والبعد الثاين هو امليل للموقع الذي يقدم وسائل الراحة للمستخدم. املوقع أكثر متعة

رغم . الوظائفالتفاعل هو عامل متعدد األبعاد على موقع االنرتنيت، ويظهر من خالل تفاعل :البعد التفاعلي*
خالله نفهم املدى الذي ميكن للمستخدم نالبعد األول هو التفاعل املوقع الذي م. ذلك نفرق بني بعدين فرعيني

والبعد الثاين هو مراعاة البعد االجتماعي الذي . من االشرتاك يف تغيري شكل وحمتوى هذا املوقع يف الوقت احلقيقي
ا امل نفعة املادية، العالقة، اخليار اجلامح، واملعامالت اليت تسمح بصياغة موقع يتوافق مع االحتياجات اليت حدد

.تمع حقيقي افرتاضي

وأمهية ضغط امللفات يتسىن حتسني إدخال ) logicielالربجميات (هو وضع الربجمة الالزمة :البعد الفاعلي*
لوقت ا. املعلومات لالزم للعثور على املعلومات من كما انه موقع مهيأ وسهل للتفحص وميكن قياس ذلك 

يئة املوقع . املوقع تتيح سرعة احلصول على املعلومات مع العلم أن هناك جزء مهم من ) بيئة املوقع(لذلك فان 
ا ترتبط مباشرة جبودة االتصال) echape(هذه الفاعلية وهي إمكانية اهلروب  )le conexion(ملقرتحات جديدة أل

عوقع على االنرتنيت ليس جمــــــــرد وسيلة اتصــــــــــــال متكن البنوك من الوصول إىل العمـــــالء األكثر استهدافـا وبيإن امل

فاملوقع حسب طبيعته ال يقتصر على موضوع اجلمالية اليت ميكن تقييمها حسب . اخلدمات املباشرة عرب االنرتنيت
النرتنيت املصريف يعترب كسوق اخلدمات ميكن أن حيدد طبيعة العالقة بني معايري الشكل والتصميم ، بل موقع ا

57 sébastien enonga :opcit, p75.
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) حلظة احلقيقية(املصرف وعمالئه وحيدد الوقت التفاعلي بينهم، الن من صميم تسويق اخلدمات و التقاء اخلدمة 
دية ميكن أن إذن فاخلدمات التقلي. والذي يشارك فيها العمالء وموظفي املصرف للمشاركة يف إنتاج هذه اخلدمة

تتم يف بيئة الكرتونية للمنتجات واخلدمات املوجودة كمعلومات رقمية، دون اللجوء إىل استبدال التفاعل بني 
الن التكنولوجيا ميكن أن حترر اخلدمة وتغري مفهوم التقاء اخلدمة إال أن العالقة بني األطراف . املوظفني والعمالء

لتايل  الن التعامل , التأكد من أن هذه التكنولوجيا ال ختلق مسافة مع العميل والبنكالفاعلة تبقى ذاتية ومتوقعة و
مع موقع املصرف على االنرتنيت يشارك لفرتة أطول من أي وسيلة توزيع أخرى من خالل تنظيم التفحص به 

شرتك للخدمة فموقع االنرتنيت إذا هو الواجهة  اليت ميكن أن تدعم اإلنتاج امل. ووفقا لتوقعاته ومستوى خربته
ر االجيابية للتكنولوجيا يف التقاء اخلدمات هناك ثالثة مصادر للرضا 58:هماملصرفية بني البنك وعمالئه، ومن اآل

. وتعين القدرة على التكيف مع الوقت احلقيقي للعمالء وتقدمي اخلدمة الشخصية:التخصيص واملرونة-
دف خلق خدمة لنفسه .هناك شكل آخر  من أشكال التشخيص أين يستخدم فيه املستهلك التكنولوجيا 

إن العمالء على االنرتنيت يتوقعون تصحيح فعال يف حالة حدوث خطأ؛):تقومي اخلدمة(خدمة التصحيح -
.وامليزة التفاعلية هو أن تكون التكنولوجيا قادرة على التعامل مع شكاوى املستهلكني وتقليل املشاكل

).املنفعة(توفر جتربة ممتعة وغري متوقعة للعميل وهو وسيلة لتحقيق الرضا ):التلقائية(متعة العفوية -

58 sébastien enonga : opcit,p 81.
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:مفاتيح النجاح العتماد املعامالت املصرفية عرب االنرتنيت–2

إن اعتماد املعامالت املصرفية عرب االنرتنيت أصبح ضرورة للمصرف الذي يرغب يف احملافظة على حصته يف 
ئن جدد ئنه واكتساب ز غري إن اعتماده من قبل املصارف ليس واضح يف كثري من . السوق، واحلفاظ على ز

ن، الن هناك عدة عوامل ميكن أن تعزز سرعة اعتماد املعامالت املصرفية عرب االنرتنيت والبعض اآلخر األحيا
.جيدها عقبة يف سبيل اعتمادها

:دور املوقع يف تقييم اخلدمات املصرفية عرب االنرتنيت-2-1

وإمكانية احلصول على هذه اخلدمة يف حتسني جودة اخلدمة املصرفية مع حتقيق ميزتني إضافيتني وهي التفاعل - 
العمل أو املنزل؛

تعترب وسائل جديدة للرتويج والتسويق؛- 

إعادة تنظيم العمليات الداخلية حنو مزيد من التواصل والتنسيق األفضل للمهام؛- 

تكييف وحتسني العالقات مع العمالء؛- 

.اشر بني املنتجني واملستهلكنيأثر اخلدمات املصرفية عرب االنرتنيت كوسيط لالتصال املب- 

من حيث اخلدمة، (إذا إن جناح التكنولوجيا املصرفية يعتمد إىل حد كبري على جاذبية تولدها بني املستخدمني 
.، واستخدام هذه األخرية قادر على تطوير هذه املمارسات لتتماشى مع اسرتاتيجيات البنوك)الود، السرعة

:خدام ملوقع البنكوسائل وشروط وأغراض االست-2-2

.إن اهلدف من استخدام املصارف للموقع هو أداء مجيع املعامالت املصرفية عرب االنرتنيت

:هناك وسائل خمتلفة لالستخدام تقدمها املصارف وهي:وسائل االستخدام-أ

لعمالء * لعمالء وإنشاء االستماع دائما ل(وسائل االتصال يف كل مكان حتقق وظيفة من الوظائف ذات عالقة 
ت الشخصية لتخصيص عالقة(والتسويق ) عالقات معهم الدردشة ، الربيد (تتمثل يف ل، هذه الوسائ)مجع البيا

نتظام إىل الوكاالت) اخل...االلكرتوين، القوائم الربيدية .إلبقاء االتصال مع العمالء خاصة الذين حيضرون 
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ختاذ أسلوب متكامل وسائل والء العمالء مع املصارف حبيث * تستفيد املصارف من شبكة االنرتنيت 
م سواء املصرفية أو غريها .للمستخدمني على شبكة االنرتنيت والذي ميكنها من تنفيذ مجيع معامال

البنك يهدف لتطوير استخدامات أكثر عملية، فقد فوضت املعامالت عرب االنرتنيت للصرف :وسائل العمل*
تعمليا) AMT(اآليل  ال أمام املستخدمني للتدخل يف . اخل...ت كالسحب وفحص احلسا حة ا وذلك إل

م .الوقت احلقيقي حلسا

:شروط أغراض االستخدام-ب

ت أثناء احلوار مع املوقع؛-  مساعدة املستخدمني يف حل املشاكل والصعو

لوجية وغريها من الروابط التفاعلية التكنو اإلمكانياتتسهيل عملية التفحص على املوقع من خالل توفري - 
املتجانسة واملدركة؛

خفض التكاليف الناجتة عن استخدام املوقع؛- 

املواءمة بني خصائص املوقع واحتياجات املستخدمني؛- 

توفري نظام مراقبة للمستخدم لتوليد املزيد من الثقة يف النظام؛- 

ومات؛جعل املستخدمني أكثر فعالية يف البحث  عن املعل- 

.و أخريا توفري البيئة الرسومية، الصداقة واملرح اليت استوىل عليها املستخدم- 

ت املنتجات املصرفية واملعلومات  كذلك املوقع يستخدم كقاعدة معلومات للمستخدم، حيصل منها على بيا
إلضافة إىل أن املوقع له استخدامات أكثر رمزية تعترب مهمة أيضا . العامة يف ممارسات الوكالة املصرفية

يستعمل كمحيط ذايت إذافاملوقع للمستخدمني وهي تطوير معرفته وثقافته املصرفية عن اخلدمات املالية
.للمستخدمني



جودة اخلدمات املصرفية: الفصل األول

53

:صناعة اخلدمات يف حالة تغيري مستمر-2-3

لثورة التكنولوجية ثرا  ألنه جمال يعتمد على املعلومات اليت بدورها تعتمد . يعترب القطاع املصريف القطاع األكثر 
ت جلميع املستخدمني، كما بشكل كبري على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحصول على حت ليل وتقدمي البيا

ا مقارنة مبنافسيها، لذلك أجربت املصارف على االبتكار  ا تسمح للمصارف للتميز بني عروض خدما أ
وحتديث اسرتاتيجيات التسويق حىت تتجاوب بطريقة ألكثر مالئمة مع متطلبات واحتياجات العمالء وتقدمي 

مان  وثقة، أي إقامة إسرتاتيجية عالئقية تتجلى يف إنشاء ثقافة متنح أولوية للعميل وإجياد اخلدمات اليت تناسبهم 
لنسبة  لتايل حتقيق رضا العميل الذي هو أساس العالقة، فهي  آلية تعزز معرفة و والء أفضل لكل عميل، و

.للمصرف استهداف بناء شراكة حقيقية

بع واملنتجات أصبحت موحدة، فالفرق إذا ال ميكن أن يتم إال حنن نعلم أن سوق اخلدمات املصرفية اآلن مش
عن طريق هذه اخلدمة، ومن مث تطوير عالقة شخصية مع العمالء وتصبح أساس العالقة بني البنك والعميل هي 
جودة يف تقدمي اخلدمات، هذا لتحقيق هدف أويل هو والء العميل عرب االنرتنيت من خالل تقدمي جمموعة كاملة 

.دمات عن طريق قنوات توزيع أكثر حداثةمن اخل
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:خالصة الفصل األول

هم أبعد تعرضنا جلودة اخلدمات املصرفية وارتقائها من العمل التقليدي إىل العمل املصريف االلكرتوين و 
حت هلم التعبري الكرتونيا عن  دف اجتذاب عمالء جدد، حيث أ م التكنولوجيات القائمة عليها  احتياجا

م اليومية مما مسح للمصارف التجاوب معها واستحداث خدمات مالية ومصرفية جديدة، نرى أنه يتعني  وأولو
على املصارف الراغبة يف دخول عامل الصريفة االلكرتوين أن متتلك املعرفة والقدرة على وضع إسرتاتيجية شاملة 

األهداف املرجوة من اعتماد هذه الصريفة من جهة ومن جهة  وكذلك تطبيقها بصورة دقيقة وسليمة لضمان حتقيق 
أخرى التحكم األفضل للمصارف يف نظام املعلومات وأساليب االتصاالت حيقق اجلودة يف اخلدمات والسرعة يف 

.أداء تقدميها وإنشاء عالقات مع العمالء
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:متهيد

يف إصالح منظومتها املالية –يف إطار إصالحات شاملة –منذ أكثر من عشر سنوات شرعت اجلزائر 
ال مت إصدار العديد من  واملصرفية استعدادا للتحول حنو السوق وحتضريا لالندماج يف االقتصاد العاملي، ويف هذا ا

وخالل السنوات اخلمسة األخرية كثر احلديث عن . التشريعات فضال عن تعليمات وتنظيمات بنك اجلزائر املتعددة
هذه اإلصالحات وعليه مت اقرتاح العديد من األفكار واملشاريع غري أن ما ينتظر منها  عصرنة املصارف كجزء من

ونرى من أهم هذه املشاريع الصريفة االلكرتونية اليت تعد الوجه احلديث للمصارف . كان أكثر بكثري مما حتقق فعال
ألخرى الوجه البارز لالقتصاد اجلديد والقائم على التكنولوجي ات اجلديدة لإلعالم واالتصال هلذا املعاصرة أو 

:تناولنا يف هذا الفصل مايلي

الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر؛: املبحث األول

؛حمل الدراسة) وكالة سيدي خلضر ( تقدمي بنك الفالحة والتنمية الريفية : املبحث الثاين

.مات املصرفية يف بنك حمل الدراسةحتليل أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلد:املبحث الثالث
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الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر: املبحث األول

جح تسبقه دراسة دقيقة ومفصلة عن إمكانية تطبيقه أو اعتماده والنظام املصريف اجلزائري  إن أي مشروع 
لف القطاعات ومدى استعدادها يسعى العتماد الصريفة االلكرتونية يف أداء معامالته وذلك بدراسة واقع خمت

.لتدعيم هذا املشروع

واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اجلزائر:املطلب األول

1:أن أصبح على شكله اآليتإىلبقد مر القطاع االتصاالت خبطوات عدة 

ال هي يف هذا األوىلاخلطوة  والذي 2000لعام ) 3(قانون جديد لقطاع االتصاالت هو القانون رقم إصدارا
اءجاء  إدارةأواحتكار الدولة لنشاطات الربيد واملواصالت ووضع حدا فاصال بني نشاطي التنظيم واستغالل إل

كما واليت تعترب سلطة مستقلة تقف ح" سلطة ضبط الربيد واالتصاالت"إنشاءالشبكات، ومع صدور قانون مت 
يمن على سوق االتصاالت شركة .بني اجلهات املختلفة  وهي شركة األم والتابعة للحكومة " اتصاالت اجلزائر"و

الوضع أنإالواليت تقدم خدمات االتصاالت اهلاتفية الثابتة واحملمولة، ورغم حترير قطاع االتصاالت بشكل كبري 
لنسبة لشبكة االنرتنيت ما يزال ضعيف املتوافرة اإلحصائياتإحدىا مقارنة بدول اجلوار، وتكشف احلايل خاصة 
اية 1.9أن جمموع مستخدمي االنرتنيت يف اجلزائر بلغ  ، بينما أكدت دراسة 2005مليون شخص حىت 

.واالتصاالت اإلعالممن حيث انتشار إفريقيامتخصصة أن اجلزائر حتتل املرتبة العاشرة يف 

تمع  وأرجعت الدراسة أهم أسباب هذا التأخر التكنولوجي إىل غياب ثقافة نشر التكنولوجيا املعلوماتية بني أفراد ا
ولكن أثناء إعالن وكالة األنباء . مما جيعل املواطن ال يلجأ الستخدام هذه التكنولوجيا إال يف حالة الضرورة احلتمية

أن السوق اجلزائرية يف قطاع االتصاالت شهدت طفرة غري مسبوقة خالل تبني2006يف تقرير هلا نشرته يف أكتوبر 
، يف حني بلغ 2006عام واحد وان عدد مستخدمي شبكة االنرتنيت قد بلغ ثالثة ماليني مستخدم حبلول يوليو

ألف شخص، وخالل هذه الفرتة أيضا بلغ عدد املشرتكني 700منهم ADSLمن يستخدم االنرتنيت عايل السرعة 
.مليون شخص18.6خدمات اهلاتف احملمول يف

االتصاالت واالنترنت، دراسة حالة الجزائر، دراسة حالة حول الجزائر على موقع المبادرة العربیة ألنترنت حر، أنظر الموقع 1
http://www.openarab.net/ar/node/94 ،28/10/2009،21:14.
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" اجلزائرية لالتصاالت"الواسع خلدمات االنرتنت يف اجلزائر هي هيمنة ومن أكرب املشاكل اليت تعرتض االنتشار 
مإالللخدمة، رغم وجود عدد كبري من مزودي خدمات االنرتنت  مجيعا يعملون من خالل اجلزائرية أ

اية  عرب طرح أسهمها يف مزاد دويل " اتصاالت اجلزائر"قررت احلكومة خصخصة شركة 2006لالتصاالت، ويف 
وأن الشركة تواجه الكثري من مشاكل املنافسة ويبدو اهتمام الدولة احلقيقي بنشر استخدام تكنولوجيا املعلومات 

توفري جهاز الكمبيوتر تقريبا إىلاملنافسة احلرة أمامواالنرتنت واضحا يف العديد من اخلطوات بداية فتح السوق 
هذا هناك تطورا ملحوظا وأصبح الكمبيوتر ومع مرور الوقت ويف وقتنا، 2010لكل عائلة جزائرية حبلول عام 

ويوجد يف بيت أكثر من كمبيوتر واحد  .ضرور

واقع شبكة االتصاالت االلكرتونية يف اجلزائر:املطلب الثاين

2:إلعالم واالتصال يف النظام املصريف اجلزائري يظهر من خاللإن واقع استعمال تكنولوجيا ا

: شبكة االتصاالت االلكرتونية–1

درت بعض املؤسسات املصرفية واملالية بتطوير شبكات الكرتونية للدفع والتسديد منتشرة يف نقاط حمدودة من 
يتوقف عن أداء خدماته وذلك بسبب الرتاب الوطين، لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسيريها جعل بعضها 

اعتماد هذه املؤسسات على حلول وأنظمة مستوردة وغري متوافقة وخصائص السوق اجلزائرية وكذلك عدم تزايد 
ذه الوسائل  هذه اخلدمات، هذا التعامل الذي كان من املمكن أن يشجع هذه املؤسسات على مواصلة العمل 

دة الطلب( صدار بطاقات السحب مثلورغم ذلك ف) العامل هو ز درت بعض املؤسسات  :قد 

.ملؤسسة الربيدDAB(3(بطاقة السحب من الصرافات اآللية *

القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، : البطاقة املصرفية للسحب والدفع للمصارف التالية* 
.بنك، ينك الربكة اجلزائري-حتياطبنك اجلزائر اخلارجي، الصندوق الوطين للتوفري واال

، 2005یستیر في العلوم اإلقتصادیة ، البلیدة ، مذكرة نیل شھادة ماجالصیرفة اإللكترونیة و النظام المصرفي الجزائري بوعافیة رشید ، 2
166،  ص164ص

3 DAB : distributeurs automatique de billets
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.إن معظم البنوك التجارية هلا موقع على شبكة االنرتنت:االنرتنت والبنوك التجارية–2

تظهر فيه جمموعة من املعطيات dz-algeria-of-www.bankفالبنسبة لبنك اجلزائر موقعه على االنرتنت * 
ت عن السياية النقدية واملالية وإحصائيات خمتلفة ولكنها غري متجددة فمثال آخر تقرير سنوي موجود على  والبيا

، وهو ال يقدم أي خدمة معلومات الكرتونية، بعكس مواقع البنوك املركزية يف العامل 2005املوقع هو تقرير سنة 
.نظمة الدفع االلكرتونية ملصارف تلك الدول انطالقا من موقعه االلكرتوينواليت بعضها يشرف على أ

لنسبة للمصارف التجارية، فمواقعها تعرض جمموعة من املعلومات عن نفسها ومعظمها مل حيدد منذ *  أما 

الطالع على الرصيد  ئن (مدة، إال انه جيب أن نذكر أن هناك مصـــــــارف تسمح  وبعض) املشرتكني يف النظامللز

موقع صندوق الوطين للتوفري واالحتياط، القرض الشعيب : العمليات األخرى، ومن أمثلة مواقع تلك البنوك
.اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، ولكنها تقدم عمليات حمدودة سواء من حيث نطاق اخلدمة أو نوعيتها

ور االنرتنت لتقدمي خدمة مصرفية متطورة وغي هذا السياق ال ننسى ولكن جيب تدارك هذا األمر وتفعيل د
بتقدميه خدمات عرب " موبليس"بتقدميه إىل إمكانية تسديد فاتورة اهلاتف النقال اخلاص بفرع " بريد اجلزائر"جتربة

ء . والغاز، املاءاحلساب الربيدي، إنشاء خدمة املوزع الصويت لالستعالم حول احلساب الربيدي ودفع فواتري الكهر

:استخدام اهلاتف يف اخلدمة املصرفية-3

ا، سواء اهلاتف الثابت أو احملمول، رغم ما شهده هذا  ال تستعمل املصارف اجلزائرية اهلاتف يف تقدمي خدما
املصارف االستفادة من عدد األخري من تطور كبري بعد فتح السوق اجلزائرية يف السنوات القليلة املاضية وعلى 

ئن ا جللب أكرب عدد من الز .مشرتكي خدمة اهلاتف يف تقدمي خدما
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اخلطوات األوىل للصريفة االلكرتونية يف اجلزائر : ثايناملطلب ال

لنظام املصريف  لبيئة املناسبة من جهة و  إن تطوير الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر يتطلب توفري عناصر مرتبطة 
االتصاالتو تطوير شبكة االئتمانبطاقة اعتمادرى و ذلك من خالل إقامة أنظمة  و اجلزائري من جهة أخ

.و الربيد يف اجلزائر 
لتعاون  در بنك اجلزائر  يف إطار حتديث و عصرنة النظام املصريف  اجلزائري ، ال سيما من حيث أنظمة الدفع ، 
مع وزارة املالية و مبساعدة البنك العاملي يف إجناز نظام دفع إلكرتوين متطور هو نظام التسوية اإلمجالية الفورية 

“ RTGS”.4

RTGSرية نظام التسوية اإلمجالية الفو -1 5

:RTGS تقدمي املشروع_1-1
يهدف هذا املشروع يف إطار حتسني اخلدمة املصرفية ال سيما من حيث أنظمة الدفع و ذلك:اهلدف منه-أ

.رغبة يف الوصول إىل املستوى الدويل 
لنظام -ب نظام التسوية اإلمجالية الفورية هو نظام تسوية املبالغ اإلمجالية يف وقت حقيقي :RTGSالتعريف 

جيل و على أساس إمجايل .و يتم فيه سري التحويالت بصفة مستمرة و على الفور بدون 
التحويالت نظام التسوية اإلمجالية الفورية هو نظام تسوية املبالغ اإلمجالية يف وقت حقيقي و يتم فيه سري وهو *

جيل و على أساس إمجايل .بصفة مستمرة و على الفور بدون 
ائي و مستمر لتنفيذ أوامر التحويل *  كما يعرف أيضا أنه نظام مركزي إلكرتوين يعمل على أساس فوري إمجايل 

ت املركزية للمصار  .فالدائنة و يوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة يف بلد ما من خالل احلسا
ات العمومية ــالسلطالتزامل لتحقيقه يف ــــــــــــــإن إمكانية اجناز هذا النظام و توفري الوسائ:RTGSإقامة نظام -ج

مع اتــــــاجتماعات عمل لتنظيم ــــــــــاء ورشــــــــات النقدية بتنظيم ملتقيات داخل الوطن و خارجه ، و إنشــــــــو السلط
وك الربيدية و مؤسسات مالية ، و يتطلب ــــــــارف و مركز الصكــــــاإلجناز و حتميس املشاركني من املصاملشرفني على 

تقين من اخلرباء و املشرتكني الذين يتمتعون خبربة واسعة من املصارف املركزية األجنبية و دعم مايل من البنك 
شطة و كفأة لتسيري املشروع ، و ذل نشاء جلنة قيادية حتت إشراف بنك اجلزائر تتوىل العاملي إلقامة وحدة  ك 

RTG Real Time Gross Settlement systemلكلمات األولى من العبارةا4
.170-171ص ، مرجع سابق ، صالصیرفة اإللكترونیة و النظام المصرفي الجزائريبوعافیة رشید ، 5
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اتصالو إقامة شبكة " سايتم " بني جهاز املقاصة اإللكرتونية و شركة اتصاالتمتابعة املشروع و إقامة شبكة 
.مع جهاز احملاسبة العامة لبنك اجلزائر  اتصالبني املصارف و بنك اجلزائر و إقامة شبكة 

:RTGSأهداف نظام التسوية اإلمجالية الفورية -د
دف إىل حتقيق مايلي  :إقامة نظام التسوية اإلمجالية الفورية 

؛تسوية عمليات البطاقة املصرفية يف وقت حقيقي ، وكل وسائل الدفع األخرى* 
؛نظام الدفع اإللكرتوينستخداماملستعملني احتياجاتتلبية خمتلف * 
؛آجال التسوية و تشجيع استعمال النقود الكتابيةتقليص * 
؛ختفيض التكلفة اإلمجالية للمدفوعات* 
ملقاييس الدولية يف تسيري خماطر السيولة*  ؛جعل نظام الدفع اجلزائري يتمتع 
؛تقوية العالقات بني املصارف* 
.تشجيع إقامة املصارف األجنبية* 

:يقوم على املبادئ التالية: RTGS مبادئ تشغيل نظام_2-1
املشاركة يف النظام مفتوحة لكل مؤسسة هلا حساب تسوية يف بنك اجلزائر ، فيمكن أن ينظم إىل : املشاركني -أ

دة على بنك اجلزائر كمسري و حامل للتسوية جمموعة املؤسسات املصرفية و املالية ، اخلزينة العمومية،  النظام ز
.مراكز الصكوك الربيدية 

:العمليات اليت يعاجلها النظام -ب
يعاجل النظام خمتلف العمليات املصرفية بني املؤسسات املالية و املصرفية و املشاركني عامة ، و ذلك على النحو 

:التايل 

ئن و اليت :عمليات مابني املصارف * ت الز حيث يتم من خالل هذا النظام حتويالت بني املصارف أو حسا
.تكون فيها املبالغ هامة أو مستعجلة 

توجيه و إصدار اختصاصاتهإن بنك اجلزائر هو املشارك الوحيد القادر يف حدود :عمليات بنك اجلزائر *
ت املشرتكني  .األوامر للقرض أو اخلصم من حسا

إن املبالغ املدينة و الدائنة الناجتة عن طريق املقاصة اإللكرتونية : املبالغ عن طريق املقاصة اإللكرتونية تسوية*
ت املشاركني تعمل على أساس مبدأ  ذا النظام قرضا و دينا يف نفس الوقت و يف حسا تعاجل 
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تطبيق العملية ترفض من قبل غرفة املقاصة اإللكرتونية و على الراغب استحالةو يف حالة " الكل أو ال شيء " 
.أن يعيد العملية و يف وقت الحق 

ت سمإن بنك اجلزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح يف سجالته :حساب التسوية * كل مشارك حسا
ت حتول حسب احلاالت  ت فرعية ، و هذه احلسا ت تسوية ، تقسم إىل حسا دة أو نقص مبالغ احلسا يف ز

ت اليت تتم عن طريق النظام حيث تتم  اجلارية للمشاركني و اليت تضبطها احملاسبة العامة لبنك اجلزائر و التسو
بصفة مستمرة و يف وقت حقيقي ، و بعد التأكد اآليل بوجود خمزون كايف يف حساب املشارك املعين ، يطبق يف 

ت املبينة فيما يلي االعتبارمع األخذ بعني " ل أول من خيرج أول من يدخ" هذا املبدأ  : األولو
. عمليات بنك اجلزائر:األولوية األوىل -
. املبالغ املخصصة للمقاصة:األولوية الثانية -
.أوامر مستعجلة بطبيعتها :األولوية الثالثة -

ت املعنية تتم بصفة الرجعة فيها ، حيث مبجرد قبوهلا من طرف نظام أنكما -  ال ميكن RTGSتسوية احلسا
ت مضمونة بصفة دائمة على مدى يوم املبادلة و الذي يكون على  إلغاؤها الحقا حبيث تكون الغاية من التسو

:النحو اآليت 
 عمليات السوق النقدي، " بنك اجلزائر " من الساعة الثامنة و نصف صباحا من خالل معاجلة عمليات

؛عمليات الصرف
 ؛التاسعة و النصف صباحا بدء املبادالت
؛منتصف النهار تسوية حصيلة املقاصة
 ؛وقف املبادالت : الساعة الثالثة
 تسديد املبالغ اليت متت يف اليوم األخري ، و تسوية أو رفض األوامر اليت  : من الساعة الثالثة إىل الرابعة

؛االنتظاركانت يف 
 ت و اختتامالساعة الرابعة ت و إرسال إخطارات حصيلة احلسا ت استخراجو غلق احلسا حسا

.زائر املشاركني و إفراغها يف جهاز احملاسبة العامة لبنك اجل
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:نظام املقاصة عن بعد-2
نشاء نظام مكمل لنظام  .ACTIهو نظام RTGSإن عملية عصرنة نظام الدفع عرفت دفعة جديدة 

6: املقاصة عن بعدتعريف النظام2-1

ملعاجلة  LES INSTRUMENTS DE(لوسائل الدفع العام، اآلليةهذا النظام خيتص  PAIEMENT DE

MASSE( ، لبطاقات البنكية ، وذلك اقتطاع، صكوك ، حتويل وسائل ستعمال، عمليات السحب و الدفع 
أنظمةو الربجميات املختلفة ، و ميثل هذا النظام القسم الثاين من ) scanners(متطورة مثل املاسحات الضوئية 

ذا اهلدف ئن التحسني النهائي لالدفع املتطورة ووفق املعايري الدولية  .لخدمات البنكية املقدمة للز
، مجعية SATIMاجلزائر ، بريد اجلزائر اتصاالتبنك اجلزائر ، كل البنوك ، : شرتاكدخل النظام حيز التنفيذ 

.مع كل فروعها و مكاتبها عرب كامل الرتاب الوطين ) ABEF( البنوك و املؤسسات املالية 
ت الرقمية و الصور و يعتمد هذا النظام على نظام التبادل  .املعلومايت للبيا

يف أول يوم للتبادالت و كانت البداية مبعاجلة الصكوك على أن 2006ماي 15لقد دخل حيز التنفيذ يوم -
اية  قي وسائل الدفع  .2006تتطور العملية لتمثل 

عملية يف ديسمرب 489436مليار دينار و 51.12عملية يف شهر ماي مبا قيمته ACTI71933عاجل نظام -
.مليار دينار303.17بقيمة ) 2006( من نفس السنة 

7:يهدف هذا النظام إىل :أهداف النظام 2-2

؛التسيري احملاسيب اليومي و إعطاء نظرة  شاملة و حقيقية عن وضعية اخلزينة يف السوق املالية و الوطنية - 1
م على أن يتم 5اه ـرفض العملية يف أجل أقصال املعاجلة ، قيم قبول أو ـــــتقليص آج- 2 هذه املدة إىل اختزالأ
م مث 3 ؛ساعة 48أ
ئن يف وسائل الدفع خاصة الصكوك - 3 ؛إعادة الثقة للز
.مواجهة عملية تبيض األموال يف اجلزائر - 4

6 modernisation des systèmes de paiement, sur le site: www.bank-of-algeria.dz2005.
7 Système de paiement de masse,flash info bulletinde la cnep banque Nº2 mars 2006
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:اخلط يف اجلزائرعربالصريفة -3
إن احد أهم أوجه الصريفة اإللكرتونية هي الصريفة على اخلط ، و يف إطار سعي اجلزائر لتبين مشروع الصريفة 
اإللكرتونية عملت على إجياد هذا النوع من اخلدمة يف السوق املايل اجلزائري ، لكن قدرات املصارف اجلزائرية مل 

ساعد املصارف اجلزائرية على تقدمي هذا النوع من تسمح بذلك ، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو ت
8:اليت سنتعرض هلا فيما يلي" اجلزائر خلدمات الصريفة اإللكرتونية " اخلدمات فكانت 

:"AEBS "التعريف بـ  اجلزائر خلدمات الصريفة اإللكرتونية -1
موعة الفرنسية اتفاقنتجت هذه الشركة عن  شراكة بني ا DIAGRAM EDI الرائدة يف جمال الربجميات

ت املالية ،و ثالث مؤسسات جزائرية هي لصريفة اإللكرتونية و أمن تبادل البيا : املتعلقة 

"MULTIMEDIAMAGACT"و"SOFT ANGINERING" و مركز البحث يف اإلعالم العلمي
ا CERISTو التقين  لتنشأ شركة خمتلطة مسيت اجلزائر خلدمات الصريفة اإللكرتونية تقدم هذه الشركة خدما

ت املالية جلميع البنوك و املؤسسات املالية  ملصارف عن بعد و تسيري و أمن تبادل البيا ختالفاملتعلقة 
ئنها  بتقدمي تشكيلة من .. ) مؤسسات كربى ، جمموعات شركات، جتار ، مهنيني ، خواص ( أصناف ز

، يف البداية 2004أنشئت هذه الشركة يف جانفي ،اخلدمات بدرجة عالية من األمن و سالمة يف أداء العمليات
ركزت على عمليات تطوير و تدعيم  موجهة جهودها بصفة رئيسية حنو عصرنة اخلدمات البنكية و أنظمة الدفع 

9.اإللكرتونية 

free-http://www.a-، على الموقع لعصرنة المصارف الجزائریةالصیرفة االلكترونیة كمدخل ھواري معراج، .رحیم حسین ،أ.د8
, 07/09/2009, 16:05guestbook.com/gb/ulum/21

www.aebs.dzأنظر موقع الشركة، 9
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:AEBS خدمات-2
قرتاح برجميات تقدم  إن هذه الشركة أنشئت من أجل هدف أساسي هو تلبية حاجات املؤسسات املالية 

: و ذلك من خالل ) DES PROGICIELS( خدمات عن طريق برجميات متعددة 
.حلول املصارف عن بعد من جهة اقرتاح- 
مني املبادالت اإللكرتونية متعددة األقسام من جهة -  .أخرىتبسيط و 

: قسمني على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي اخلدمات املقدمة توجد على
 لبنك DIAGRAM . E: الصنف اخلاص   - BANKING

 ت -DIAGRAM . Eمتعدد الوجهات و األقسام EDIصنف التبادل اإللكرتوين للبيا FILES

ئنها بكل تطور تكنولوجي و وظيفي يعرفه القطاع  ا يكون بصفة مستمرة طوال و تضمن تزويد ز و تقدمي خدما
: االستفادة منها كما يلي مدة

تقوم بعمليات تدقيق احلاجات و املوجودات و دراسة احمليط دراسة دقيقة لتقدمي حلول : التحليل األويل - 1
؛تتناسب مع املؤسسة و مع حميطها 

؛و يتمثل يف تقدمي اخلدمة و اإلشراف على العمليات مع ما تشمله من خدمات مرفقة :لرتكيب ا- 2
و تكون بتقدمي خدمات الصيانة ، التكوين ، املساعدة ، املساعدة عن بعد ، لضمان :املتابعة املستمرة - 1

.اإلنتاجية املستمرة للعمليات 
:AEBS أهداف-3

:دف أساسا إىل 
ئن االقرتاح*  حلول معتمدة أساسا على اخلدمات متعددة القنوات ) بنوك مؤسسات مالية ( على الز

م ملبادالت املعلومات  مني  ؛و فعالية عالية مع 
؛تكييف اخلدمات وفق حاجات كل زبون و وفق رغباته * 
ئنها *  افق مع مستلزمات كل نظام معلومات ممتد على جماالت عديدة و هذا مبا يتو كتسابتسمح لز

.واحد منهم 
و ذلك من خالل االنرتنتيف تقدمي خدمات عرب AEBSالعديد من املصارف اجلزائرية على اعتمدتلقد * 

: إمضاء عقود ، نذكر منها 
 لتزويد البنك خبدمات 2005يف جويلية : عقد مع القرض الشعيب اجلزائريDIAGRAM EDI
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 عقد مع البنكBNP س اجلزائر لتزويد هذا البنك اخلاص 2005نوفمرب 21يف : ري 
DIAGRAM . Eخبدمات  - BANKING.

عبارة عن خدمات اإلطالع على الرصيد  ) من طرف املصارف اجلزائرية ( االنرتنتو معظم اخلدمات املقدمة عرب 
.      و نطمح أن تتنوع هذه اخلدمات يف املستقبل القريب

تعترب حبق أول خطوة للجزائر يف جمال الصريفة اإللكرتونية مبا حققته من توفري هذه اخلدمات،AEBSإن شركة 
ولكن هذا ال مينع وجود شركات أخرى لتقدمي خدمات الصريفة اإللكرتونية و هذا لتحقيق املنافسة من جهة 

يل و حماولة اللحاق بركب وتوسيع قاعدة هذه اخلدمات من جهة أخرى من أجل تطوير النظام املصريف و املا
ال  .الدول األخرى اليت قطعت أشواطا كبرية يف هذا ا
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)وكالة سيدي خلضر( اخلدمات االلكرتونية املقدمة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفية: املبحث الثاين

لقد شهد القطاع املصريف يف اآلونة األخرية تطورا ملحوظا السيما فيما خيص التقنيات والوسائل املستخدمة يف 
ئنه، وحاولنا يف هذا املبحث معرفة أهم اخلدمات االلكرتونية  تقدمي خدماته واخلدمات االلكرتونية اليت يقدمها لز

ئن من طرف البنك الفالحة والتنمية ا ).BADR(لريفية اليت تقدم لز

لبنك وهيكله التنظيمي:املطلب األول التعريف 

لبنك الفالحة والتنمية الريفية-1 :التعريف 

يسعى بنك الفالحة والتنمية الريفية إىل التأقلم مع التغريات الراهنة اليت يشهدها القطاع البنكي يف ظل التطورات 
التكنولوجية واخلدمات البنكية االلكرتونية اليت تطرحها البنوك على املستوى العامل بصفة عامة وعلى مستوى اجلزائر 

يفية من بني البنوك التجارية اجلزائرية، ويعترب من الشركات ذات أسهم يعد بنك الفالحة والتنمية الر ،بصفة خاصة
تعود ملكيته للقطاع العمومي، أسس هذا البنك نتيجة للسياسات اليت تتبنها الدولة من خالل إعادة هيكلة البنك

، وكان اهلدف من ذلك تطوير القطاع 1982مارس 13املؤرخ يف 106-82الوطين اجلزائري مبوجب مرسوم رقم
متويل هياكل ونشاطات القطاع الفالحي، إطارالفالحي واملناطق الريفية، لقد كان اختصاصه ينصب ضمن 

ف ،حتول بنك الفالحة والتنمية الريفية يف إطار الصناعي، الري، الصيد البحري واحلرف التقليدية يف األر
مليار دينار جزائري، مقسم إىل 22إىل شركة مسامهة ذات رأس مال قدره 1988اإلصالحات االقتصادية بعد عام 

الذي 1990أفريل 14دج للسهم الواحد، وبعد صدور قانون النقد والقرض يف 1000000سهم بقيمة 2200
بنوك ألغي من خالله نظام التخصص الذي كانت تتميز به البنوك، أصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية كغريه من ال

سهم 3300ري موزع على ـمليار دينار جزائ33حبوايل التجارية يباشر مهامه كبنك التجاري، أما حاليا فيقدر ماله 
10.دج لكل سهم مكتتبة كلها من طرف الدولة1.000.000درها ـبقيمة امسية ق

:اهليكل التنظيمي للمؤسسة-2

.11/03/1982، 16الفالحة والتنمیة الریفیة، الجرید الرسمیة، العدد ، المتعلق بإنشاء بنك 1982مارس 13المؤرخ في 106- 82مرسوم رقم 10
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)وكالة سيدي خلضر(الفالحة والتنمية الريفية اهليكل التنظيمي لبنك ): 11(الشكل رقم 

ئق مقدمة من طرف بنك : املصدر  BADRو

اإلدارة

مدير الوكالة

األمانة العامة

املكاتب اخللفية مكاتب الواجهة

قطب العمالءقطب املعامالت

مشرف

مشرف

اخلدمة (البنك الواقف 
)السريعة

االستقبال والتوجيه

الصندوق الرئيسي

ئن  لز املكلف 
)املؤسسات(

ئن  لز )أفراد(املكلف 

التأمني املصريف
حماسبة املدفوعات

اخلدمة املصرفية المدفوعات
االلكرتونية

وظيفة االئتمان و القروض

وظيفة التحويالت و التعويضات

وظيفة التجارة اخلارجية

وظيفة القانون و الدعوات و  التحصيالت

وظيفة املراقبة و احملاسبة

مشــــــــــــرف
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بنك الفالحة والتنمية الريفيةوأهداف مهام :املطلب الثاين

:مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية-1
واخلزينة؛األجنبيةجتهيز مجيع املعامالت االئتمانية، والعمالت * 
ت ألي شخص بناء على طلبها؛*  فتح حسا
تلقي الودائع؛* 
املشاركة يف مجيع املدخرات؛* 
املسامهة يف التنمية الزراعية؛* 
رفية،والصناعية واحلضمان وتشجيع الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية * 
مراقبة كل املعامالت املالية للشركات املقيمة؛* 
التنمية التجارية من خالل إدخال تقنيات إدارية جديدة مثل التسويق االلكرتوين؛* 
نشطة، مع توسيع ونشر شبكتها؛*  ضمان التطور املنسجم للبنك يف جماالت املتعلقة 
م*  .رضا عمالئها من خالل تقدمي املنتجات واخلدمات اليت تليب احتياجا

بنك الفالحة و التنمية الريفية أهداف-2

:من أهم األهداف الرئيسية املسطرة من طرف إدارة البنك ما يلي

؛تنويع وتوسيع جماالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة*

؛حتسني العالقات مع العمالء*

؛حتسني نوعية اخلدمات* 

؛احلصول على أكرب حصة من السوق*

.تطوير العمل املصريف قصد حتقيق مردودية أكرب*
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:اخلدمات اليت يقدمها بنك الفالحة و التنمية الريفية: ثالثاملطلب ال
ئندم بنك الفالحة و التنمية ـــــــــــــيق لتطــات تتميــــــــه عدة خدمـــــــــالريفية لز ،رض هذهــــــــوجي، ويتم عـــــــــور التكنولـــــــــــز 

http://www.badr-bank.net اىل الصفحة الرئيسية ات عن طريق شبكة االنرتنيت عرب موقعه االلكرتوين ــــــاخلدم
.الدخول للموقع يتم عرض كافة خدمات البنكومبجرد

الصفحة الرئيسية لبنك بدر:)12(الشكل رقم 

Source : http://www.badr-bank.net/2009/index.htm,22/07/1012,18:33.

:وتتمثل اخلدمات املقدمة من طرف البنك عرب شبكة االنرتنيت فيما يلي

م عرب االنرتنيت خالل : خدمة البنك االلكرتوين-1 ساعة 24/24هو خدمة تسمح العمالء بفحص حسا
م7/7 أقرب إىلومن اجل االستفادة من هذه اخلدمة جيب أن تكون لديك رقم حساب بنكي، مث الذهاب . أ

.وكالة بنكية لبدر من أجل طلب التسجيل يف خدمة البنك االلكرتوين
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خدمة البنك عن بعدصفحة :)13(الشكل رقم

Source :http://ebenking.badr.dz/fr, 22/07/1012, 18 :40.

:دفرت الشيكاتطلب خدمة-2

لدخول إىل طلب  إذا أراد العميل طلب دفرت شيكات الكرتونيا دون االنتقال إىل الوكالة ، فبنك بدر يسمح لك 
:الشكل املوايلدفرت الشيكات وتعبئة االستمارة املوجودة يف 

طلب دفرت الشيكاتصفحة : )14(الشكل رقم

Source :https://ebanking.badr.dz/part/fr/dciweb.htm?p0=home.tht,22/07/2012,18 :43.
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:طلب تغيري رقم السريخدمة -3

السابقة سهلة ومن تسمح هذه اخلدمة للعميل بتغيري كلمة املرور اليت يستخدمها يف حالة ما أحسن إن الكلمة 
املمكن اكتشافها، وهذا كنوع من احليطة من طرف العميل والسرية واألمن من طرف البنك الذي عادة ما ينصح 

.العمالء بتغيريها عندما يتجاوز استخدامها حدا معني 

طلب تغيري الرقم السريخدمة:)15(الشكل رقم 

Source : https://ebanking.badr.dz/part

:  طلب االشرتاك يف البنك عن بعدخدمة -4

:أراد العميل طلب االشرتاك يف خدمة البنك االلكرتوين عليه ملئ االستمارة املوجودة يف الشكل املوايلإذا

استمارة االشرتاك أو التسجيل عرب االنرتنيت: )16(الشكل رقم 

Sourse :http://ebanking.badr.dz/part/fr/dciweb.htm?p0=home.tht,31/10/2009,31/10/2009,
14 :40h
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:خدمة الربيد االلكرتوين-5

لبنك عرب الربيد  للحصول على أي معلومات أو تقدمي تعليقات ، شكاوي، طلبات التوضيح، يرجى االتصال 
.االلكرتوين وانتظار الرد يف أقرب وقت ممكن

الربيد االلكرتوين: )17(رقم الشكل 

Source :http://mail.badr-bank.net/webmail,31/10/2009,14:43h

:لبنك الفالحة والتنمية الريفيةCIBبطاقة –6

ئن بنك الفالحة والتنمية الريفية  سحب النقود من آليات الصرف، كما تعترب أداة إمكانيةتوفر هذه البطاقة لز
ت من السلع واخلدمات من خمتلف احملالت اليت تشرتك يف خدمة شبكة البنك بدر وهناك . لتسديد فواتري املشرت

ئنه، واملتمثلة يف البطاقة الذهبية وهي خمصصة  ئن ذوي الدخول عدة بطاقات يضعها البنك حتت تصرف ز للز
واليت متكن حاملها من سحب النقود عن طريق املوزعات اآللية، وهي صاحلة لالستعمال CPRة املرتفعة، وبطاق

.يف اجلزائر فقط عرب كافة شبكات بنك بدر

لبنك الفالحة والتنمية الريفيةCIBبطاقة ):18(الشكل رقم 

Source :http://www.cpa-bank.dz/?p=cpa_monnaie,23/07/2012,11:09.
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حمل الدراسةك يف البناملصرفية حتليل أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات: الثالثاملبحث 

سنحاول يف هذا املبحث حتليل أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات البنكية يف وكالة من خالل عملية 
ستعراض أدوات الدراسة املعتمدة وعليه سيتضمن هذا اجلزء خمتلف مراحل اجناز دراستنا امليدانية بدء،االستبيان ا 

:وصوال إىل نتائجها كما يلي

أدوات الدراسة امليدانية: األولاملطلب 

يف  ئق الداخلية، االستبيان : دراستنا على عدة أدوات منهاإعداداعتمد املقابالت الشخصية، املالحظة، الو
ت املطلوبة واملتعلقة  ثريها راءوهذا راجع لنوعية البيا ئن اجتاه وظيفة التسويق االلكرتوين ومدى  واجتاهات الز

.على جودة اخلدمات املصرفية

دف احلصول على معلومات دقيقة وذات مصداقية قمنا مبقابلة بعض املوظفني من : املقابالت الشخصية-1
وراق استعملناها يف خمتلف خالل طرح بعض األسئلة الشفوية املتعلقة مبوضوع الدراسة وتسجيل األجوبة على األ

.أجزاء الدراسة امليدانية

خالل فرتة الرتبص سجلنا عدة مالحظات عن نشاط البنك مثل عالقات املوظفني مع العمالء : املالحظة-2
ئن، سلوك هؤالء جتاه خدمات البنك .مع بعضهم البعض، كثافة النشاط، كيفية معاملة املوظفني للز

ت بشكل علمي، ومما الباحثنياألكثر استخداما من طرف األداةالستبيان يعترب ا:االستبيان–3 جلمع البيا
مكملة لعملية االستبيان يف كأدواتنعظم األدوات السابقة الذكر تستخدم عادة  أنيؤكد أمهية هذه األداة هي 

.عملية االستبيانىالتطبيق العلمي، ولذلك سيتم الرتكيز يف دراستنا هذه عل
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حتضري واجناز االستبيانإجراءات: املطلب الثاين

تدف مجع  على أسلوب االستبيان املكون من جمموعة من البيا واملعلومات امليدانية بشكل علمي اعتمد
.حمل الدراسة" بدر"املصممة بشكل املمارسة التسويقية يف بنك األسئلة

:االستبيانوفيما يلي نقوم بعرض خمتلف مراحل تصميم قائمة 

:أهداف االستبيان-1

ئن  :إىليهدف االستبيان املوجه لفئة الز

ئن اجتاه التسويق االلكرتوين أثره على جودة اخلدمات املصرفية يف البنك-  .قياس آراء الز

ئن عن خدمات بنك -  ت حصوهلم على اخلدمات املصرفية " بدر"معرفة رضا الز من خالل التعبري عن صعو
.وكذا معايري تفضيلهم ألحدى اخلدمات دون غريها

:تكوين عينة الدراسة-2

ئن وكالة سيدي خلضر  حيث مت اختيار هذه العينة بصفة BADRالتابعة لبنك يتكون جمتمع الدراسة من ز
.فردا من خمتلف الفئات40عشوائية ومشلت 

ئن صغريا نوعا ما  ت الكثرية اليت واجهتها أثناء توزيع قد يكون عدد األفراد املكون لعينة الز لصعو ولكنه مربر 
مور أخرى وعدم  قوائم االستبيان، حيث كان هناك اعرتاضات حول اإلجابة إما ضيق الوقت أو انشغاهلم 

.اهتمامهم مبثل هذه الدراسات وغريها من احلجج

:تصميم قائمة األسئلة وطريقة صياغة االستبيان-3

ثزء األولــاجلن حيث حيتوي ــإىل جزأيةان عن طريق تقسيم األسئلـــمت تصميم االستبي ر ــــــعلى أسئلة خاصة 
ئنـــــــــات املصرفية يف الوكالة وطبيعة االتصــــي على جودة اخلدمــالتسويق االلكرتون ها، أما ـــــــــــال املوجود بني الوكالة وز

لعواموي على أـــــــي فيحتـــاجلزء الثان ن ـــــــون، كالســـــــــل الدميغرافية والشخصية للزبــــــــــسئلة عمة متعلقة 
.اخل...س،ـــــــواجلن
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ار ــــــخيتأن عليه،ن منهـــــــــبياملغلقة أي أن املستاألسئلةا على ــــــــــها القائمة اعتمدنــــــــاليت تتضمناألسئلةوعن طبيعة 
ار املتعدد وهي تلك األسئلة اليت تتطلب ـــــــــات املقرتحة عليه وتتنوع تلك األسئلة ما بني أسئلة االختيــــــــــاإلجابأحد

ن حيث ــــــات البديلة احملددة له، واألسئلة ذات إجابتيـــــــــن منه اختيار إجابة واحدة من بني اإلجابــــــــــمن املستبي
).ال/نعم(ن ــــــــن متضاديــــــــمنه اختياريينـــــيكون أمام املستبي

:وفيما خيص طريقة صياغة االستبيان، فقد راعينا عند إعداد األسئلة جمموعة من النقاط وهي

؛استخدام كلمات سهلة وبسيطة تتماشى مع مستوى فهم املستبني منه-

؛اجلمل اليت حتمل أكثر من معىن واحدأوجتنب الكلمات -

.إليهاهلدف املراد الوصول إىلصياغة النسبة بدقة والوصول مباشرة -

لنسبة لألساليب املستخدمة يف الدراسة فهي النسب والتكرارات والدوائر النسبية .أما 

عرض وحتليل االستبيان: املطلب الثالث

ئن الوكالة جاءت نتائج هذا االستبيان  :موزع كما يليبعد مجع استمارات األسئلة على ز

:اإلجابة على أسئلة اجلزء األول املتعلقة مبوضوع الدراسة-1

لبنك_1-1 :أسئلة متعلقة 

؟"BADR"منذ مىت وانتم تتعاملون مع البنك : 01السؤال رقم 

النسبة التكراراخليارات
%1230اقل من سنة 

20%8من سنة اىل ثالثة سنوات 

50%20سنوات 3أكثر  من 

موع 100%40ا
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ت أن  ئن يتعاملون مع البنك %50توضح اإلجا يعادل ملدة تفوق ثالثة سنوات أي ما" بدر"من الز
ئن العينة يتعاملون مع الوكالة منذ أقل من سنة%30يدل على والئهم للوكالة بينما فرد وهذا ما20 أي . من ز
يدل على أن هناك إقبال معترب على خدمات الوكالة يف اآلونة األخرية نتيجة التوسع فرد وهذا ما12يعادل ما

ئن العينة يتعاملون مع الوكالة منذ مدة ترتاوح ما بني السنة 20املستمر يف أنشطة الوكالة، يف حني أن  من الز
م حديثي التعامل مع الوكالة لذا فالبنك مطالب  .حملافظة عليهم وتنمية وفائهم وثالث سنوات، مما يدل على أ

ما سبب اختياركم لبنك البدر؟: الثاينلالسؤا

النسبةالتكراراخليارات 
%1435سرعة عملياته 

22.5%9قربة من مكان سكنكم أو عملكم

25%10مسعته 

5%2تنوع خدماته 

ت 12.5%5بناء على اإلعال

موع  100%40ا
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ما سبب اختياركم لبنك البدر؟: الثاينلالسؤا

النسبةالتكراراخليارات 
%1435سرعة عملياته 

22.5%9قربة من مكان سكنكم أو عملكم

25%10مسعته 

5%2تنوع خدماته 

ت 12.5%5بناء على اإلعال

موع  100%40ا

الخیارات

اقل من سنة 

من سنة الى ثالثة سنوات 

سنوات 3أكثر  من 
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ئن العينة يتعاملون مع الوكالة منذ مدة ترتاوح ما بني السنة 20املستمر يف أنشطة الوكالة، يف حني أن  من الز
م حديثي التعامل مع الوكالة لذا فالبنك مطالب  .حملافظة عليهم وتنمية وفائهم وثالث سنوات، مما يدل على أ

ما سبب اختياركم لبنك البدر؟: الثاينلالسؤا

النسبةالتكراراخليارات 
%1435سرعة عملياته 
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اقل من سنة 

من سنة الى ثالثة سنوات 

سنوات 3أكثر  من 
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ئن لبنك  ت إن أهم " بدر"يهدف هذا السؤال إىل معرفة أسباب ودوافع اختيار الز حيث أوضحت اإلجا
فرد، ويرجع ذلك يف أغلب احلاالت 14، أي ما يعادل %35دوافع للتعامل مع البنك هو سرعة عملياته بنسبة 

ما يعادل %25ى، وتليها نسبة إىل طول فرتة االنتظار لالستفادة من خدمة بنكية ما لدى بعض البنوك األخر 
إىل اجنازات البنك يف القطاع الفالحي ومنوه 10 أفراد للذين اختاروا البنك بسبب مسعته، وهذا يرجع يف اعتقاد

أفراد اختاروا هذا البنك بسبب قربه من 9يعادل أي ما%22.5يف السوق املصريف اجلزائري، يف حني جند أن 
السكن أو العمل، و  ئن، أما مكا تهذا يدل على أن موقع الوكالة متواجد يف مكان مناسب جلميع الز اإلعال

ئن، 5يعادل وهذا ما%12.5فقد حظيت بنسبة  ت استطاعت أن تؤثر يف اجتاهات الز أفراد أي أن اإلعال
لنسبة الختيار دافع تنوع اخلدمات كانت نسبة ضعيفة  .%5و

خلدمة _1-2 :البنكيةأسئلة متعلقة 

ما هي أكثر اخلدمات استعماال من بني التالية؟: 03السؤال رقم 

النسبةالتكراراخليارات 
%2357.5)السحب واإليداع(عمليات الصندوق 

%012.58)االدخار(عمليات التوظيف 

%0410عملية االقرتاض

%1230صرف العمالت

موع  100%40ا
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ئن لبنك  ت إن أهم " بدر"يهدف هذا السؤال إىل معرفة أسباب ودوافع اختيار الز حيث أوضحت اإلجا
فرد، ويرجع ذلك يف أغلب احلاالت 14، أي ما يعادل %35دوافع للتعامل مع البنك هو سرعة عملياته بنسبة 

ما يعادل %25ى، وتليها نسبة إىل طول فرتة االنتظار لالستفادة من خدمة بنكية ما لدى بعض البنوك األخر 
إىل اجنازات البنك يف القطاع الفالحي ومنوه 10 أفراد للذين اختاروا البنك بسبب مسعته، وهذا يرجع يف اعتقاد

أفراد اختاروا هذا البنك بسبب قربه من 9يعادل أي ما%22.5يف السوق املصريف اجلزائري، يف حني جند أن 
السكن أو العمل، و  ئن، أما مكا تهذا يدل على أن موقع الوكالة متواجد يف مكان مناسب جلميع الز اإلعال

ئن، 5يعادل وهذا ما%12.5فقد حظيت بنسبة  ت استطاعت أن تؤثر يف اجتاهات الز أفراد أي أن اإلعال
لنسبة الختيار دافع تنوع اخلدمات كانت نسبة ضعيفة  .%5و

خلدمة _1-2 :البنكيةأسئلة متعلقة 

ما هي أكثر اخلدمات استعماال من بني التالية؟: 03السؤال رقم 

النسبةالتكراراخليارات 
%2357.5)السحب واإليداع(عمليات الصندوق 

%012.58)االدخار(عمليات التوظيف 

%0410عملية االقرتاض

%1230صرف العمالت

موع  100%40ا

الخیارات

سرعة عملیاتھ 

قربة من مكان سكنكم أو عملكم

سمعتھ 

تنوع خدماتھ 

بناء على اإلعالنات
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إىل اجنازات البنك يف القطاع الفالحي ومنوه 10 أفراد للذين اختاروا البنك بسبب مسعته، وهذا يرجع يف اعتقاد

أفراد اختاروا هذا البنك بسبب قربه من 9يعادل أي ما%22.5يف السوق املصريف اجلزائري، يف حني جند أن 
السكن أو العمل، و  ئن، أما مكا تهذا يدل على أن موقع الوكالة متواجد يف مكان مناسب جلميع الز اإلعال

ئن، 5يعادل وهذا ما%12.5فقد حظيت بنسبة  ت استطاعت أن تؤثر يف اجتاهات الز أفراد أي أن اإلعال
لنسبة الختيار دافع تنوع اخلدمات كانت نسبة ضعيفة  .%5و

خلدمة _1-2 :البنكيةأسئلة متعلقة 

ما هي أكثر اخلدمات استعماال من بني التالية؟: 03السؤال رقم 
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%2357.5)السحب واإليداع(عمليات الصندوق 
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قربة من مكان سكنكم أو عملكم
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ئن هي عملية السحب واإليداع وذلك بنسبة  %57.5نالحظ أن أكثر اخلدمات استعماال من طرف الز

حيث ظهر %30وهو ما يفسر بكون الوكالة مكان أمن حلفظ األموال، تليها عمليات صرف العمالت بنسبة 
لعملة الص عبة، قصد القيام برحالت جتارية اجتاه كبري لدى جتار املنطقة حنو هذه اخلدمة للحصول على أرصدة 

وهو ما ميكن إرجاعه إىل البيئة احملافظة للمنطقة %10حنو اخلارج، لتأيت بعدها عمليات االفرتاض بنسبة تعادل 
اليت تفرض التعامل بفكرة الفرائد أو لعدم وجود استثمارات كبرية تتطلب االفرتاض، أما عمليات التوظيف فجاءت 

.%2.5بنسبة 

؟"BADR"هل أنتم راضون خبصوص خدمات بنك : 04ؤال رقم الس

النسبةالتكراراخليارات 
%1742.5راض جدا

%0922.5راض

%0717.5راض نوعا ما

%0717.5غري راض

موع  100%40ا
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الخیارات

السحب (عملیات الصندوق 
)  واإلیداع

)االدخار(عملیات التوظیف 

عملیة االقتراض

صرف العمالت 
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.%2.5بنسبة 

؟"BADR"هل أنتم راضون خبصوص خدمات بنك : 04ؤال رقم الس

النسبةالتكراراخليارات 
%1742.5راض جدا

%0922.5راض

%0717.5راض نوعا ما

%0717.5غري راض

موع  100%40ا

السحب (عملیات الصندوق 
)  واإلیداع

)االدخار(عملیات التوظیف 

عملیة االقتراض
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الغرض من هذا السؤال هو الوقوف على مستوى الرضا اجتاه اخلدمات اليت تقدمها الوكالة، وقد بنيت لنا 
ت معة أن ما يقارب اإلجا ممن أفراد العينة تراوحت %65ا %42.5(بني راض جدا وراض إجا

ئنها) %22.5و .وهي نسبة مقبولة حتفز الوكالة على االهتمام أكثر بز

وهي نسبة %17.5على نفس النسبة ) غري راض(وعدميوا الرضا )راض نوعا ما (اءت فئة قليلو الرضا يف حني ج
خر درجة رضاهم فهي مبثابة نقطة ضعف حتسب على عائق حساسة جدا يستحسن للوكالة البحث  يف أسباب 

ا وكسب رضا اجلميع .الوكالة وذلك قصد حتسني أدائها وترقية صور

حالة اإلجابة بغري راض، هل تقدمتم لذلك بشكاوييف: 07السؤال رقم 

النسبةالتكراراخليارات 
%0342.86نعم 

57.14%04ال 

موع 100 %07ا

تقييم أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية : ثالثالفصل ال

131

الغرض من هذا السؤال هو الوقوف على مستوى الرضا اجتاه اخلدمات اليت تقدمها الوكالة، وقد بنيت لنا 
ت معة أن ما يقارب اإلجا ممن أفراد العينة تراوحت %65ا %42.5(بني راض جدا وراض إجا

ئنها) %22.5و .وهي نسبة مقبولة حتفز الوكالة على االهتمام أكثر بز

وهي نسبة %17.5على نفس النسبة ) غري راض(وعدميوا الرضا )راض نوعا ما (اءت فئة قليلو الرضا يف حني ج
خر درجة رضاهم فهي مبثابة نقطة ضعف حتسب على عائق حساسة جدا يستحسن للوكالة البحث  يف أسباب 

ا وكسب رضا اجلميع .الوكالة وذلك قصد حتسني أدائها وترقية صور

حالة اإلجابة بغري راض، هل تقدمتم لذلك بشكاوييف: 07السؤال رقم 

النسبةالتكراراخليارات 
%0342.86نعم 

57.14%04ال 

موع 100 %07ا

الخیارات

راض جدا 

راض

راض نوعا ما

غیر راض 
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ئن غري الراضني وعددهم  الوكالة مما إلدارةمنهم فقط قدموا شكاوي %42.86نالحظ أن 7من بني الز
ئن الغري  م، يف حني أن نسبة معتربة من الز ئن وانشغاال خذ بعني االعتبار أراء الز يدل على أن الوكالة 

ت واملشاكل اليت تعرتضهم أثناء تعاملهم مع الوكالة ويرجع %57.14الراضيني واملقدرة بــــ  مل حيتجوا على الصعو
.لك أي ألسباب غري مربرة مما يدل على غياب ثقافة االحتجاج لديهملعدم رغبتهم يف ذذلك حسب اعتقاد

سعار اخلدمات 1-3 .البنكية أسئلة متعلقة 

؟"BADR"ما رأيكم يف أسعار خدمات بنك : 05السؤال رقم 

النسبةالتكراراخليارات 
%0820مرتفعة 

65%26متوسطة 

15%06منخفضة 

موع 100%40ا
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ئن بشأن األسعار املطبقة من طرف بنك  من املستبني أن أسعار %65يعتربحيث " بدر"تباينت آراء الز
م مع البنوك األخرى، يف حني نسبة إىلاخلدمات املقدمة، متوسطة ويرجع ذلك  ا %20جتار للذين يعتربو

ن العموالت وأسعار الفائدة اليت يتقاضاها البنك  مرتفعة وهذا خيص األشخاص أصحاب القروض فهم يرون 
ئن أن %15بينما يرى عنهم مرتفعة، ت منخفضةاألسعارمن الز صحاب احلسا ، وميكن تفسري ذلك 

موالودائع  .يتقاضون على ودائعهمأل

ا؟اإذ:06السؤال رقم  كانت مرتفعة ماذا يقرتحون بشأ

النسبةالتكراراخليارات 
%0675التخفيض

%0112.5مع حتسني اخلدمةاإلبقاء

12.5%01اقرتاحات 

موع  100%08ا
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الخیارات
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ئن أننالحظ  %12.5ممكنا يف حني نسبة األمركان أنيفضلون التخفيض ) %75(نسبة كبرية من الز
ئن الذين اقرتحوا %12.5مع حتسني اخلدمة، ونفس النسبة األسعارعلى نفس اإلبقاءللذين اقرتحوا  سجلت للز

.التعامل بنظام الفوائد الربويةلغاءويفسر هذا . أخرىاقرتاحات 

لتوزيع_1-4 :أسئلة متعلقة 

ن بنك :08السؤال رقم  منتشر بشكل؟BADRهل تعتقدون 

النسبةالتكراراخليارات 
%2050واسع 

35%14متوسط 

15%06منخفض 

موع  100%40ا
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الخیارات 

التخفیض

اإلبقاء مع تحسین الخدمة

اقتراحات 
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ت بنسبة  من %35منتشرة بشكل واسع، بينما " بدر"أن وكاالت بنك %50أوضحت معظم اإلجا
املستبني فهم يرون أن بنك البدر منتشر بشكل متوسط، وهذا راجع حلداثة تعاملهم مع البنك، كما سجلنا نسبة 

ئن جدد للبنك وليست هلم 15% م ز للذين يعتربون أن بنك البدر منتشر بشكل منخفض وهذا دليل على أ
.املعلومات الكافية عن األماكن اليت ينشط فيها هذا البنك

لرتو أ_1-5 .ج عن اخلدمات املصرفيةيسئلة متعلقة 

خبدماته؟"BADR"هل يعلمكم بنك: 09السؤال رقم 

النسبةالتكراراخليارات 
%2152.5نعم 

47.5%19ال

موع 100%40ا
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م على دراية مبختلف اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها البنك، %52.5تنتشر نسبة  ئن املستبني إىل أ من الز
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00%00املعارض 
9.52%02االنرتنت 
موع  100%21ا
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تتربز  ئن تعرفوا على خدمات بنك %42.85أناملتحصل عليها اإلجا من خالل موظفي "بدر "من الز
اليت مشلت كل الصحف والوطنية اليومية، يف %38يعرف جبهود البيع الشخصي، تليها نسبة ماإطارالبنك يف 

قي الوسائل جمتمعة  تمام مما يعين عدم اه%19سوى ) نرتنيتوالتلفزيون، املعارض،االاإلذاعة(حني ال تشكل 
ا أية إجابة، فهنا البد على البنك التنويع أكثر يف  البنك كثري مبثل هذه الوسائل، حىت أن املعارض مل يرد بشأ

ئناألكثروسائل الرتويج واختيار الوسيلة  .ثريا على سلوك الز

ملوظفني_1-6 .سؤال متعلق 

تعامل موظفي البنك معكم؟كيف هي طريقة:11السؤال رقم 

النسبةالتكراراخليارات 
%2255جيدة 

12.5%05حسنة 

17.5%07عادية 

15%06سيئة 

موع 100%40ا
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ئن العينة تبني لنا أن معظم  ت ز م جيدة مع موظفي البنك أي أن هؤالء %55بناءا على اإلجا عالقا
من أفراد العينة %17.5%12.5جييدون تقنيات االستقبال، وات االتصال جيد بني الطريف، يف حني جند نسبة 

ن  ئن الذين يرون  يصفون طريقة تعامل املوظفني معهم حسنة وعادية وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بنسبة الز
وهي نسبة ال ميكن جتاهلها وإمهاهلا بل جيب أخذها %15ن معهم بطريقة رديئة واليت قدرت بــ املوظفني يتعاملو 

جلهود الالزمة لتحسني مواقف هذه الفئة اجتاه البنك .بعني االعتبار والقيام 

لدليل املادي_1-7 سؤال متعلق 

من حيث هياكل االستقبال؟" BADR"ما رأيكم يف بنك :12السؤال 

النسبةالتكراراخليارات 
%1127.5جيدة 

%1230عادية 

%1127.5ردينة

%0615غري موجودة

موع %40100ا
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جیدة 

حسنة 

عادیة 

سیئة 
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ئن أثناء أوقات االنتظار، خاصة وأن هذا اجلانب كثريا ما إىليهدف هذا السؤال  معرفة مدى راحة الز
ئن العينة جيدون أن املكان املخصص لالنتظار %30أنإىلحيدد مصري املعامالت البنكية، وقد توصلنا  من ز

ن هياكل االستقبال جيدة، ونفس %27.5عادي، كما جند نسبة  ئن الذين النسبة سجلت للز للذين يرون 
ا رديئة، وميكن إرجاع هذا إىل ضيق املساحة املخصصة لالنتظار وعدم جاذبيته فهو غري جمهز بوسائل  يرون أ

.فتعتربها غري موجودة15%الراحة، أما النسبة املتبقية 

ت الشخصية؟-2 لبيا اإلجابة على األسئلة اجلزء الثاين املتعلقة 

:اجلنس_ 1-2

النسبةالتكراراخليارات 
%3280ذكر 

20%08أنثى 

موع  100%40ا
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الخیارات 

جیدة 

عادیة 

ردینة 

غیر موجودة
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من  ت جاء هيكل البنية مكو ث وهو ما يعين أن %20من جنس الذكور و%80بعد مجع اإلجا إ
.أعلب املستبيني ذكور

:السن_2-2

النسبةالتكراراخليارات 
32.5%13سنة 30سنة إىل 20من 

30%12سنة40سنة إىل 31من 

32.5%13سنة 50سنة  إىل 41من 

5%02سنة 50أكثر من 

موع  100%40ا
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الخیارات 
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ئن من فئة الشباب بنسبة  أي %62.5من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن أغلب الز
وهو ما يفسر بوجود سياسات يف البنك لدعم الشباب ومتويل املشاريع الصغرية واملتوسطة كما ) 30%+32.5%(

سنة وهم ميثلون فئة الفالحني واملقاولني، فيما ال 50سنة إىل 41اليت تقع أعمارهم مابني %32.5سجلت نسبة 
م أقل إقباال على خدمات ا%5سنة فأكثر نسبة 50تتجاوز فئة  .لوكالةمما يعين أ

:املستوى التعليمي_3-2

النسبةالتكراراخليارات 
%012.5ابتدائي 

23.08%09متوسط 

30.79%12نوي

17.95%07مهين 

25.64%10جامعي

موع  100%40ا
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م أقل إقباال على خدمات ا%5سنة فأكثر نسبة 50تتجاوز فئة  .لوكالةمما يعين أ

:املستوى التعليمي_3-2
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%012.5ابتدائي 

23.08%09متوسط 

30.79%12نوي
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موع  100%40ا

الخیارات 

سنة 30سنة إلى 20من 

سنة40سنة إلى 31من 

سنة 50سنة  إلى 41من 

سنة 50أكثر من 
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نوي بنسبة  ئن املستبني يتمتعون مبستوى  ، تليها نسبة اجلامعيني بــــ %30.75نالحظ أن أغلب الز
، واخفض نسبة %17.95،أما املستوى املهين فيأيت بنسبة %23.08مث مستوى التعليم املتوسط بنسبة 25.04%

إداريةإجراءاتالعمل البنكي وما يتطلبه من خصوصيةإىل،ورمبا يرجع ذلك %2.54سجلت لالبتدائيني بنسبة 
.حمكمة

الوظيفة؟_2-4

النسبةالتكراراخليارات 
%037.5طالب 

40%16موظف 

20%08فالح 

22.5%09مهنة حرة 

10%04متقاعد 

موع 100%40ا
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الخیارات 
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ئن البنك أغلبهم موظفون بنسبة  ، تليها نسبة أصحاب املهن احلرة %40من الشكل السابق يتضح أن ز
وهو مايدل على أن التعامالت البنكية أن %7.5وأخريا الطلبة بنسبة %10مث املتقاعدون بنسبة %22.5بنسبة 

.التعامالت البنكية أصبحت ضرورية يف مجيع امليادين وعلى الصعيدين 

تقييم أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية : ثالثالفصل ال

143

ئن البنك أغلبهم موظفون بنسبة  ، تليها نسبة أصحاب املهن احلرة %40من الشكل السابق يتضح أن ز
وهو مايدل على أن التعامالت البنكية أن %7.5وأخريا الطلبة بنسبة %10مث املتقاعدون بنسبة %22.5بنسبة 

.التعامالت البنكية أصبحت ضرورية يف مجيع امليادين وعلى الصعيدين 

الخیارات 

تقييم أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية : ثالثالفصل ال

143

ئن البنك أغلبهم موظفون بنسبة  ، تليها نسبة أصحاب املهن احلرة %40من الشكل السابق يتضح أن ز
وهو مايدل على أن التعامالت البنكية أن %7.5وأخريا الطلبة بنسبة %10مث املتقاعدون بنسبة %22.5بنسبة 

.التعامالت البنكية أصبحت ضرورية يف مجيع امليادين وعلى الصعيدين 

طالب 

موظف 

فالح 

مھنة حرة 

متقاعد 



تقييم أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية : ثالثالفصل ال

144

:خالصة الفصل الثالث

من خالل ما يقدم يف هذا الفصل جند أن الصريفة االلكرتونية أصبحت ضرورة حتمية أوجبتها التغريات 
لدرجة  ال من أجل تلبية احتياجات العمالء وخدمتهم  احلاصلة يف السوق والتكنولوجيا املستمرة يف هذا ا

م البنك الفالحة والتنمية الريفية يف تطبيق هذا النوعأنفنرى . األوىل من التكنولوجيا قد جنحوا يف تسويق منتجا
ئن يف الوكالة فنستنتج أن أغلب املوظفني يدركون أمهية الدقة يف أداء  لز لنسبة لعالقة املوظفني  م ، أما  وخدما
ئن ويعملون علة حتسني صورة الوكالة لديهم، م يدركون أمهية الز اخلدمات ودورها يف تفعيل نشاط البنك كما أ

وجند اجلزائر قد قطعت أشواطا كبرية يف تطبيقها ومازالت تقطع أشواطا أخرى يف حتقيقها وترسيخها يف أذهان 
لنسبة للفئات األخرى فال يزال تسويق املنتوج املصريف  ا مازالت مقتصرة على فئة قليلة منهم، أما  العمالء أل

لكن اجلزائر أدركت أن ثقافة البيئة االلكرتونية مازالت االلكرتوين يف مرحلته األوىل أي بداية طرحه وتعريفه، 
لرتسيخ فكرة اخلدمات 2013-2009ضعيفة جدا يف أذهان األفراد فعملت على اجناز مشروع احلكومة االلكرتونية 

ال أمام حتقيق الصريفة االلكرتونية والتجارة االلكرتونية يف املستقبل لتايل تفتح ا .االلكرتونية لديهم و



التسویق االلكتروني: فصل الثانيال

56

:متهيد

هتمام كبري من جانب  يعترب التسويق االلكرتوين حقال من حقول املعرفة التسويقية احلديثة اليت حظيت 
الباحثني والكتاب، حيث تتمثل إسرتاتيجيته يف تقدمي اخلدمات االلكرتونية عن طريق الشبكة الدولية لالنرتنيت  

بقية القنوات االتصالية األخرى متتاز بسرعة األداء كفتاة اتصال تسويقية جديدة هلا خصائصها الفريدة املميزة عن
واخنفاض التكاليف، وقد عربت إسرتاتيجيته عن وجود عملية حتول من سوق مكاين إىل سوق فضائي، ويعتمد 
دة وحتسني وظائفه التقليدية والتأثري يف مواقف واجتاهات العمالء، وسنتناول  التسويق االلكرتوين على االنرتنيت لز

:ذا الفصل مايلييف ه

مفهوم التسويق االلكرتوين ؛:املبحث األول

تكنولوجيا التسويق االلكرتوين؛:املبحث الثاين

.أثر التسويق االلكرتوين على عالقات العميل لتفعيل اجلودة:املبحث الثالث
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ماهية التسويق االلكرتوين: األولاملبحث 

لنسبة ألي مؤسسة، ونعلم أن التسويق عرضة للتغريات الدائمة، وهذه كلنا نعلم مدى أمهية وظيفة التسويق
ومع تطور التسويق وتعدد جماالته وآلياته، ظهر التسويق االلكرتوين  املتغريات تتأثر مبستجدات احلياة املتطورة،

تساعد يف الوصول كوسيلة مهمة وملحة يف بيئة األعمال، وهذه الوسيلة حتتاج للعديد من التقنيات واخليارات اليت
لذلك سوف نتناول يف هذا املبحث ماهية التسويق االلكرتوين بشكل عام من التعريفات ومراحله، .للزبون

ت اليت يواجهها وعناصر مزجيه التسويقي، إلبراز أثره  االت اليت خيوضها،املتطلبات األساسية لتحقيقه، التحد ا
. يف حتقيق التميز ملنظمات األعمال

ماهية التسويق االلكرتوين: املطلب األول

: تعريف التسويق–1

وظيفة التسويق هي أحد وظائف املؤسسة وهي الوظيفة اليت تسعى إىل تسهيل تبادل وانسياب املنتجات من 
أدوات وأساليب معينة حبيث حتقق املنافع املطلوبة ألطراف العملية ماملنتج إىل املستهلك من خالل استخدا

أنه ميكن تصنيف التسويق الذي متارسه " كوتلر"ويرى . سويقية وتتم هذه العمليات يف ظل بيئة شديدة التغريالت
1:  املؤسسات إىل ثالثة أنواع رئيسية

يرتبط بوظائف التسويق التقليدية كتصميم وتنفيذ املزيج : External Marketingالتسويق اخلارجي -أ
).الرتويج/التوزيع/السعر/املنتج( التسويقي   

لعاملني داخل املؤسسة حيث أن جيب على املؤسسة :Internal Marketingالتسويق الداخلي -ب يرتبط 
لعمالء ودعم العاملني للعمل كفريق يسعى إلرضاء . أن تتبع فعالة لتدريب وحتفيز العاملني لديها لالتصال اجليد 

.حاجات ورغبات العمالء

عمرو أبو الیمین عبد الغني، فرص وتحدیات التسویق االلكتروني في ظل 1
26/07/2008http://etudiantdz.com/vb/showthread.php?t=1316العولمة،
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وهو مرتبط بفكرة أن جودة اخلدمات والسلع املقدمة :Interactive Marketingالتسويق التفاعلي –ج 
.للعمالء تعتمد بشكل أساسي ومكثف على جودة التفاعل والعالقة بني البائع واملشرتي

1:مفهوم التسويق االلكرتوين-2

لتسويق االلكرتوين،  على أنه        ) 2009(مد عبده حافظـفقد عرفه حمقام العديد من الباحثني بتحديد ما يعرف 
ا كل من الشركات والتجار واملستهلكني على حد السواء "  أسلوب جتاري حديث للبحث يف احلاجة اليت يشعر 

دة سرعة تقدمي اخلدمة 2".خلفض التكاليف ويف نفس الوقت حتسني السلع واخلدمات وز

استخدام إمكانية شبكة االنرتنت وشبكات االتصال املختلفة والوسائط " على أنه) 2008مد الصرييف ـحم(وعرفه 
جديدة وإمكانيات عديدة  3" . املتعددة يف حتقيق األهداف التسويقية مع ما يرتتب على ذلك من مزا

عزام وآخرون (وعرفه  ) اضيةاالفرت (إدارة التفاعل بني الشركة واملستهلك ضمن البيئة املتوقعة" على أنه) 2008زكر
على ثقافة أما البيئة االفرتاضية للتسويق االلكرتوين تعتمد. من أجل حتقيق التبادل املشرتك من منافع مشرتكة

وذلك فان عملية التسويق االلكرتوين ال تركز فقط على عمليات البيع والشراء وإمنا على . وتكنولوجيا االنرتنت
ا ترتكز على إدارة العالقات بني الشركة واملستهلك من جانب كم. تطبيق وتنفيذ األدوات التسويقية الكرتونيا

4".والتكيف البيئي سواء البيئة الداخلية أو اخلارجية من اجلانب اآلخر

ئن، حيث  لز ومفهوم التسويق االلكرتوين ال خيتلف عن املفاهيم األخرى للتسويق إال فيما يتعلق بوسيلة االتصال 
لى شبكة االنرتنت كوسيلة اتصال سريعة وأقل تكلفة، فالتسويق االلكرتوين يعتمد يعتمد التسويق االلكرتوين ع

يف ممارسة كافة األنشطة التسويقية كاإلعالن " Internet Based Marketing"بشكل أساسي على االنرتنت 
.اخل ...والبيع والتسعري والتوزيع وإجراء حبوث التسويق، وتصميم املنتجات اجلديدة

.13، ص 2009، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، 1، طالتسویق عبر االنترنتمحـمد عبد حافظ،  2

.13، ص 2008، دار الفكر الجماعي، اإلسكندریة، مصر، التسویق االلكترونيمحمـد الصیرفي، 3

.426–425، ص ص 2008، دار المسیرة، عمان، 1، ط مبادئ التسویق الحدیثزكریا عزام وعبد الباسط حسونة ومصطفى الشیح، 4
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ن التسويق االلكرتوين هو جمموعة من اجلهود التسويقية اليت تعتمد : "وكتعليق على هذه التعاريف ميكن القول 
على استخدام وسائل الكرتونية وشبكات االتصال املختلفة وعلى رأسها شبكة االنرتنت وذلك للتفاعل املباشر 

لكني اليت يتم حتويلها إىل مواصفات ومعايري تنتج بني املؤسسة والعمالء من أجل معرفة حاجات ورغبات املسته
".على أساسها السلع واخلدمات لتصبح ذات جودة عالية يف نظر العمالء

ومن أجل توضيح التسويق االلكرتوين بصورة جيدة ميكن حتديد أوجه االختالف بني التسويق التقليدي والتسويق 
:االلكرتوين يف اجلدول التايل

جه االختالف بني التسويق االلكرتوين والتسويق التقليديأو : )05(جدول رقم 

التسويق التقليديالتسويق االلكرتوين عنصر املقارنة 
)عنصر بشري–مالية (عالية )أمتتة–مالية (منخفضة التكلفة 
حمدودة ) عالية(غري حمدودة السرعة 
)عادة حملي(حمدودة )قد يكون عاملي(مفتوحة، واسعة السوق

خيدم شرحية معينة من الناسخيدم شرحية كبرية من الناسحجم الشرحية
املسوقالزبونأهم أطراف عملية التبادل
حمدودواسعتكامل الوظائف التسويقية
ئن توظيف تكنولوجيا املعلومات (سهل طرق التواصل مع الز

)واالتصال
لزمان (صعب نوعا ما  حمدد 

)واملكان
)غري كفء(بطيء )عايل الكفاءة، املرونة(سريع تطوير املنتج 
ت صعبة نسبياسهلة جدامجع البيا

صعبة جداسهلة جدامتابعة ردود األفعال

العلوم ، رسالة ماجستري، كلية )تقييم نشاط التسويق االلكرتوين يف الشركات السعودية(هال السبيعي وعبري اجللهمي، التسويق االلكرتوين:املصدر
.30، ص 2010اإلدارية، جامعة امللك فيصل، السعودية، 
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":منوذج آرثرمراحل "مراحل التسويق االلكرتوين -3

ويشمل منوذج Arthur Little .5ميكن القول أن التسويق االلكرتوين يشتمل على عدة مراحل كما وضحها 
Arthurللتسويق االلكرتوين على أربعة مراحل أساسية هي:

يقوم البائع أو املنتج يف هذه املرحلة بدراسة السوق حيث حتديد : Preparation phaseمرحلة اإلعداد-1
حاجات ورغبات املستهلكني ليتم عرض سلعته أو اخلدمة اليت يستطيع إنتاجها حسب طلب املشرتين والطلب يف 

ت الالزمة هلذه املرحل .ةالسوق احمللي أو اخلارجي، لتوفري قاعدة البيا

إن التحديد الدقيق لرغبات وحاجات املستهلكني احملليني أو املرتقبني أو الفعليني وحجم األسواق واملنافسة تساعد 
م وطرحها يف األسواق االلكرتونية  م ورغبا عرب E-marketالشركة يف إنتاج سلع وخدمات تتماشى مع حاجا

.أكرب من منافسيها ومتنحها الصفة الدوليةاالنرتنت لكي حتقق أهداف املنظمة بفعالية وكفاءة 

يف هذه املرحلة تستخدم الشركات العديد من وسائل :Communication phaseمرحلة االتصال-2
االتصال املختلفة للتواصل مع الزبون ويف الوقت نفسه للرتويج عن املنتجات الشركة من خالل وسائل اإلعالن 

ة للمستهلكني وحماولة إقناعهم وحثهم على الشراء وتستخدم الشركات املختلفة بطريقة سهلة وواضحة ومفهوم
)رف بصفحة االنرتنتعج من خالل ما يـــــــــــالن والرتويـــــــــــــــل االلكرتونية يف عملية اإلعـــــــــــــالوسائ Web page),

(Web site) . كما ميكن للمستهلك معاجلة املعلومات اليت حتملها الوسائل االلكرتونية يف عملية اإلعالن والرتويج
6: ويتكون من املراحل التاليةAidaاملتعلقة مبنتجات الشركة من خالل منوذج 

ت واملعلوم:مرحلة توفري املعلومات الالزمة* ات اليت حيتاجها يف هذه املرحلة جيرى الرتكيز على توفري البيا
.املستهلك، واليت تساعده على بناء رأي خاص حول هذا املنتوج اجلديد/الزبون

رة الرغبة* رة الرغبة يف نفس الزبون:مرحلة إ املستهلك، وحىت تنجح /يف هذه املرحلة جيرى الرتكيز على إ
رة الرغبة فانه ينبغي أن تكون عملية العرض والتقدمي عملية  فاعلة، ويفضل استخدام تكنولوجيا الوسائط عملية إ

املتعددة

.آرثر دي لیتل ھي شركة لالستثمارات اإلداریة الدولیة ومقرھا األصلي بوسطن، ماساتشوستس، الوالیات المتحدة األمریكیة5

.427–426، ص ص 2008، دار المسیرة، عمان، 1طمبادئ التسویق الحدیث، زكریا عزام وعبد الباسط حسونة ومصطفى الشیح،  6
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ملنتوج املطروح عرب /كمحصلة للمراحل السابقة فان الزبون:مرحلة الفعل والتصرف* املستهلك إذا اقتنع 
7.االنرتنت فانه يتخذ الفعل الشرائي 

وهي مرحلة القبول واإلنفاق مابني الشركة أو البائع واملستهلك، أي يكون قد التقى العرض :مرحلة التبادل-3
سلوب البطاقات االئتمانية عرب  لشراء الكرتونيا من خالل استخدام الدفع  لقبول ومن مث يصدر املشرتي قراره 

لشراء االنرتنت، واليت تكلف األمان واحلفاظ على السرية وكذلك املصداقية وإذا حتقق ذلك قد يصاحب األمر 
ستخدام النقود الرقمية  عمليات التبادل النقدي والغري النقدية من خالل ما يعرف /إصدار أمر الدفع وذلك 

).االنرتنت بنك (بـ 

ودعم إضافية فالعملية التسويقية ال تتوقف دبعد عملية التنفيذ من وجود خدمات إسنا: مرحلة ما بعد البيع-4
ئن يف ظل املنافسة املوجودة من خالل ئن جدد بل أيضا احملافظة على هؤالء الز : عند استقطاب ز

. ( Chat rooms) إجياد غرف حمادثة أو جمتمعات افرتاضية*

.مبا هو جديداملتابعة والتواصل عن طريق الرسائل االلكرتونية وتزويد املشرتي*

.FAQ Frequestionاإلجابة وتوفري على قائمة املتكررة *

8. خدمات إسناد ودعم وحتديث إضافية* 

:أمهية التسويق االلكرتوين-3

ت جناح  ا، فقد أصبح من ضرور ت يتمتع  ازداد التسويق االلكرتوين بشكل مذهل وهذا بسبب األمهية اليت 
املنظمات احلديثة، حيث تظهر أمهية التسويق االلكرتوين من خالل شبكة االنرتنت يف عرض منتجات وخدمات 

م السنة مما يوفر هلذه الشركات فرصة الشركات يف خمتلف أحناء العامل ودون انقطاع طيلة ساعات اليوم و  طيلة أ
ئن، وتعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارية  االلكرتونية  ح، إضافة إىل وصوهلا إىل املزيد من الز أكرب جلين األر

لى حتتاج الشركات إىل اإلنفاق الكبري ععلى الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة املكاتب، وال
ئن وال تبدو هناك حاجة يف الشركة هضة الثمن تستخدم يف خدمة الز األمور الرتوجيية، أو تركيب جتهيزات 

.137مرجع سابق، ص عناصر المزیج االلكتروني عبر االنترنیت،  -التسویق االلكترونيیوسف أحمد أبو فأرة،  7

.427مرجع سابق، ص ،مبادئ التسویق الحدیثكریا عزام وآخرون،ز 8
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ت على االنرتنت  الستخدام عدد كبري من املوظفني للقيام بعمليات اجلرد واألعمال اليدوية، إذ توجد قواعد بيا
ئن ، ويتيح ذلك لشخص مبفرده اسرتجاع املعلومات املوجودة حتتفظ بتاريخ عمليات البيع يف الشركة و أمساء الز

ت لتفحص تواريخ عمليات البيع .يف قاعدة البيا

ئن اذ يطوي التسويق االلكرتوين املسافات ويعرب احلدود،  وميثل التسويق االلكرتوين تواصل فعال مع الشركاء والز
ر أيضا فرصة جيدة للشركات لالستفادة من البضائع مما يوفر طريقة فعالة لتبادل املعلومات مع الشركاء، ويوف

لتجارة االلكرتونية من األعمال إىل األعمال، ) أي املوردين(واخلدمات املقدمة من الشركات األخرى  فيما يدعى 

( Business to Business ا عن طريق الشبكة من خالل ( دة كبرية يف إيرادا وقد حققت بعض هذه الشركات ز
اتسويق ا ال لفتح حوارات خمتلفة بني 9.لسلع و اخلدمات اخلاصة  كما أن التسويق االلكرتوين يفسح ا

ئن  ئن مع بعضهم البعض حول منتج معني، من أجل احلصول على معلومات من الز ئن وبني الز الشركات والز
10.تساعد الشركات يف إمكانية تطوير املنتج وتقدمي خدمات أفضل هلم

ودوره كأداة للتميز يف منظمات األعمالخصائص، جماالت، متطلبات التسويق االلكرتوين: : املطلب الثاين

لقد متيز التسويق االلكرتوين عن التسويق التقليدي بعدة خصائص وخاض عدة جماالت اليت ال ميكن أن تتحقق 
نشاء موقع الكرتوين .إال 

11:خصائص التسويق االلكرتوين–1

:اتسم التسويق االلكرتوين بعدة خصائص منهالقد 

ستخدام - لسلع األخرى املباعة  رخص أسعار املنتجات اليت يتم تسويقها عرب شبكة االنرتنيت مقارنة 
لربيد أو املباعة من خالل املتاجر التقليدية، فالتسويق االلكرتوين إذا ال حيتاج إىل وجود  الكتالوجات املرسلة 

ء وأجور العمالة مما ينعكس يف متجر مادي للت لتايل ختتفي بعض أنواع املصروفات مثل اإلجيار، والكهر عامل، و
تنافسية .النهاية يف شكل ختفيض األسعار وحتقيق مزا

.309، ص2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، التسویق المعاصرعالء الغرباوي ومحـمد عبد العظیم وإیمان شقیر،  9

.375، ص 2003دار حامد للنشر والتوزیع، االردن، ، )مفاھیم معاصرة(التسویق نظام موسي سویدان وشفیق ابراھیم حداد،  10

.433–431الم أبو قحف وآخرون،  مرجع سبق ذكره، ص ص عبد الس 11



التسویق االلكتروني: فصل الثانيال

63

ساعة، كما يوفر مدى واسع أو تشكيلية  24يساعد التسويق االلكرتوين املستهلكني على التسوق على مدار - 
.أو املاركات أو العالمات التجارية وذلك خالف التسويق  التقليدي كبرية من املنتجات 

ت ألسعار املنتجات قبل شراءها بشكل أفضل      -  مينح التسويق االلكرتوين املستهلكني الفرصة إلجراء مقار
التجارية و أسرع، حيث ال يبذل املستهلكون جهدا ووقتا كبريا مقارنة مبا كان حيدث عند التجول عرب احملالت 

.ملقارنة األسعار

يساعد التسويق عرب االنرتنيت املستهلكني الذين ال يتوافر لديهم الوقت الكايف للتسوق مثل املرأة العاملة أو - 
سرع وأسهل وسيلة .رجال األعمال يف الوصول إىل ما يرغبونه من منتجات 

فية حيث ميكن للمستهلكني معرفة املتاح يف يساعد التسوق عرب االنرتنيت على التغلب على احلواجز اجلغرا- 
ا، حيث ميكنه معرفة ما هو  األسواق من منتجات وخدمات حىت خارج حدود املدينة السكنية اليت يعيشون 
متاح على مستوى السوق العاملي كما هو احلال يف املواقع االنرتنيت الشهرية أي إمكانية توسيع األسواق اليت 

لتسويق االلكرتوين فهي حتصل على جمموعة من املزايتعاملون فيها، أما من وجهة نظر الشركات اليت تتعامل 
:تتمثل يف

فالتسويق االلكرتوين هو صورة جيدة للتسويق املتكامل حيث أنه ميد املسوقني : Integrationالتكامل * 
ملسؤولية والعائد على االستثمار ومدى ات املتعلقة  ت عن القضا ساق الرسالة مع حاجات العمالء، فهو جا

الختبارات والبحوث لتحسني جودة اخلدمة واملعلومات اليت حيتاجها العمالء ويساعد  لقيام  يسمح للمسوقني 
.على تكامل األنشطة التسويقية يف الشركات

الشركات الصغرية هذه امليزة تناسب أكرب:Building Brand equityبناء حق امللكية للعالمة التجارية * 
ا فقط من خالل جودة اخلدمات  اليت ميكنها تنافس الشركات الكبرية على االنرتنيت وذلك الن العمالء يعرفو

ا على االنرتنيت .اليت يقدمو

لفعالية وذلك ألنه جيعل العمالء يف حالة انتباه وتركيز :Effectivenessالفعالية *  التسويق االلكرتوين يتميز 

در حدوثه  م طوال الوقت حيث أن أعينهم على الشاشة وأيديهم على لوحة املفاتيح، فهو موقف متميز جدا و
.يف الواقع
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نه يقدم خدمة واسعة -  وميكن للعمالء املتعاملني مع املوقع التسويقي Mass serviceيتميز التسويق االلكرتوين 
ا كما  التعامل معه يف أي وقت ولن تعرف الشركة صاحب املوقع من قرأ رسالتها االلكرتونية إال إذا اتصل العميل 

.ال ميكنها مراقبة الزائرين ملوقعها

رة واالنتباه جلذب انتباه -  ستخدام عنصر اإل املستخدم للرسائل االلكرتونية كما هو يتميز التسويق االلكرتوين 
ت التليفزيونية نظرا لتعدد الشركات اليت تطرح رسائلها االلكرتونية .احلال يف اإلعال

24ال توجد قيود غري التكلفة على املعلومات اليت ميكن عرضها على االنرتنيت أو الويب وهذا العرض يستمر - 

.ال تقفل ساعة يف اليوم ألن شبكة الويب العاملية 

االتصاالت االلكرتونية تفاعلية وتبادلية وبسبب هذا االتصال ثنائي االجتاه تزداد احتماالت بناء عالقات قوية - 
بطلب عدم . لعمالء يف مجيع أحناء العامل حيث ميكن للشركة املرسلة يف غضون دقائق من البث أن تتسلم جوا

يق شاكيا أو جوا نية أو جوا يعرب عن رغبة يف الشراءاإلرسال  .رتح حتسينات معينة أو جوا

:جماالت التسويق االلكرتوين-2

12:االعتماد على االنرتنيت يف عدة جماالت منهاميكن لرجل التسويق 

م؛ :البيع*  ت الدميغرافية املعلقة  مساء العمالء املتوقعني والبيا ميكن من خالل االنرتنيت إعداد كشوف 
م؛ تلقى األوامر الشرائية منهم ومتابعة ذلكإرسال ا .لعروض البيعية للعمالء؛ مناقشة العمالء ومواجهة اعرتاضا

ا:اإلعالن*  .ميكن استخدام يف اإلعالن عن منظمة؛ اإلعالن عن منتجا

تلقي أفكار املنتجات اجلديدة من املصادر املختلفة: ميكن االعتماد على االنرتنيت يف:املنتجات اجلديدة* 

ت  ملنتجات اجلديدة؛ احلصول على البيا للعمالء، املوردين، املخرتعني، عقد املؤمترات واالجتماعات اخلاصة 

ية للمنتجات اجلديدة؛ اختبار املزيج واإلحصائيات املنشورة اليت متكن إدارة التسويق من إجراء الدراسات االقتصاد
.التسويق املقرتح قبل تعميم تسويقها

، أنظر14، ص توظیف التسویق االلكتروني كأداة للتمیز في المنظمات األعمال: مجدي محمـد، محمود طایل 12

http// :www.managementforum.org.sa/mangforum/1-3- Madjy.doc,03/09/2009,15 :44 :الموقع
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ت الالزمة إلجراء التعديالت يف العبوه، :سياسات املنتجات*  ميكن من خالل االنرتنيت احلصول على البيا
االغالف، األمساء، العالمات، اخلدمة، الضمان؛ القيام بتقييمها متهيدا الختاذ القرارات امل .الئمة املتعلقة 

تلقي مطالب العمالء بشأن اخلدمة متهيدا لسرعة : ميكن االعتماد على شبكة االنرتنيت يف:خدمة العمالء* 
ا وماذا مت فيها، إجياد صورة ذهنية طيبة للمنظمة يف  لعمالء وشكاويهم وأسبا ت املتعلقة  تلبيتها؛ تسجيل البيا

تمع من خالل إعداد املوار  تمع وإرساهلا لكل من يهتم بذلكا ا يف ا .د الالزمة عن املنظمة واجنازا

ت الثانوية عن شركات املنافسة :حبوث التسويق*  اليت لديها (ميكن من خالل شبكة االنرتنيت مجع البيا
؛ اإلحصائيات املختلفة عن السكان، الدخل القومي حمليا وخارجيا، الدراسات والبحوث )مواقع على االنرتنيت

نيت واحلصول على واإلحصائيات السابقة عن املوضوعات املختلفة؛ إرسال قوائم األسئلة من خالل االنرت 
ت واملعلومات مبا ميكن من  ت عليها تنظيم املقابالت املتعمقة واملقابالت اجلماعية؛ تكوين قاعدة للبيا اإلجا
إعداد نظم متكاملة للمعلومات التسويقية؛ مناقشة عروض وتقارير البحوث من خالل شبكة االنرتنيت مع 

م قبل إعدا م وتعليقا .دها يف شكلها النهائيالعمالء وتلقي مقرتحا

يعترب البيع من خالل االنرتنيت أحد أشكال قنوات التوزيع اليت تعتمد على التوزيع املباشر اىل :التوزيع* 
.املستهلك األخري أو املنظمة

):إنشاء املوقع ( من الناحية الفنية متطلبات التسويق االلكرتوين-3

لتجارة، وعملية بناء موقع جتاري يف ظل هذا احلجم اهلائل من املواقع تضم شبكة االنرتنت ماليني املواقع ا
وقد . خيتلف عن افتتاح متجر يف سوق تقليدية حمدودة، إذ حيتاج األمر إىل عناية فائقة وختطيط مفصل ومدروس

وضع خرباء األعمال والتسويق على االنرتنت عشرة خطوات لتأسيس وإطالق موقع جتاري للمؤسسة على شبكة
13:االنرتنت تتلخص فيما يلي

حتديد األهداف املطلوبة من املوقع التجاري على االنرتنت حىت تغطي االحتياجات وتعكس املعلومات - 
املطلوب إظهارها للعمالء؛

.12محمود طایل،نفس المرجع السابق ، صمجدي محمـد،  13
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ئن واملناطق اجلغرافية والشرائح السوقية اليت سيتعامل معها املوقع، ومجع معلومات دقيقة عن -  حتديد عدد الز
يف هذه املناطق والشرائح، حيث قد تكون هناك حاجة لوضع أكثر من لغة على املوقع، أو وضع مواقع العمالء 

خمتلفة للدول، تضم معلومات خمتلفة عن كل دولة؛

حتديد املوازنة اخلاصة بتكاليف خادم معلومات املوقع، تكاليف الصيانة، تكاليف التسويق، تكاليف حتديث - 
املوقع؛

سيس وإطالق املوقع التجاري للشركة، فالعمل االلكرتوين يعين حتول اشرتاك مجيع إد-  ارات املؤسسة يف عملية 
سلوب الكرتوين؛ املؤسسة إىل منط العمل االلكرتوين الشامل مبعىن أن تفكر املؤسسة 

االتصال بشكل حتديد احلدود التقنية للمتصفحني، وحتديد الوسائط املتعددة اليت تؤمن الصوت والصورة وحتقق - 
جيد؛

ت مع تزايد -  لعمالء املطلوبني كمرحلة أولية مث تعديل هذه احملتو ت املوقع وعالقتها  وضع قائمة مبحتو
عمليات العمالء؛

ومعربا لسهولة التداول والتصفح؛-  اختيار اسم للموقع، ويفضل أن يكون صغريا ورمز

للموقع وسهولة الوصول إليه؛التأكد من فعالية وصالت الربيد االلكرتوين- 

اختيار مؤسسة خاصة بتصميم املواقع ميكنها من  تصميم املوقع وتقدمي خدمات منتظمة له؛- 

تسويق املوقع، ويتم ذلك من خالل اإلعالن عن املوقع يف مواقع إعالنية أخرى على االنرتنت سواء بشكل - 
.ا والسوق الذي يراد اخرتاقه حملي أو دويل وذلك حسب فئة املتصفحني املطلوب اجتذا

ت التسويق االلكرتوين ودوره يف حتقيق التميز ملنظمات األعمال-4 :فرص وحتد

الرقمي ، إال أنه دبقدر ما يوفر التسويق االلكرتوين من فرص كبرية ومتنوعة للمنظمات يف ظل التحول إىل االقتصا
ت اليت حتد من استخدا ت والصعو .مه واالستفادة منهيواجه بعض التحد

:فرص التسويق االلكرتوين_ 4-1
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ستخدام االنرتنت يف ظل العوملة وبيئة  ميكن حتديد أهم الفرص واملنافع اليت حيققها التسويق االلكرتوين 
14:األعمال املتغرية فيما يلي

وذلك من خالل تقليل احلاجة لالستعالمات البيعية والتسويقية، وأيضا لتقليل احلاجة :خفض التكاليف*
ذه  لطباعة وتوزيع املواد الالزمة إلجراء االتصاالت التسويقية، حيث يتم ما يلزم على املوقع الويب بدال من القيام 

.الطباعة

دة القدرة* نتجات جديدة كما ميكنها من الدخول إىل االنرتنت ميد املؤسسات بفرص إلنتاج وتسويق م:ز
.أسواق جديدة

متر املنافسة يف األسواق االلكرتونية مبرحلة انتقالية نتيجة إىل التحول إىل املنافسة املستندة :امليزة التنافسية*
لتسويق االلكرتوين قد خلقت فرصا غري  للقدرات، والشك أن التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات املرتبطة 

. مؤسساتمسبوقة يف دعم االسرتاتيجيات املميزة وحتسني الوضع التنافسي لل

.وينطوي هذا على حتسني االتصاالت مع املستهلكني والعاملني ، واملوردين، واملوزعني:حتسني االتصاالت*

لتعرف على سلوك :الرقابة* ببحوث تسويقية جيدة، وذلك  حيث جند أن االنرتنت تعمل على إمداد
.املستهلك مثال

قيق ذلك من خـــــــالل األدوات التفاعلية التــي يوفرهـــــــــــــا االنرتنت ويتم حت:ات املقدمة للمستهلكــــحتسني اخلدم*
لشكل الذي ميكن من تكوين قواعد للبيانــــــات تنطوي على سبيل املثال على أسئلة املستهلكني عن اخلدمـــــــــــــات 

.املقدمة

.507–506، ص ص 2008الدار اجلامعية، : اإلسكندريةإدارة التسويق مدخل معاصر،مد عبد العظيم أبو النجا، ـحم14
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ت التسويق االلكرتوين_4-2 :حتد

15: مثة هناك عقبات حتد من جناح عملية التسويق االلكرتوين تتمثل فيما يلي

وحتــــــــــد من التفاعــــــــل بني العمـــــــــــــالء واملواقع املختلفة لذا هنـــــــــاك حاجة ملحة لتطويـــــــــر :اللغة والثقافة* 
ــــــــا إ حـداث نقلة نوعية يف ترمجة النصوص إىل اللغــــــــــــات املختلفة ليفهمها العمالء، الربجميــــــــــات اليت من شأ

وضرورة االختالفات الثقافية والعادات والتقاليد بني األمم حبيث ال يكون هناك عائقا حنو استخـــدام املواقع 
.التجارية

إىل إدارة جيدة وخطـــــــــــــط واضحة ملواجهة التغييـــــــــــر املستمـــــــــــر يف حيتــــــــــــــاج التسويق االلكرتونـــــي:اإلدارة اجليدة* 
هذا حركة السوق احمللــــــــــي أو العاملــــــــــي، وال ميكن للتسويق االلكرتونــــــــــــي أن ينجح إن مل يتوفر املختصــــون يف

ــــــــــال .ا

وهي حتد أيضـــــــــا من عملية التسويق االلكرتونــي وخصوصــــــــــا وأنه يفتـــــــرض احلصــــــــــول :السرية واخلصوصية* 
لعميل مثل االســم، النـــوع، اجلنسية، العنــوان، طريقة الســـــــــــداد، أرقـــــــــــ ام على بعض البيانـــــــــات املتعلقة 

سرية االئتمـــان وغيـــــــــــــــــرها وهذا ما يفتـــــــــــرض استخــدام الربجميـــــــــــــات اخلاصة للحفـــــــــــاظ على البطاقـــــــــــــــــات
ميــــــــــــن الصفقـــــــــــــات والدفع االلكرتونــــــــــــي الذي يتم عبـــــــــــر االنرتنت مثل مـــــــــــج: و مـــــــــــــج cookiesبر وبر

Secure electronics transactions.

وهي ضرورية لتنظيــــــــــم عمليــــــــــات التسويق االلكرتونــــــــي ومحاية حقوق امللكية :اتـــــــــالقوانني والتشريع* 
ــــــــر األنظمة املالية والتجارية لتسهيل عمليات التسويق والنشـــــــــــــــر على شبكة االنرتنت فضـــــــــــال عن تطويــــــ

.االلكرتوين

لدول النامية ــــــــــوهناك جمموعة من التحدي تتمثل يف غيــــــــــاب البنية التحتية الضرورية هلذا النـــــوع من ات متعلقة 
االلكرتونــــي لدى مدراء الشركـــات وارتفــــاع التكلفة املاديةالتجارة احلديثة وعدم وضــوح الرؤية املستقبلية للتسويق 

إلضافة إىل عدم تقبل العمــــالء لفكرة الشراء عرب االنرتنت إلحساسهم للتحـــــــــول إىل التسويق االلكرتونــي 
ـــــــــراء وعدم توافــــــــــر أجهزة كمبيوتــــر لــــــــــــــــــــدى قبل الشـججبــــــــــودة السلع ورغبتهـــــــــم يف فحص املنتملخاطـــر املتعلقة

.16:59، الساعة projects.net/-http://www.graduation ،04/05/2013،2011، التسویق االلكترونيأحمد السید الكردي، 15
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ية وكذلك نسبة كبيـــــــــــــرة من املواطنيــــــــن يف الدول النامية وعدم انتشــــــــــــار االنرتنت بصورة كبرية يف بعض الدول النام
املواقــــــــــع االلكرتونية تعد عائــــــــــــق كبيـــــــــــر للتسويق االلكرتونـــــــــــي يف فان بـــــــطء شبكة االنرتنيت وصعوبة التنقل عرب

16.بعض الدول النامية 

:التسويق االلكرتوين كأداة للتميز يف منظمات األعمال-5

ـــي للمنظمــــــــــــات يف عامل األعمـــــــــــال        قبل التعــــــــرض للميــزة التنافسية اليت حيققهـــــــا التسويق االلكرتونــ
وخاصة يف الدول النامية، جيب الوقوف على مدى مالئمة التسويق عرب االنرتنيت للمنظمات وما هي معايري   

ة بني منظمـــــات وتبنــــــــي املنظمـــــــات لتطبيق مفهوم التسويق االلكرتوين حيقق هلا ميزة تنافسي.جناح هذا التسويق
األعمـــــــال األخـــــــرى خاصة وأن التسويق ما زالت حتيط به كثري من معوقـــــــــات واملشاكـــــل اليت تعـــــوق تطبيقية   

ــــــــــــق هذا املفهـــــــــــــــــــوم، على نطـــــــــــاق واسع يف جمـــــال األعمــــــال مما جيعل كثيـــــــر من الشركــــــــــات حتجـــــم عن تطبيــ
لتسويق االلكرتوين إال أن الشركــــــات اليت تطبق هذا املفه ــــــــــــــــوم          وعلى الرغـــــــــــم من املعوقـــــــــــــات واملشاكل املرتبطة 

.ن اآلخرينيف العمل التسويقي تتحقق هلا مزايـــــــا تنافسية متيزها ع

17:ومن أهم هذه املزايــــــــا التنافسية هي

ول ـــــــــــــي ضخم ميكن الوصـــــــــــــل مع سوق مجاعــــــــــــي للمنظمة فرصة التعامـــــــــر التسويق االلكرتونــــــــــيوف- 
. يــــــــــــــاق عاملـــــــــــــوإمكانية التسويق على نطروج عن حدود احمللية ــــــــــــو اخلإليه والتسويق فيه،

ي للمنظمة ـــــي االلكرتونــالق موقع تسويقــــــــــال من خالل إطــــــــــــال األعمـــــــــورات احلديثة يف جمــــــــــمواكبة التط- 
ا تصل إليهم يف كل مكـــــــــــل مع العمــــــــــا ميزة تنافسية يف التعامـهـــــــــــيعطي دنــــــــــــــــالء حيث أ ى ـــــــــــــان ووقت و

.تكلفة

ول إىل ــــــــة يف الوصــزة تنافسيــــــحيقق هلا مي" Mass promotion" اق واسع ــــــــــــعلى نطةالرتويج للمنظم- 
قل تكلفةح التسويقية املستهدفة يف أسرع ــــــــــالشرائ .وقت و

رسالة شھادة ،)تقییم نشاط التسویق االلكتروني في الشركات السعودیة دراسة میدانیة(، التسویق االلكتروني ھال السبیعي وعبیر الجلھمي16
.59-58، ص ص 2010كلیة العلوم اإلداریة، جامعة الملك فیصل، السعودیة، الماجستیر،

.18–17مرجع سبق ذكره، ص ص اللكتروني كأداة للتمیز في المنظمات األعمالتوظیف التسویق امجدي محـمد، محمود طایل، 17
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ملصداقية والقواعد األخالقية يف جمال املعامالت التسويقية االلكرتونية حيقق للمنظمة ميزة تنافسية -  االلتزام 
لقواعد األخالقية  يف عامل التسويق االلكرتوين حيث أن من أهم املعوقات انتشار التسويق االلكرتوين عدم االلتزام  

.يف املعامالت

ات التسويق ـــــات العمالء، وإمتام الصفقات يف وقت قياسي من خالل عمليــــستجابة الفورية لطلباال- 
لنسبة لألشخاص ـــــــــي حتقق ميزة تنافسية هامة للمنظمة خاصة وان الوقت أحد أهم املــــــــااللكرتون وارد 

.واملنظمات

ي املنظمة ــــــات التسويق االلكرتونية تعطــــــــوارات من خالل عمليـــــــــإشراك العمالء يف اجلهود التسويقية واحل- 
.ح السوقية اليت تسعى للتسويق لديها ـــــــــزة تنافسية لدى الشرائـــــــــــمي

لتسويق التقليدي مما يساعد -  خنفـــــــــاض تكاليفه مقارنة  على طـــــــرح يتميــــــــــــز التسويق االلكرتونـــــــــي 
سعار مقبولة لدى العمـــــــــــالء وهذا يعطــــــــــي للمنظمة ميـــــــــزة تنافسية .املنتجـــــــــــــات واخلدمات 

النرتنيت على نطـــــاق واسع خاصة بني منظمــــــــات األعمــــال مع تقدمي االنرتنيت خدمــــــــ-  ـات تزايد االهتمـــــــــام 
ذه التقنية احلديثة حيقق  ميـــــــزة وفرص أكبــر يف جمــــــــال االتصــــــــــاالت ومجع املعلومـــــات والتسويق وارتبــــــاط املنظمة 

ابــــــي وهذا ينعكس بشكل مباشـــــــــر واجي. تنافسية حيث أن هذا يوفـــــــــــر هلا رؤية شاملة وواضحة لبيئة األعمــــــــال
.على أداء وجودة منتجــــــــــات وخدمــــــــــــات املنظمة ومركــــــــــــزها التنافســــــــــي

عناصر املزيج التسويقي االلكرتوين: ثالثاملطلب ال

ال يوجد اتفاق حمدد وتقسيم موحد لعناصر املزيج التسويقي االلكرتوين بني العلماء والباحثني يف ميدان األعمال 
ا تتكون من نفس العناصر التقليدية األربعة مع اختالفات يف املمارسة والتطبيق . االلكرتونية، فهناك من يرى 

:سيما واضحا وشامال لعناصر املزيج التسويقي االلكرتوينتق" Kalanam and merlyre" فقد قدم الباحثان 

إن املنتج االلكرتوين هو املنتج الذي ميكن تبادله بشكل آيل متاما، :E-productاملنتج االلكرتوين -1
ومن مث فهو ال حيتاج إىل توزيع مادي، مبعىن أنه ميكن إمتام عملية البيع والشراء كاملة من املنزل أو املنظمة، ويتم 
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ثري للحدود اجلغرافية عليه، فعلى سبيل املث ال ميكن شراء استشارات تداول هذا املنتج عرب شبكة االنرتنت دون 
مج . طبية من طبيب يف اخلارج أو الداخل دون وجود أدىن فرق بينهما سوى يف لغة التعامل أحيا وميكن شراء بر

كما ميكن شراء فيلم احلاصل على . جاهز من شركة ميكروسوفت وحتميله مباشرة على جهاز احلاسب للعميل
وال جيب أن يفهم من ذلك أن التسويق . كارت أو صورة أو معلومةجائزة األوسكار أو شراء جملة أو جريدة أو

االلكرتونية والسلع املادية تااللكرتوين ال ستعامل إال يف هذه النوعية من املنتجات ألنه يتعامل يف املنتجا
يعة ومن خصائص املنتج االلكرتوين أنه غري مادي ذو طب. واخلدمات و كافة أشكال املنتجات مبفهومها الشامل

18.خدمية يف بعض اجلوانب ولكن يتم تداول الكرتونيا 

إن إسرتاتيجية التسعري االلكرتوين عرب االنرتنت ينبغي أن تنسجم مع :E-pricingالتسعري االلكرتوين -2
املبادئ األساسية واجلوهرية ألعمال املنظمة، ومع أهدافها اإلسرتاتيجية، ومع الوعود اليت تقطعها املنظمة على 

.سها جتاه املستهلكنينف

ت واملعلومات عن األسواق املستهدفة، وإجراء  من جانب آخر، ينبغي القيام بعمليات مستمرة جلمع البيا
كما ينبغي اعتماد نظم األسعار والتسعري القادرة على حتقيق . اختيارات سوقية ملعرفة حدود األسعار الفاعلة

.التسعري التنافسي

االنرتنت وممارسة عمليات التجارة االلكرتونية تتيح للمنظمة فرصة بناء إسرتاتيجية تسعريية إن ممارسة األعمال عرب 
حها وتعزيز حصتها السوقية دة أر دة معدالت منوها وز إن مرونة عملية التسعري . قادرة على حتقيق أهدافها وز

حها عرب أساليب  متعددة منها :االلكرتوين متكن املنظمة من تعزيز أر

ت األسعار- ت : الدقة يف حتديد مستو مجة عن القدرة العالية للمنظمة يف احلصول على البيا وهذه الدقة 
ت األسعار الفاعلة تؤدي. واملعلومات الالزمة لرسم معامل إسرتاتيجية التسعري االلكرتوين إن الدقة يف حتديد مستو

ت أسعار تستقطب حجما إىل حتقيق عوائد كافية ملنظمات األعمال االلكرت  ونية اليت تعمل على وضع مستو
من األسواق املستهدفة .مناسبا وجمد

ئن 19.إن استخدام الدقة يف التسعري جيعل املنظمة قادرة على االحتفاظ حبجم معتدل من الز

.134مرجع سابق، ص التسویق االلكتروني،محـمد الصیرفي، 18

.190–189مرجع سابق، ص ص ،)عناصر المزیج التسویقي عبر االنترنت(التسویق االلكتروني یوسف أحمد أبو فأرة،   19



التسویق االلكتروني: فصل الثانيال

72

)إن إمكانية التحديث الفوري : التكييف السريع يف االستجابة للتغريات السوقية- update) ا اليت تتميز 
ال بشكل خاص الختيارات قبول التسعري مما يساعد على التكييف السريع لألسعار  شبكة االنرتنت تفسح ا

ح          استجابة لنتائج هذه االختبارات كما يساعد أيضا يف حتديد السياسة األمثل للتسعري سواء لتعظيم األر
دة يف حجم املبيعات 20.أو للز

ال تعتمد املنظمات العاملة عرب االنرتنت إسرتاتيجية واحدة يف التسعري، بل تلجأ إىل مجع : األسعارجتزئة -
ت واملعلومات عن القطاعات السوقية املختلفة ومن مصادر متعددة، وحتدد القطاع أو القطاعات السوقية  البيا

ألسعار اليت تناسبها وحتدد فيها أهدافها 21.اليت تستهدفها 

ختصار قنوات التقليدية وهذا راجع إىل شبكة :E-PLACEالتوزيع االلكرتوين -3 يتميز التسويق االلكرتوين 
لزمان واملكان  االنرتنت اليت تساعد على ختفيض القنوت التسويقية وتعمل على إيصال السلعة للمستهلك 

.املناسبني وتؤدي إىل تطبيق قاعدة من املنتج إىل املستهلك مباشرة

جياد بدائل للنقل وخصوصا عندما يكون املنتج رقميا حبيث يتم نقله عرب كم ا أن التوزيع عرب االنرتنت ساهم 
......الكتب االلكرتونية، برامج الكمبيوتر: شبكة االنرتنت مباشرة مثل

دف إدارة قنــــــوات إن إدارة سلسلة قنوات التوزيع تعتبـــر من العناصــــــر األساسية لنجـــاح أي جتارة الكرتوني ة حيث 
قل تكلفة،  لكميــــــات املالئمة يف الوقت املناسب و التوزيع إىل توصيل املنتجـــــات املناسبة إىل املواقع املناسبة 

مكان الشركات الذكية دمج شركائها من املوردين واملصنعني  ستخدام شبكات االنرتنت واالكسرتانت أصبح  و
ئعي التجز  ئة للمشاركة يف املعلومات للقضاء على األخطاء والتأخري وتكرار العمل عند التخطيط لتوقعات و

22.املستقبل ولتخطيط اإلنتاج

الرتويج يف األعمال التجارية االلكرتونية ضروري ويعمل على جذب : E-promotinالرتويج االلكرتوين -4
دة الوالء من  لشركة مما يؤدي إىل حتفيز عملية الشراء وأيضا يؤدي ز العديد من الزوار إىل موقع الويب اخلاص  

20 Pascal Lannoo et Corinne Ankri ,E-marketing & E-commere ,2Edition,Vuibert  (www.vuibert.fr) ,France,2007,p34.
.192یوسف أحمد أبو فأرة، مرجع سابق، ص  21

.136مرجع سابق، ص التسویق االلكتروني،محـمد الصیرفي، 22
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تج عن منتجات وخدمات الشركة و  رة مرات ومرات وجيب التأكد من أن والء  ليس فقط قبل الزبون إلعادة الز
جتا  عن عملية الرتوجيية والتسويقية .والء 

ألسعار، إعطاء عينات جمانية لتجربتها أو إعطاء : تتم عملية الرتويج بعدة طرق خمتلفة منها عمليات التخفيض 
:، والشكل التايل يبني أدوات الرتويج االلكرتوينختفيضات بنسبة معينة عند شراء كميات كبرية

دوات الرتويج االلكرتوينأ: )09(شكل رقم 

من أدوات الرتويـــج على االنتــرنت 
املوقــع االلكتــروين 

حثــات البــحمرك
ارســة والفهــاألدل

اإلعالن االلكرتوين
روينــد االلكتــالربي

جمموعات األخبار
احملادثــة الفرديــة واجلماعيــة

www.alriyadh.com: املصدر

: العناصر اجلديدة يف التسويق االلكرتوين-5

هو أحد العناصر األساسية للمزيج االلكرتوين، الن امن : E-Business Securityأمن األعمال االلكرتونية -
املهمة جدا خصوصا  إذا  وسرية املعلومات اليت جيري تبادهلا عند إبرام صفقات األعمال االلكرتونية من القضا

ت املشرتين أو البائعني وأرقام بطاقات االئتمان ف مالية مثل أرقام حسا سرار العمل أو بقضا مسألة تعلق األمر 
ت هي من املسائل اليت  تستحوذ على اهتمام املختصني يف جمال األعمال االلكرتونية عرب امن وسرية البيا

.االنرتنيت وتلجأ إىل أساليب متنوعة لتحقيق األمن والسرية مثل التشفري

حق األفراد اخلصوصية هي أحد عناصر املزيج التسويقي األساسية واخلصوصية تعرب عن :Privacyاخلصوصية -
ت واملعلومات اليت ختصهم، وأهم هذه  خبصوص البيا واجلماعات واملؤسسات يف تقرير جمموعة من القضا

:القضا
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ت واملعلومات اليت ختص األفراد واجلماعات واملؤسسات من جانب املتجر * حتديد كيفية استخدام البيا
.األخرىااللكرتوين واملتاجر االلكرتونية ومواقع الويب 

ستخدامها من جانب املتجر االلكرتوين واألطراف * ت واملعلومات املسموح  حتديد نوع وكمية البيا
.األخرى

ت واملعلومات املذكورة من جانب املتجر االلكرتوين واألطراف األخرى* 23.حتديد توقيت استخدام البيا

املتجر االلكرتوين احد عناصر املزيج التسويقي بعد تصميم موقع :Site Desginتصميم موقع -
رات إىل موقع الويب وتعظيم حجم هذه . االلكرتوين، وهو عنصرا مهما وحيو وتسعى املنظمة إىل حتقيق ز

رات من خالل األنشطة التسويقية اخلارجية  24.الز

بة العميل وتكوين خربته وهو إن موقع الشركة على شبكة هو الواجهة للعمالء، وهو املصدر األساسي لتجر 
التوزيع ، وهلذا فان املوقع على الشبكة يعترب / وسيلة لعرض املنتج االفرتاضي، كتالوجات األسعار، نقطة البيع 

مج اتصال، تفاعل، تعامل جتاري مع عميل االنرتنت والبد أن كدرك أن املهمة األساسية للموقع هي جذب . بر
: ألسواق املستهدفة عرب الشبكة، واملزج بني األهداف التجارية وغري التجارية مثلالزوار، وحتقيق اتصاالت مع ا

ا عند تصميم موقع25.اختيار العاملني، تقدمي معلومات عن األسهم :وهناك جمموعة من العوامل ينبغي مراعا

.إنشاء الواجهة األمامية للمحل*

.سرعة حتميل امللفات *

.مسطحةشراء حمل ذو شاشة* 

مذكرة شھادة ماجستیر، كلیة تجارة، التسویق االلكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع غزة،واقع استخدام رند عمران مصطفى االسطل، 23
.71، ص 2009الجامعة اإلسالمیة غزة، قسم إدارة األعمال،

.216- 215مرجع سابق، ص ص ،)عناصر المزیج التسویقي عبر االنترنت(التسویق االلكتروني یوسف احمد فأرة،  24

.186، ص 2004جامعة قناة السویس، القاھرة، ،)المرشد للمدیر العصري رؤیة تسویقیة(التجارة االلكترونیة نھلة أحمد قندیل،  25
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تكنولوجيا التسويق االلكرتوين: املبحث الثاين

إن التسويق االلكرتوين ال ميكن أن حيدث دون وجود تقنيات عالية من تكنولوجيا االتصاالت اليت تربط بني 
مات لبناء إلضافة إىل البنية التقنية التحتية لتكنولوجيا املعلو . املنظمة وعاملها اخلارجي وحىت الداخلي بني فروعها

.انرتنيت وبرجميات لتسيريها وبروتوكوالت حلمايتها

البنية الشبكية لألعمال االلكرتونية: املطلب األول

ا  ا حتقق هدف واحد هو خدمة املنظمة وتسهيل وظائفها وعمليا لقد تعددت الشبكات واختلف دورها، إال أ
.اليومية بسرعة فائقة وحتسني أدائها

:تمفهوم الشبكا–1

هي جمموعة من احلاسبات تنظم معا وترتبط خبطوط اتصال حبيث ميكن Computer Networkشبكة احلاسب 
:ملستخدميها املشاركة يف املوارد املتاحة ونقل وتبادل املعلومات فيما بينهم وهي

رفيــــــــات جمموعة من احلاسبــــــــــــات قد تكون حاسبــــــــــات شخصية مرتبطة معــــا، أو حاسبـــــــــــا كبيـــــــــــرا ترتبط به ط*
Terminals.

تنظم معا، فهي تشكل نظاما واحدا وتعترب عناصره األساسية، وقد يكون هذا النظام حمليا كما يتسع ليغطي *
.نطقة أو أكثرم

خطوط االتصال اليت ترتبط عناصر النظام ببعضها، وقد تكون سلكية أو السلكية، وحتدد طريقة الربط شكل * 

.الشبكة وبنيتها

ا املعدات والربامج واملعلومات: املواد املتاحة*  26.ويقصد 

مستقبـــــــــــال من وظائف و أنشطةفالعمل االلكرتونـــي ال ميكن أن حيدث دون تقنيـــــات اتصالية ما كان
ــــــــــي وعمليــــــــــــات يف الداخل املنظمة ومع بيئتهــــــــــا اخلارجية، ومن أهم هذه التقنيــــــــــــــات االتصالية اجلديدة هــ

.22، ص 2005عمان،دار وائل للنشر والتوزیع، شبكات االدارة االلكترونیة،: عالء عبد الرزاق محـمد السالمي وآخرون 26
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وفضائهــــــــــا الرقمــــــــي االنرتنيت Extranetو االكستـــــــــــرانت Intranetمنظومــــــــــــات شبكـــــــــــــات االنرتانت 
Internetإلضافة إىل مكونــــــــــات البنية التقنية التحتية لتكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــــات.

:تيشبكة االنرتن-2

هي مكونة من  Interconnection of Networkارةــــــــــة لعبــة خمتزلــة اجنليزيـــــــكلم(Internet)ت يـــــــــــــاالنرتن
ي ـــــــــوتعنNetworkن وكلمةــــــــــن أو شبكتيـــــــــــط  بني عنصريـــــــــوتعين الربInterconnectionاــــــــن مهــــــــكلمتي

.الشبكة

ترتبط *A.R.P.A.NETواسعة االمتداد وهي وليدة للشبكة األمريكية فاالنرتنــــــيت شبكة عاملية ضخمة
وهي مكونة من جمموعة من " لشبكة الدولية للمعلومات"مباليني الشبكات دون اعتبار للجغرافيا وتعرف كذلك 

وبروتوكول انرتنت **)TCP(احلواسيب من أماكن خمتلفة يف العامل تعمل ضمن بروتوكول النقل والسيطرة 
)**IP( حيث أن بروتوكول ،)TCP/IP( هو بروتوكول االتصال املشرتك والذي ميكن احلواسيب من االتصال ،

27.ببعضهمـــــــــا 

وميكن التعامـــل مع الشبكة بغض النظر عن نوعية األجهــــزة أو أنظمـــة التشغيل املنصبة فيها، وميثلهـــــــــــا األفراد 
ا واملعلومــ ـــات املرتاكمة بداخلها، ولقد تطورت تطــــورا هائال وسريعا، ويرجع ذلك إىل تطور الذين يستعملو

إلضافة إىل عدم وجود سلطة أو إدارة لوضع القيودالتكنولوجيـــــــــا ووسائل االتصال وانتشار األقمار الصناعية، 

.ن االستفادة من اخلدمات املقدمةعلى نوعية وكمية املعلومات واألجهزة والربامج املرتبطة من خالهلا لضما

Advanced Research Agency Network: المتقدمةإدارة المشروعات األبحاث * 

 **Transfert and Control Protocol

 ***Internet Protocol

–64، ص ص 2002، عمان، الوراق للنشر والتوزیع، 1، طتكنولوجیا اإلعالم وتطبیقاتھاإیمان فاضل السامرائي، عامر إبراھیم قندیلجي،27
65 .
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:تيخصائص االنرتن-3

ا تتصف مبا يلي 28:ازداد استخدام االنرتنيت وألصبحت تلعب دورا مهما يف أداء األعمال كو

.توفر االنرتنت إمكانية ممارسة األعمال مبرونة اكرب وربط أسرع مع بقية األعمال واملؤسسات واألفراد- 

دة املوقع يف أي وقت،وهي بذلك توفر التفاعل الذي تعد االنرتنت -  وسيلة للتخاطب الفردي، وإمكانية ز
لشكل املباشر لتعبري عن احلاجات والرغبات و .يسمح 

لطريقة اليت -  ئن على الشراء إىل منحهم الفرصة المتصاص املعلومات و التحول من ضخ املعلومات وحث الز
تسميته الرقابة االلكرتونية والذي يعين قدرة األفراد على تنظيم املعلومات اليت تناسبهم، وهذا ما أصطلح على

ا بشكل مناسب ومنسق مع ما هو متاح من معلومات .يشاهدو

خلصائص التالية 29:كما تتصف االنرتنت 

اآللية االنرتنت هي شبكة واسعة النطاق تضم بداخلها جمموعة من شبكة احلاسباتمبعىن أن: شبكة الشبكات*
.سواء العامة أو اخلاصة

لتايل :مستخدمو الشبكة جمهولون*  ا شبكة دولية، يتعامل معها مستخدمون من خمتلف دول العامل، و نظرا أل
فهم جمهولون لبعضهم البعض

دة عدد مستخدميها، فهذا العدد ال ميكن :ذات قدرات غري حمدودة نسبيا*  أي أداء الشبكة ال ينخفض بز
.التحكم فيه

،أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، انعكاسات التجارة االلكترونیة على األداء التسویقي للمنظمات الخدمیةعواطف یونس إسماعیل الزیواني، 28
.            58–57،  ص ص 2004إدارة  األعمال، كلیة اإلدارة واالقتصاد،الموصل، 

.619، ص 2005منشأة املعارف، : ة، اإلسكندري2، طالتسويق والتجارة االلكرتونيةطارق طه، 29
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:تيخدمات شبكة االنرتن–4

:توفر االنرتنيت عدة خدمات نذكر منها

Electronic Mailخدمة الربيد االلكرتوين-أ

رسال واستقبال الربيد االلكرتوين أكثر اخلدمات شيوعا واستخداما لشبكة االنرتنت تسمح ه ذه اخلدمة 
ئية عرب أجهزة اإلرسال واالستقبال .الرسائل الكرتونية واليت يتم إرساهلا على شكل نبضات كهر

الربيد االلكرتوين عدم تطلبه جلاهزية املرسل إليه الستقبال الرسالة، كما أنه ال يتطلب أكثر من  ومن أهم مزا
حاسوب يف أي مكان من العامل إلرسال واستقبال الرسائل االلكرتونية وهو امتالك عنوان، كما ميكن استخدام أي 

هلاتف والفاكس، ومثة ميزة أخرى تتمثل يف إمكانية إرسال الرسالة إىل أعداد كبرية من  أرخص كلفة مقارنة 
30.العناوين مبنتهى السهولة

File Transfert Protocol:31خدمة بروتوكول نقل امللفات–ب 

اختصارا هلذه اخلدمة واليت تعرب من اخلدمات األساسية على الشبكة، وتربز أمهيتها عند FTPاملصطلح يعد 
نقل امللفات الكبرية عادة واليت يعجز الربيد االلكرتوين عن نقلها، وللوصول إىل هذه امللفات يتطلب األمر معرفة 

اىل امللف نفسه،كما " Path"يسمى املسار إلضافة إىل ما . عنوان احلاسب الذي حيتوي على هذه امللفات
حلواسيب املستضيفة هلا،  لتايل جيب معرفة كلمة السر اخلاصة  يتطلب حتميل بعض امللفات تصرحيا خاصا و

وتستخدم هذه اخلدمة يف AnonymousFTPوهناك نوع آخر من امللفات ال يتطلب ذلك ويسمى هلذا السبب 
). الويب(حتديث املواقع االلكرتونية 

.32–30، مرجع سبق ذكره، ص ص شبكات اإلدارة االلكترونیةعالء عبد الرزاق السالمي، حسین عبد الرزاق السالمي،  30

مذكرة ماجستیر، ،)االلكترونیةدراسة حالة توجھ المؤسسات الجزائریة نحو التجارة (التجارة االلكترونیة على شبكة االنترنت مزغیش جمال، 31
.23، ص 2001غیر منشورة، نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، جوان 



التسویق االلكتروني: فصل الثانيال

79

:Word Wide Webخدمة الشبكة العنكبوتية للمعلومات –ج 

وهي تسهل عملية التصفح والبحث عن املعلومات وسريها WWWأو خدمة Webويطلق عليها خدمة
إل ضافة إىل عناصر تفاعلية تتمثل يف داخل الشبكة من خالل إمكانية احلصول عليها عن  طريق نصوص 

الصوت، والصورة وأفالم فيديو، وهي مبوبة بطريقة يسهل الوصول إليها، وترتابط جمموعة املعلومات اليت حتتويها 
Web ا بواسطة الوصالت التشعبية لقيام بعملية حبث أفقية عرب Hyperlinksحبسب موضوعا واليت تسمح 

عبارة Hyperlinkإضافة إىل عملية البحث اخلطية التقليدية، فالصلة الفائقة صفحاته أو من خالل ملف آخر
عن عنوان صفحة ويب حمددة يف كلمة أو أكثر يف شكل بياين أو صورة يتم من خالل النقر عليها لالنتقال إىل 

.صفحة جديدة أو عنوان فرعي

:Telentخدمة بروتوكول الربط عن البعد –د 

النرتنت للحصول على ) باحلواسي(متكن املستخدم من التنقل عرب خمتلف  الشبكات اجلزئية املتصلة 
كاستغالل احلواسيب ذات الطراز العلمي يف تنفيذ بعض الربامج أو القيام (معلومات معينة يف جمال حمدد 

ت معقدة ، يستحال تنفيذها على احلواسيب الشخصية خول إىل اجلهاز املضيف على ما الد32، ويتوقف)حبسا
حلصول عليه .يقدمه هذا األخري وما يسمح 

:Mailing Listخدمة القوائم الربيدية–ه 

تعترب بني أشهر خدمــــــــات االنرتنيت اليت تعتمد على الربيد االلكرتونـــــــــي، تسمح ملستخدمـــــــــي االنرتنيت     
ــــظ كل  ستخدام هذه القوائم، حيث حيتفــــــــ مهم  شخص ذو االهتمامــــــــــــات املشرتكة مناقشة املوضوعـــــــــــــــات اليت 

ة األعضــــــــــــــاء الذين هلم اهتمامات مشرتكة، عندما يرغب أي شخص يف  تقدمي رسالة لعرضها للمناقشة بقائم
ستخدام  على بقية أعضاء القائمة فعليه إرسال رسالة إىل عنوان القائمة فتصل إىل مجيع أعضاء القائمة املعنيني 

.ة عادة نسخ من الرسائل املوجهة إىل أي عضو من القائمةالربيد االلكرتوين ويستلم األعضاء يف القائمة الواحد

.112مرجع سبق ذكره، ص شبكات اإلدارة االلكترونیة، عالء عبد الرزاق السالمي، حسین عالء عبد الرزاق السالمي،  32
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:خدمة جمموعة النقاش–و 

تسمح هذه اخلدمة بتبادل األخبار واآلراء اليت ختص موضوع معني بني مستخدمي االنرتنت، وختتلف عن 
.هالقوائم الربيدية كون املستخدم عليه الذهاب إىل قائمة يف لوحة اإلعالن ليختار ما يناسب

ا للتعرف على املشاكل اليت تميكن للمنشآ ا، تطرح فيها نقاشا حول منتجا أن تطرح جمموعات نقاش خاصة 
ئنها أو التعرف على وجهات نظرهم وما يقرتحونه من تعديالت مما يعزز قدرة املؤسس على املنافسة ةقد تعرض لز

33.للتوزيعاحلرة، وهناك بعض املؤسسات تتخذ من جمموعات النقاش وسيلة

Forums de discussion/Newsgroupsخدمة االتصال املباشر–ر  ):(

متكن هذه اخلدمة من استخدام شبكة االنرتنت كوسيلة اتصال مباشرة بني األفراد أو املؤسسات، بغية خفض 
تكلفة االتصاالت خصوصا منها اخلارجة عن املنطقة اهلاتفية، مستفيدة بذلك املؤسسات من عقد لقاءات عرب 

ئن أو وكالئها أو مورديها وفروعها املوزعني جغراف 34.يا يف املناطق متعددةالشبكة مع الز

:شبكة االنرتانت-5

شبكة االنرتانت هي شبكة املؤسسة اخلاصة اليت تستخدم تكنولوجيا االنرتنت واليت تضم لتلبية احتياجات 
ت واملعلومات عن عمليات وأنشطة املؤسسة اليت يتم . العاملني من املعلومات الداخلية أو من اجل تبادل البيا

يجية، وال يتمكن األشخاص من غري العاملني تنفيذها يف مقر املؤسسة أو فروعها ووحدات أعماهلا اإلسرتات
ئن املهمني لالستفادة  ملؤسسة الدخول إىل مواقع الشبكة إال إذا أعطت اإلدارة موافقة تسمح للموردين أو الز

. من موارد الشبكة

ستخدام نظم احلماية والسيطرة وتقنيات الرق 35.ابةوتستطيع شبكة االنرتانت ضمان االستخدام الشرعي للشبكة 

ملؤسسة تستعمل الربوتوكوالت  والقواعد اليت بين عليها االنرتنت  فاالنرتانت عبارة عن شبكة حواسيب خمتلفة 

،كلیة الحقوق و العلوم  االقتصادیة،جامعة قاصدي مرباح تكنولوجیا ونظم المعلومات في المؤسسات المتوسطة والصغیرة، مقیاس بختي إبراھیم33
.03،  ص 2005ورقلة، أكتوبر 

.نفس المرجع والصفحة سایقا 34

سني،  ا العربيةسعد عالب  ضاإلدارة االلكرتونية وآفاق وتطبيقا .68ص ،2005مركز البحوث، : ، الر 35
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وذلك كي يتمكن األفراد العاملني يف تلك املؤسسة من االتصال ببعضهم البعض والوصول إىل املعلومات وذلك
.التقليدية املعتادة بطريقة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة وأقل كلفة من األساليب

الفروقات بني االنرتنت واالنرتانت): 06(اجلدول رقم 

االنتـــرانت االنتــرنت 
غري مملوك ألحد؛ - 
أي شخص ميكنه الوصول إليه؛- 
ميكن الوصول إليه من أي مكان أو موقع؛- 
.حيتوي على مواضيع ومعلومات خمتلفة ومتعددة- 

يفه؛هو ملك املؤسسة اليت تستض- 
ال ميكن ألي شخص الوصول إليه إال الذين مسح - 

هلم بذلك؛
يعمل فقط يف موقع واحد؛- 
ملؤسسة-  .حيتوي على املواضيع واملعلومات اخلاصة 

.24مرجع سابق ذكره، ص ،)دراسة حالة اجلزائر(دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال التسويق خبيت إبراهيم، :املصدر

االنرتنت ال تعمل لوحدها وإمنا من خالل تكنولوجيا االنرتنت وهي تربط أوصال املؤسسة من كما رأينا أن 
ئن، املوردين وغريهم وتدعى هذه  الداخل إال أن املؤسسة تستعمل شبكة أخرى لربط اتصاالت الكرتونية مع الز

.الشبكة االكسرتانت  
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االنرتانت واالكسرتانتشبكات ): 10(الشكل رقم 

سني:املصدر .61،ص 2006دار النهج، : عمان، األعمال االلكرتونية، بشري عباس العالق، سعد غالب 

: شبكة االكسرتانت–6

شبكة االكسرتانت هي عبارة عن شبكة مكونة من جمموعة شبكات انرتانت، وهي تقوم بربط جمموعة من 
ملؤسسات  املؤسسات مع بعضها البعض يف ظل نظام معني، أس الشبكة اليت تربط شبكات انرتنت اخلاصة 

تستخدم 36ن هلم تبادل املعلومات واملشاركة فيها،والعمالء ومراكز األحباث الذين جتمعهم أعمال مشرتكة وتؤم
حيث حتدد اليت متلك .شبكة االكسرتانت تقنيات احلماية اخلاصة ويتطلب الدخول إليها استخدام كلمة املرور

لدخول إىل الشبكة ومستوى الدخول املسموح به كما تتكون من . شبكة االكسرتانت األفراد الذين يسمح هلم 
بدورها جمموعة انرتانت ومقدمي خدمة االنرتنت وتكنولوجيا القنوات اآلمنة وبرجميات عدة عناصر تتضمن 

:يتم إعداد مواصفات االكسرتانت حسب قاعدتني أساسيتني مها. االتصال وتطبيقات األعمال

.41–40، مرجع سبق ذكره، ص ص شبكات اإلدارة االلكترونیةعالء عبد الرزاق محـمد السالمي، حسین عالء عبد الرزاق السالمي،  36

مواقع الويب

مزود التسويق 

التسويق

مزود اهلندسة

ت مزود املوارد البشريةمزود بيا
هزون ا

ئن الز

مواقع أخرى
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ميكن تطبيقها بواسطة خط مباشر مع احلفاظ على حتكم كامل هلا مع ربطها جبميع شبكات االنرتانت ذات *
.عالقةال

لنسبة للمؤسسة كشبكة ومهية خاصة وهذا احلل يكون * استحدث قناة عرب االنرتنت حيث ميكن استخدامها 
.عادة أقل كلفة

يف البيئة اخلارجية ولكن ضمن نطاق نتستند شبكة االكسرتانت إىل تقنيات االنرتنت وتتوجه إىل املستفيدي
ت  حمدود بنوع العالقة اليت تريدها املؤسسة وتعتمد يف فاعليتها على درجة تكاملها مع نظم املؤسسة وقواعد البيا

.إلضافة إىل مبدأ القنوات اآلمنة

تكنولوجيا االنرتنت ومناذج بناء املواقع: املطلب الثاين

لعمالء أو املعلومات عن منتجات إن تكنولوجيا االنرتنت مر  ت سواء اخلاصة  تبطة بكيفية تسويق قواعد البيا
و خدمات املنظمة وكيفية حتميلها والبحث عنها بسرعة ودون مشاكل، وكيفية بناء مواقع االنرتنت عن طريق 

.مناذج للغات برجمة متخصصة

:وتتمثل يف:تكنولوجيا االنرتنت-1

ت*  ت املرتابطة لتخزين جداول من املعلومات مثل لغة :تسويق قواعد البيا تكنولوجيا تسويق قواعد البيا
SQL ت صحيحة .تستطيع استخراج شيء حمدد أو جمموعة أشياء بينها صيغة مشرتكة عن قاعدة بيا

:تكنولوجيا التوزيع*

من بني التكنولوجيات اليت يستخدمها رجال التسويق االلكرتوين للتوزيع هي التكنولوجيات اليت تزيد من سعة 
37:وتسمح للمستخدمني بفرتة احملتوى وتزيد من درجة أمن احلركات التجاريةBand Widthاحلزمة 

كن حشرها من خالل أنبوب كمية املعلومات اليت مي–وتعرب سعة احلزمة عن فرتة احلمل لقناة معلومات 
سعة حزمة أكرب ينتج عنه سرعة توصيل . املعلومات، هذا األنبوب ميكن أن يكون خط تلفون أو كيبل تلفزيون

.125مرجع سبق ذكره، ص التسویق االلكتروني،  محمـد طاھر نصیر، 37
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نية . أكرب للمعلومات خالل ذلك االنبوب والعكس صحيح Bit/Sec–وتقاس هذه السعة بوحدة البيت لكل 

Bit/Secتلفون، وأسرعها تعمل على سرعة املودمات تستخدم لضخ املعلومات من خالل ال– لتايل كم 56 و
املختلفة؟ فيمكن اعتبار اجلدول كدليل اىل حد  جيب أن تكون السرعة حىت تتمكن من دعم إرسال أنواع امليد

:ما

واحلد األدىن من ال): 07(اجلدول رقم  PBSنوع امليد

نيةنوع امليد االختصاراحلد األدىن من البث لكل 
2500025KB/Sكتابة

صورة 
فيديو

5000–100000
1000000

50–100KB/S
1MB/S

.125، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان ، ص التسويق االلكرتوين،نصريمد طاهر ـحم: املصدر

اهليكل العظمي لالنرتنيت لديهاأن االنرتنت اآلن يف مرحلة تطويرية حساسة، قنوات املعلومات واليت تشكل 

ستمرار من بينها :قدرات نقل متميزة ويتم تطويرها 

:DSLخط املشرتك الرقمي *

تستخدم خطوط التلفون اليت هي مركبة يف بيوت املستهلكني وتسمح ملستخدميها بعمل DSLتكنولوجيا ال 
ت يقع على  مكاملات تلفونية يف نفس الوقت الذين يكونون مشبوكني على شبكة االنرتنيت الن نقل البيا

.ترددات خارج ترددات الصوت املسموع

:Cable Modemsمودمات الكوابل *

بنقل حركة االنرتنت من خالل سلك الكيبل التلفوين املوصل مع املنزل سرعة النقل على تسمح هذه التكنولوجيا 
لكل شركات الكوابل تواجهها مشكلة إذا كان لديها عدد B/S2.5إىل B/S500مودمات الكوابل ترتاوح مابني

.كبري من املشرتكني يف حي واحد حيث تقل احلصة يف سعة احلزمة
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:تكنولوجيا العالقات التسويقية*

مسه –ت يتضمن الشخصنة يتسويق العالقات العامة عرب شبكة االنرتن وتغيري حمتوى املوقع –تسمية املستخدم 
حية التطبيق من تغيري حمتوى املوقع ليتناسب مع رغبة  يتوافق مع رغبات املستخدم، الشخصنة أسهل بكثري من 

ت ملواقع االنرتنت املستخدم، على أية حال عمال .ء التكنولوجيات يعتمدان على قواعد البيا

ت عندما يقوم املستخدم  ا ف قاعدة بيا ت ختزن كل حمتو مواقع االنرتنت اليت تسري بواسطة قواعد البيا
ت وجيهز الصفحة يف جزء صغري من  مج بتحرير احملتوى من قاعدة البيا بطلب صفحة ويب معينة يقوم بر

مج يتم من قبل حمرتف تكنولوجيا معلومات يف إحدى اللغات املتقدمة مثل لغة ال ال ،  ASPثانية، هذا الرب
ت وصفحة االنرتنت يتم أتوماتيكا . كذلك سهل جدا حتديث هذا النوع من املواقع بتغيري حمتوى قاعدة البيا

ت لديها  مج إداري منفصل ليسمح بعملية التحديث ومعظم مواقع االنرتنت املبنية على أساس قواعد البيا بر
ت 38.لقاعدة البيا

:مناذج  بناء مواقع االنرتنت–2

ستخدام لغة برجمة تسمى لغة النصوص  هناك عدة مناذج لبناء مواقع االنرتنت، فصفحات االنرتنت مت بنائها 
افوا هلا لغات أخرى تدعم صفحات فهذه اللغة ما زالت تستخدم حلد اآلن لكن أضHTMLاملرتابطة التشعبية 

:االنرتنت املتفاعلة، وهذه اللغات تتضمن

جمه األصلي :HTMLمناذج -أ هذه اللغة تشمل جمموع من "Hypertext"هي لغة اليت طورها بيزيرزيل من بر
لنص، فهذه الشفرات تصف العالقات بني عناصر النصCodsأو Pagesالشفرات  معروفة ومناذج 39.ملحقة 

40.جدا للمستخدمني وتتكون من مربعات نصوص، مربعات لالختيار، أزرار دائرية، قوائم منسدلة

وهي تستخدم "  مايكروستمز"هي لغة كمبيوتر متعددة األغراض مت تطويرها من قبل شركة :لغة اجلافا–ب 
لذلك تعترب قاعدة أمنية " نت سكيب"لتطوير مواقع ويب متفاعلة، فلغة اجلافا متوافقة مع االنرتنت إكسبلورر مع 

لبناء النماذج وهي لغة سريعة خاصة على الكمبيوتر الشخصي، الن الربامج تعمل يف مساحة ذاكرة حممية حبيث 

.143محـمد طاھر نصیر، مرجع سبق ذكره، ص  38

.41، ص 2005–2004، دار الجامعیة، اإلسكندریة، التجارة االلكترونیة: طارق عبد العال حماد 39

.111مـحمد طاھر نصیر، مرجع سبق ذكره، ص  40



التسویق االلكتروني: فصل الثانيال

86

ملستخدمني ي خراب لربامج الكمبيوتر اخلاصة  ونظرا لتعقد الربجمة بلغة اجلافا تطلب إضافة . ال تتسبب 
يتم عمل جزء كبري من التفاعالت بدون كتابة برامج معقدة حتتاج إىل قدر  حبيثHTMLحتسينات وتطوير ال  

.الدينامكيةHTMLكبري من املهارة والتخصص وهي لغة 

املعيارية لتجعلها أكثر تفاعال وذات HTMLهي اللغة اليت قدمت حتسينات ال :الديناميكيةHTML–ج 
:وتتمثل هذه التطورات يف. حاتولتصميم الصفMultiMediaقدرات أفضل فيما يتعلق ب 

، ويستخدمها رجال التسويق لتحديد نسخة "نت سكيب"هذه اللغة مت تطويرها من قبل :جافا سكريبت*
االستعراض اليت يستعملها العميل إلرسال النسخة املناسبة من صفحة االنرتنت لتتوافق مع اجلهاز، وميكن ان 

.تستخدم هذه اللغة أيضا كآلة حاسبة أو ساعة أو لعبة

للجافا لكنها تعمل إال على األجهزة اليت تستخدم الويندوز، على عكس تعترب منافسة :ACTIVE Xلغة ال *
ميكنها الوصول إىل ملفات العمالء ACTIVE Xكما أن برامج . اجلافا تعمل على آبل  ماكنتوش والويندوز معا

ط وهناك ملحقات تستخدم غالبا لتشغيل برامج الوسائ. مما يفتح احتمالية إساءة استخدام خصوصيات اآلخرين
ا قاعدة كبرية من املستخدمني ومن أشهرها. املتعددة :وهي برامج منتشرة 

-Head Player: مج بتشغيل برجميات الصوت والصورة على كمبيوترات املستخدمني، ومن يقوم هذا الرب
مج  .Windows Media Playerمنافسي هذا الرب

-Acrobat:مج يسمح بتخزين الصفحات كما هي ئق مؤمنةهذا الرب .، وميكن وضع قفل عليها كي تبقى الو

-Flash: ته ميكن أن تتضمن مج يسمح بتشغيل امللفات املتحركة على كمبيوتر املستخدم، وحمتو هذا الرب
.اجلداول والصور واألصوات واللقطات املتحركة صوت وصورة

عد بفورمات دقيقة للكتابة وهي تسا:CSS/Cascading Style Sheetsمنوذج الصفحات املتتابعة *
.، فهي ميكن أن تطور املواقع مبجهود قليل نسبياCSSوالرسومات على 

*XHTML: هذه اللغة متوافقة مع معايري الXMLهو جعل لغة : وله هدفان  رئيسيانHTML ،أكثر رمسيا
ت الصفحة وطريقة عرضها كما يف حالة استخدام  دة الفارق بني حمتو .CSSوز
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*XML:كبريا للتطبيقات التجارية. هذه اللغة تكمل العزل بني الصفحة وطريقة عرضها لتايل فتحت  . و
ت التجارية وتبادل املعلومات م ان يطلبوا عرب الشبكة . وهي تكمن يف عمل قواعد البيا مكا فاملستهلكون 

م، وهل منتج معني متوفر أم ال، أو أي معلومات أ خرى ميكن إرساهلا من مواقع االنرتنت معلومات عن حسا
.مباشرة عند الطلب

ت هو توصيل الوسائط عرب :Multimediaالوسائط املتعددة * ت ملقدمي احملتو إن أحد أهم التحد
:االنرتنت، الن أكثر الوصالت املنزلية لالنرتنت بطيئة وهناك أربعة حلول للمشكلة هي

ا مثل استخدام كابل مودم -  Cableتسريع الربط املنزيل مع االنرتنت سواء كان عرب الكبالت أو بدو Modems

ت وسائط املتعددة-  ت ميكن ضغطها حبذف التفاصيل  لتأخذ حجم :ضغط حمتو من املعروف أن كل البيا
مجHead Networkأقل، حيث بدأت شركة  ."Head Video"و "Head Audio"برب

بروتوكوالت االنرتنيت: املطلب الثالث

ت واملعلومات بني احملطات االلكرتونية، بروتوكوالت االنرتنيتلقد تعددت وتنوعت  لتسهيل عمليا انتقال البيا
لتفصيل فيما يلي :و ميكن عرضها 

:تعريف بروتوكوالت-1

ت  االلكرتونية وهو جمموعة القواعد واألسس اليت حتدد يستخدم هذا املصطلح يف جماالت االتصاالت بني احلسا
ت عندما  ت وانتقاهلا عرب خطوط االتصاالت من كمبيوتر آلخر وكيفية استقبال هده البيا طريقة إرسال البيا

41.تصل إىل حمطتها األخرية 

ت خمتلفة للربوتوكوالت، لكن الربوتوكوالن الداعمان للعملية األساسية لالنرت  .IP/TCPنيت مها توجد مستو

ت :IP/TCPبروتوكول مراقبة البث وبروتوكول االنرتنيت –2 ويشمالن قواعد أساسية حول كيفية نقل البيا
يراقب جتميع الرسالة يف حزم متماثلة قبل بثها على االنرتنيت وهو يراقب TCPعرب الشبكة وكسرها، فربوتوكول 

.732ص، صمرجع سبق ذكرهالتجارة االلكرتونية،طارق عبد العال محاد،  41
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كل التفاصيل املوجهة بكل احلزم أن كل منها عليها IPإعادة اجلزم حىت تصل إىل وجهتها ويتضمن بروتوكول 
العديد من التطبيقات املتنوعة لربوتوكوالت الطبقة اليت تقدم IP/TCPعالمة العنوان الصحيح للوجهة وتضم 

ا خدمات التطبيق وهي تشمل  تعرف  عرض صفحة الويب وتسهيالت إدارة اخلدمات للمستخدمني وأحيا
2.الشبكة ونسخ امللفات والربيد االلكرتوين وخدمات الدليل

يوفر فراغ لشبكات االنرتنيت، أي انه يتحكم ويضع القواعد إلرسال : IP/The Internet Protocolبروتوكول *
ستخدام عناوين االنرتنيت الرقمية، وتوفر الطبعة األخرية من بروتوكول االنرتنيت خيارات أكثر واستقبال امللفات 

42.متعددة الوسائط وأمنا إضافيا وعناوين أكثر ألجهزة الشبكة 

يستخدم هذا  الربوتوكول يف تبادل الرسائل بني مواقع : TCP/Transmission Control Protocolبروتوكول *
Packet.43االنرتنيت املختلفة على مستوى أجزاء امللفات الصغرية واليت يطلها عليها احلزم 

وهو بروتوكول االنرتنيت املسئول عن نقل –Hypertext Transfer–هي اختصار ل :HTTPبروتوكول –3
حيث متصفح الويب للعميل أو املستخدم . سريفر/منوذج العميل HTTPوعرض صفحات الويب، ويستخدم 

اليت HTTPويرسل طلبا لصفحة الويب إىل سيوفر بعيد، وكرد يوجه السريفر رسالة رد ال HTTPيفتح دورة ال 
. ومنوذج العميل سريفر هو شبكة حيث يكون كل كمبيوتر على الشبكة. ترسل إىل متصفح الويب للعميل الطالب

من االستجابة الصفحة املعروضة بواسطة متصفح العميل بعد أن حيدد العميل أن الرسالة اليت سلمها وتتض
HTTP.44تغلق وتنتهي دورة IP/TCPصحيحة فان وصلة 

ت http" و  ستخدام منوذج إدخال بيا هو بروتوكول نقل تشعيب يسهل حتويالت آمنة بني املستخدم واملخدم 
مج الزبون عندها زرا أمنا ألجل جولة االستعمال احلالية  ميكن للمستخدم النقر على زر التقدمي األمن، وسيولد بر

45".ستخدام النموذج 

.734ذكره، ص ص ،  مرجع سبقالتجارة االلكترونیةطارق عبد العال حماد، 42

.734نفس المرجع، ص  43

.65، مرجع سبق ذكره، ص التسویق باالنترنت والتجارة  االلكترونیةطارق طھ،  44

. 102، ص 2000، دار الرضا للنشر، الطبعة األولى، التسویق عبر االنترنیتطالل عبود، 45



التسویق االلكتروني: فصل الثانيال

89

مج E-mailلربيد االلكرتوين يدير وخيزن ا:IMAP,POP,SPMبروتوكول –4 والذي يرسل بواسطة بر
سم  Mail Server.46وعناصر مادية يعرفان معا 

ميزته أن يتيح للعميل إرسال امللفات إىل كمبيوتر بعيد ويفرغ ملفات منه، : FTPول نقل امللفات ـــــــبروتوك–5
االنرتنيت، ويوفر طريقة للولوج إىل حاسوب مزود يف شبكة وهو ميثل بروتوكول لنقل امللفات بني موقعني يف شبكة 

دف جلب ملفات خمزنة فيه أو إرسال ملفات إليه 47.االنرتنيت 

" S-HTTP" وبروتوكـــول) Secure Socket Layer( إن بروتوكــــول :S-HTTP   SSLوالت  ـــــــــبروتوك–6
من اجل منع اعرتاض "  Web Browsers"الويب–متصفحات –هي بروتوكوالت تعمل ضمن مستعرضات 

ت واملعلومات، ت واملعلومات اليت جيري إرساهلا عرب االنرتنيت يف نقطة أثناء انتقال هذه البيا وقد قامت البيا
واستخدامه يف متصفحها من أجل دعم اجلانب األمين لالنرتنيت، وقد SSLبتطوير بروتوكول Netscapeشركة 

أدرج أيضا ضمن نظم مزودات الويب، فان املصمم يقوم بتحديد الصفحات اليت حتتاج إىل مستوى عــــــــــال من 
ـــــــــــا بعد أن يعمل على تشفريهـــSSLاألمن والسرية عندما جتري تبادل هذه الصفحــات ، ولذلك فان بروتوكـــــول 

ستخدام املتصفح   ت واملعلومات املطلوبة وجيري إرساهلــــــــا  لبيا بصورة مشفرة –املستعرض –ميالهــــــــا الزبون 
ت واملعلومــــــات إىل اجلهة املطلوبة بعيدا عن عبث  وآمنة، وجيري فك وحتليل التشفري والرتميز بعد أن تصل البيا

48.اآلخرين

نتيجة لالخرتاقات اليت تتعرض هلا امللفات اخلاصة يف أجهزة احلاسوب ويف خوادم :Fire Wallجدار النار–7
دف بدرجة أساسية إىل توفري اجلانب األمين، غري انه  الويب، فقد جرى ابتكار تكنولوجيا اجلدران النارية اليت 

49:يقدم خدمات أخري مثل

ئنتقدمي إحصاءات حول حركة امل- .ستخدمني والز

.حتديد ورصد األعمال والتصرفات املشبوهة اليت ميارسها بعض املستخدمني-

.736ذكره، ص ، مرجع سبق التجارة االلكترونیةطارق عبد العال حماد، 46

.114مرجع شبق ذكره، ص شبكات اإلدارة االلكترونیة، عالء عبد الرزاق، محـمد السالمي،  47

.328مرجع سبق ذكره، ص ، )عناصر المزیج التسویقي عبر االنترنت(التسویق االلكتروني یوسف أحمد أبو فأرة،  48

.370نفس المرجع السابق، ص 49
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ئن-  .حتديد اخلدمات اليت يطلبها ويرغب فيها هؤالء املستخدمون والز

لتعديالت الضرورية على سياسات وإجراءات األمن يف ظل ما يكشفه جدار النار-  .  بناء تصور متجدد 

مج ميكن تشغيله على نفس حاسوب خادم الويب أو حاسوب آخر مرتبط خبادم الويب  وجدار النار هو بر
اجلوالة بني خادم االنرتنيت والزبون، كما IPوميارس جدار النار عمله عن طريق إجراء عملية فحص لربتوكول 

ذا اجلدار . الناريميكنه إعاقة ومنع مجيع حماوالت الدخول إىل الشبكة احملمية 

RRP( بروتوكول احملافظة على املورد –8 :Resource Reservation Protocol:( وهو بروتوكول حيافظ
لنسبة إلرسال ال  مثل مؤمترات الفيديو ونفس الربوتوكول ميكن Multimédiaعلى عرض الشريك 

تبادل امللفات بني احلاسبات املتصلة هو املستخدم لتنظيم FTPاستخدامه ألولوية الربيد االلكرتوين، وبروتوكول 
مج أو أينوع من امللفات، ومع هذا  بشبكة االنرتنيت وميكن أن تكون هذه امللفات صفحات ملوقع أو ملف لرب

RRPاالنرتنيت  بروتوكول احملافظة على املورد Routersفيستمر وقت طويل نسبيا قبل أن تدعم كثري من 

50.متاح

يساعد بروتوكول حل العنوان معدات ):ARP/The Adresse Résolution Protocol( بروتوكول –9
IP.51الشبكة يف حتديد عنوان بروتوكول انرتنيت 

.735–734، مرجع سبق ذكره، ص ص التجارة االلكترونیةطارق عبد العال حماد،  50

.735نفس المرجع، ص  51
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أثر التسويق االلكرتوين على عالقات العميل لتفعيل اجلودة: املبحث الثالث

إن التسويق االلكرتوين للخدمات قد سهل عملية االتصال الفوري للمعلومات للعمالء يف الوقت واملكان 
ت ، فالتسويق االلكرتوين  احملددين من قبلهم، إضافة إىل استخدامه للتطورات احلاصلة يف تكنولوجيا قواعد البيا

لدرجة األوىل فهو يؤثر مباشرة على عالق لتايل يتحقق الرضا الذي له عالقة إذا موجه للعميل  ات العميل و
جلودة .مباشرة 

اجلودة من منظوري املنظمة والعميل: املطلب األول

صعيد التجارة لقد أصبحت اجلودة أحد اجلوانب األساسية لتحقيق النجاح يف أسواق األعمال سواء على 
ودة ينبغي أن يكون يف مجيع جوانب املنظمة وليس      التقليدية أو على صعيد األعمال االلكرتونية، وحتقيق اجل

يف جودة املنتوج فقط، أي ينبغي الرتكيز على حتقيق ركائز اجلودة على مستوى إدارة املنظمة ومجيع وظائفهــا 
ــا ــا ومعدا لتايل فتحقيق اجلودة يكون من منظورين. وأنشطتهــا وجتهيزا :و

:اجلودة من منظور املنظمة–1

قبل طرحه يف ) سلع أو خدمات(تضع املنظمة جمموعة من املعايري واملواصفات اليت ينبغي  أن تتوافر يف املنتوج 
.السوق، وعند اجناز املنتوج جتري عملية تقييمية يف ضوء املعايري املوضوعية

مستـــــــــوى اجلودة الذي تسعــــــى إىل حتقيقه وحدوث أي احنــــراف يف االنــجاز عن املعاييــر واملواصفــات معناه احنراف 
.املنظمة يف املنتوج، وما ينطبق على املنتوج ينطبق أيضا على اجلوانب األخرى يف املنظمة

ا حصول املطابقة بني املعايري واملواصفات املوضوعة مسبقا  إذن فاجلودة من منظور األعمال االلكرتونية يقصد 
أما إذا حصل . ر التسويق االلكرتوين هو احلد أو التخفيض من االحنراف بني املخطط واحملققواالجناز احملقق، ودو 

االحنراف فان على اإلدارة االلكرتونية أن تعمل على التقليل من فجوة اجلودة ألنه كلما زادت الفجوة السلبية زاد

ــا الكرتون يا عرب موقعها على الويب أن تضع لنفسها مستوى تدين اجلودة، وهلذا على املنظمة اليت تسوق منتوجا
لشكل الذي  ا  معايري تغطي جوانب متعددة تكفل إنتاج وتسويق وبيع املنتجات على االنرتنيت وحتصيل أمثا
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لتايل حتقق املؤسسة بذلك رضا الزبون الذي حتقق من خالله  فضل ما ميكن و يشبع حاجات ورغباته وأذواقه 
.اجلودة بصورة تلقائية

:التسويق االلكرتوين كضرورة حتمية يف املنظمات–2

وهناك . إن التسويق االلكرتوين أصبح ضرورة حتمية إلعداد أي تنظيم يطمح للوصول إىل درجة كبرية من اجلودة 
52:ثالثة أسباب تدعم هذا القول

التصاالت حباجة إىل قبل كل شيء، وكأي خدمة جديدة فان اإلجراءات القائمة على تكنولوجيا املعلومات وا*
من الشائع، "أنه )colletDomique(وقد رأى يف هذا الشأن. اكتساب شهرة وصورة اجيابية لكي تتقدم بسرعة

".إذا كان الزبون راض عن اخلدمة فهو خيرب عنها اثين عشر شخص آخر

وفعاليته، عن طريق مستخدميها كل هذا يعين أن انتشار االنرتنيت يف أي بلد يدين كثريا إىل القيل والقال االجيايب
. يف ميدان اختصاصه 

: نظم اإلعالم اآليل عن بعد يتطلب جودة عالية مبقدار أكثر ضرورة ألنه جمرد من العالقات اإلنسانية مثال*
فجماعات النقاش املتخصصة قد تستعمله كسالح فعال للمستهلكني الغري راضيني، . االعتذارات واالبتسامة

ميز للسيارات اكتشفوا خلل يف نظام املكابح أن هناك جمموعة من املالكني: "حيث ذكر يف مثال يف لوس أجنلس 
ABS،وخالل أسابيع اكتشف أن هناك عدد كبري من املالكني لنفس النوع من السيارات لديهم نفس املشكل .

وعليه مت مقاضاة الصانع مجاعيا، وكسبت القضية بفضل حمامي االدعاء الذي يلجأ إىل االنرتنيت جلمع املعلومات 
ومن هنا تظهــــــــــــــــــر أمهية االنرتنيت. انيك و التحاور مع وكالئه يوميـــــــــــــــا حىت وصل إىل احلقيقةوآراء اخلرباء يف امليك

كوسيلة جترب املؤسســــــــات إىل االحرتافية أكثر و االهتمــــــــام جبودة املنتجات خوفا من التهديدات احلمائية 
النرتنيت اجتاه اجلو  .دةللمتعاملني 

أخريا فأمهية اجلودة تشتـــــــــرط األدوات املستخدمة يف التسويق االلكرتونــــــــي املركز على التكنولوجيــــــــا األكثر *
ـــــــــم  ـــال مثال املعاقني أيضـا هم احملتاجني أكثر الستعمـــــــــ(تطــــــــــــور خلدمة كل العمــالء مبختلف أنواعهــــــم وحاال

52 Michel Badoc Bertrand lavayssiére ; et Emmannual copin, E-marketing de la banque de l’assurance,Edition
d’organisation, paris, deuxiéme édition, 1999, pp171-172.
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ا املستهلك، ) هذه  التكنولوجيـــــــــا وميكن استخدام هذه التكنولوجيـــــــــا أيضا للعمليـــــــــــات الروتينية اليت يقـــــــــــوم 
.مثل املعامالت البنكية

):املشرتي عرب االنرتنيت(اجلودة من منظوري العميل –3

مسألة اجلودة بصـــورة متكاملة، فانه ال جيــوز التعامل معهـــــــــا من منظـــــــــور املنظمة حىت جيــــــــــــري التعاطـــــــي مع
ـــل املنتجة فحسب، بل ينبغــــي الرتكيــــــــــز على اجلــــــــــانب اآلخــــــر يف العالقة التجارية االلكرتونية وهو العميــــــ

جلـــــــــــــــودة من منظـــور العميل هو تقدمي املنتجــــــــــات واخلدمـــــــــــات وأنشطــــــة ، ويقص)املشتـــري االلكرتونــي( د 
لالستخـــــــــــــــــدام ) سلعة أو خدمة(املنظمـة بصــــــــــورة موائمة ومناسبة الستخدامــــــــــاته، ويقصـــــــــــــد مبوائمة املنتـــــــــــوج 

لصورة التـي حتقق له الر  ضـــــــــــــا هو أن يكـــــــــون املنتج قــــــــادرا على تلبية حاجات ورغبـــــــــات العميل االلكرتونـــــــــي 
ــاه يف خصائــــــــص املنتــــــــــــــــــــوج، عن املنظمة اليت متــــــــــارس أعماهلــــــــا الكرتونيـــــــــــا، وينبغـــي أن تراعـــــــــي يف ذلك رضــــــــ

وهذا ماحيــــــــــاول التسويق االلكرتونــي . يف سعـــره، يف أساليب تروجيية، ويف تقنيــــــات وآليـــــــــــات توزيعه وإيصالـــــــــه
ـوج حجــــــــر الزاوية يف اهتمامـــــــــات اجلــــــــــــــــــودة، ويعد املنتـ. حتقيقه للعميل من خـــالل موقــــــع املنظمة على االنرتنيت

إذ أن املنتــوج هو صــورة املنظمة وما على التسويق التقليـــدي أو االلكرتونــــي إال العمل على فهم ودراسة 
ــــــم لتحقيق وجهــــــــــــــات نظـر العمـــالء وآرائهــــم عن منتـــوج املنظمة وأدائهــــا  لتحسيـن املنتـــــوج مبا يرضــي رغبا

لتالـــي ميكن القــــــول . رضاهــــــــم عن اجلــــــودة  أن اجلـــــودة ما هي إال قــــــدرة املنتـــوج عل حتقيــــــــــق إشبـــــــــــاع تـــــــــام " و
53".الحتياجـــــات العميل

وعلـــــى كل منظمة تعمل يف جمــــال األعمــــال االلكرتونية أن تسعـــــــى إىل حتقيــــــــــق إدارة اجلـــودة الشاملة يف 
لنظــــم الداعمة يف امليدان الواقعــــــي، وتطبيـــق ــــا ذات العالقة  وتبنـــيختطيــــــــط وتنفيـــذ ورقابة وتقييم مجيع عمليا

فضـــــل صــورة من اجــــــــل رفع  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يعنـي حتقيق التفاعــل بني املدخــــالت التنظيمية 
ا مدخل "ورانــوزاف جــادوارد ومينغ وجمستــــــــوى جـــودة املخرجات، ومنه فاجلودة الكلية حسب تعريف 

ويستخلص مما تقدم 1".املستمر يف جودة منتوج املنظمة لتحقيق رضـــــــــا العمالءإداري متكــــــــــــــامل يسعى للتحسني
أن إدارة اجلودة الكلية تستهدف الوصــــــول إىل مستــــــــــــوى اخلطأ صفر مبعىن منع حدوث اخلطــــــــأ، مبعىن منع خطــــــأ 

م من املنظور الكلي للمنظمة وليس من منظور كل قسم األداء قبل حدوثه، أي أن التحسني يف اجلودة جيب أن يت
ومبا أن التسويق االلكرتونــــي هو أحد هذه األقســـــــــام وجوهرهــــــــا ومركزهــــــــــــا يف وظائف املؤسسة، فانه . على حدة

.101مرجع سبق ذكره، ص ، )عناصر المزیج التسویقي عبر االنترنت(التسویق االلكتروني و فأرة، یوسف أحمد أب 53
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اجلودة الكلية وذلك بتوفيــر من املنطقـــــــــــي أن يكون حتسني تلك اجلودة على النحو الذي يستهدفه مفهوم إدارة
أي استخدام إدارة التسويق لنظم  املعلومــــــــــات (ةاملعلومــــــــــات بشكل حمدث أو بطرق التكنولوجية أو االلكرتوني

دين وكافة املبنية على احلاسبـــــــــــات، حيث توفر هلا املعلومــــــــــات الضرورية عن األسواق، األذواق املنافسني املور 
وذلك قبل . خصوصا أن املؤسسة تعيش يف ظل منافسة متنامية ومتطــورة) العناصـــــــــر األخـــرى املؤثرة على اجلودة

.إنتـــــــاج أو تقدمي اخلدمة وحىت حلظة تسليمهــا للعميل يف املكان املالئم والتوقيت املناسب له

ت ورضا العميلالتسويق االلكرتوين للخدما: يناملطلب الثا

لتايل  حت فرصا هائلة لتقدمي خدمات ذاتية للعمالء حققت رضاهم و إن التطورات التكنولوجية املتنامية أ
.الوصول إىل بناء الوالء االلكرتوين 

:واجهة التفاعل التكنولوجية للعميل-1

حت فرصا هائلة لتقدمي خدمات مبنية للويب  وللوسائل الالسلكية مما مسح للخدمة إن التطورات التكنولوجية أ
لوسائل التقليدية فالعديد من عروض اخلدمة تستند  لنمو مما قلل التكاليف مقارنة مع اخلدمات املقدمة  الذاتية 

.إىل تقنيات اخلدمة الذاتية مما جعل العمالء مييلون للتبين السريع لبعض أنواع هذه التقنيات ورضاهم

ا وميكن تعريف تقنيات اخل نوع من أنواع أو أشكال تكنولوجيا واجهة التفاعل والذي "دمة االلكرتونية على أ
54".ميكن العميل من إنتاج واستهالك اخلدمات دون احلصول على مساعدة مباشرة من العاملني

نقاط وضمن إسرتاتيجية  اخلدمة متعددة القنوات توزع حاالت الرضا وعدم الرضا عن تقنيات اخلدمة الذاتية إىل"
قد تؤدي ) ATM(فاألعمال اليت تصيب جهاز الصرف اآليل ألحد املصارف . متارس للعالقات التفاعلية األخرى

إىل حالة عدم الرضا عن قنوات اخلدمة األخرى، وعليه فان عالقات تفاعل اخلدمة مع تقنيات اخلدمة الذاتية قد 
هذا التأثري يستدعي وجود اسرتاتيجيات . مة بشكل عامتؤثر على إدراك العمالء للجودة املتحصل عليها من املنظ

مثاال ملصارف ) rayport and sviokla(واضحة لتعميم وإدارة توقعات تقنيات اخلدمة الذاتية، ويذكر كل من 
جتارية استخدمت تكنولوجيا الصراف اآليل خالل بداية السبعينات والثمانينات لتقليص اعتماد العمالء على 

.140، مرجع سبق ذكره، ص الخدمات االلكترونیة بین النظریة والتطبیقبشیر عباس العالق،  54
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دة أعداد العمالء ممن فضلوا التعامل مع تكنولوجيا الصراف اآليل خدمات الصراف ة التقليدية، واليت أدت إىل ز
سس عالقات معهم بينما تالشت قدرة املصارف الت م، و لشكل قلواستقطا يدية على حتقيق هذه العالقات 

خلدمة الذاتية، ومع ظهور االنرتنت هذه النتيجة تؤكد أمهية اسرتاتيجيات اخلدمة  عند تصميم تقنيات ا. املطلوب
صار العديد من تقنيات اخلدمة الذاتية املستندة للحاسوب الشخصي يضم خاصيات الفردية واملفضل حنو 

ئن مكان هذه اخلاصيــــات التأثري اجيابيا على رضا العمالء . العمالء/الز إال أن مسألة األهم تكمن فيما إذا كان 

مزوديمة الذاتية، كما أن مستوى اخلدمة الذاتية يؤثر على العالقــــــــــات املتداخلة للعمـــــــــــالء مععن تقنيـــــــات اخلد

دة والء العميل وهكذا فان وضع تصميم جيد ملزيج 1".اخلدمة، الن اهلدف الرئيسي للخدمة االلكرتونية هو ز
هذا يعين أن تقنيات اخلدمة الذاتية متثل . نة من العمالءاخلدمة من شأنه أن يساهم بشكل كبري يف بناء قاعدة متي

واجهات تفاعل قادرة على إيصال اخلدمات إىل العمالء دون توسط عناصر اتصال بشرية، فالعميل هذا يلعب 
.دور املنتج واملستهلك للخدمة معا ومن هنا جاء مفهوم اخلدمة الذاتية

مزوديتوى اخلدمة الذاتية يؤثر على العالقــــــــــات املتداخلة للعمـــــــــــالء مععن تقنيـــــــات اخلدمة الذاتية، كما أن مس

دة والء العميل وهكذا فان وضع تصميم جيد ملزيج 55".اخلدمة، الن اهلدف الرئيسي للخدمة االلكرتونية هو ز
يعين أن تقنيات اخلدمة الذاتية متثل هذا . اخلدمة من شأنه أن يساهم بشكل كبري يف بناء قاعدة متينة من العمالء

واجهات تفاعل قادرة على إيصال اخلدمات إىل العمالء دون توسط عناصر اتصال بشرية، فالعميل هذا يلعب 
.دور املنتج واملستهلك للخدمة معا ومن هنا جاء مفهوم اخلدمة الذاتية

:والء العميل مع هندسة خربته وجتربته-2

النتقال من خصائص القناة إن وجود إسرتاتيجية  لتأكيد كفيلة  مالئمة للخدمة وأساليب علمية لتنفيذها تكون 
56:االلكرتونية  لبناء الوالء االلكرتوين، وذلك عن طريق العوامل املستندة للتكنولوجيا وهي

تصميم مواقع شبكية صديقة للمستخدم؛* 

ئن* لتعامل مع العمالء على اخلط؛العمالء يف /تضمني مسات الفردية واملفضل حنو الز الربجميات اخلاصة 

)بتصرف.(23–22ص ص أنظمة الدفع االلكترونیة،  أحمد سفر، مرجع سبق ذكره،  55

)بتصرف.(220،ص 2007، 2، دار المسیرة للنشر والتوزیع، طالجودة و خدمة العمالءخضیر كاظم حمود،  56
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بناء منصات أو أرصفة مأمونة للتعامل على اخلط؛*

تضمني خاصيات اخلصوصية يف الربجميات ذات الصلة؛*

توفري وظائف البحث؛*

.إنشاء برامج للوالء على اخلط* 

تقييم العمالء جلودة املوقع الشبكي إن كل هذه العوامل تساعد على تعزيز الوالء ملوقع شبكي ما، وتساهم يف
الذي يقدم اخلدمة االلكرتونية وكيف تؤثر هذه اجلودة على قياس والء العميل إىل جانب أن هناك العديد من 

ندسة خربة وجتربة العميل يف التعامل مع اخلدمة االلكرتونية أو بيئتها االفرتاضية،  األكادمييني واملمارسني ينادون 

دف خ ألن تصميم . لق حالة من الوالء للموقع الشبكي أو التعامالت التجارية اليت حتصل يف املوقعوذلك 
ملقارنة مع  سيس تفضيالت العميل بشكل دائم  وإيصال خربات وجتارب العميل تساهم بشكل كبري يف 

.االسرتاتيجيات التقليدية اليت تركز على السلعة واخلدمة

هتمام الباحثني ملا حتمله من والواقع أن مسألة هندسة خربة وجتربة العميل تعترب العوامل اجلديدة اليت حتضى 
مضامني تسويقية حيوية خصوصا يف اسرتاتيجيات تسويق اخلدمة االلكرتونية، ألن البعض من الباحثني يركز على 

لشكل الذي يضمن تعزيز ثقة العميل بينما حياول اآلخرو  ن التعرف على مدى مسائل تصميم املواقع الشبكية 

ثري تصميم املوقع الشبكي على سلوك العميل على اخلط، لكن األهم أن يفهم مزود  اخلدمة االلكرتونية كيفية 
الوصول : تصميم خربات وجتارب العميل على اخلط من خالل الرقابة على عوامل التصميم مثل

)Access( والتفحص،)navigation( وجوانب املوقع الفنية ،)site aestheties ( واالستجابة)responsive( ،
ومعرفة كيفية تطابق خربات وجتارب ) information(، واملعلومات )trust(، والثقة )Reliability(واالعتمادية 

.العميل على مع القيمة اليت يدركها
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:عدم رضا العمالء عن اخلدمات االلكرتونية /حاالت رضا–3

تعمقوا يف الدراسات حول العالقات التفاعلية مابني مقدم اخلدمة واملستفيد يف بيئة إن معظم الباحثني الذين 
اخلدمة التقليدية، هم اليوم أنفسهم حياولون التعميق يف دراسة مثل هذه العالقات التفاعلية يف البيئة املستندة 

57:ومن بني هذه الدراسات هي. للتكنولوجية

ت ح) daboholkar 2000(قد أجرى  دةحتر ول ما إذا كان استخدام تقنيات اخلدمة الذاتية يساهم يف ز
لسيطرة هنا هو . أو خفض ادراكات العمالء حول السيطرة املدركة قد أثرت على إدراك العميل للجودة واملقصود 

.شري آخرالتحكم الفعلي يف جمال اخلدمة االلكرتونية الذاتية للحصول على مبتغاه بنفسه دون تدخل أي طرف ب

يف ظل تطور اخلدمات على اخلط، كان الرتكيز على معظم حاالت تقييم تقنيات اخلدمة الذاتية قد انصب على  
.كيفية تقييم العمالء للعالقات التفاعلية املتبادلة بني مزود اخلدمة على اخلط واملستفيد

اجلودة (ة االلكرتونية وأوضحوا منوذجا مفاهيمي للخدم) zethmal and al2001(وقد طورت زيثمال وزمالئها 
اليت قد تؤثر على ادراكات العميل جلودة مواقع ) االلكرتونية مثل االعتمادية، سهولة الدخول يف املوقع واالستجابة

لتحري على حمددات الرضا عن التجارة " zaymachki and mayz"كما قام كل من . التسويق عرب االنرتنيت
تائـــــــــج الدراسة أن املالئمة وتصميم املوقع الشبكي واألمن املالـــــي هي العوامل اليت تؤثرااللكرتونية، وقد أوضحت ن

على تقييم الرضا لدي املتسوقني على اخلط، حيث املالئمة مبثابة املنتدى األقوى للرضا االلكرتوين، كما أن العوامل 
السابقة تلعب جمتمعة دورا يف التأثري على مواقف وسلوكيات العمالء اجتاه اخلدمات االلكرتونية وهناك دراسات 

لعمالء وعدم رضاهم عن تقنية اخلدمات الذاتية يف نطاقها متعمقة استهدفت دراسة العوامل املؤثرة على رضا ا
م أسئلة توجه إىل)meuter and alقد استخدم ميوتر . الواسع وليس الضيق كما يف الدراسات السابقة ( يف دراسا

املستجوبني لوصف حالة التفاعلية املتبادلة اخلاصة بينهم وبني مزودي تقنيات اخلدمة الذاتية وقد مت استخدام
:وقد توصلت الدراسة إىل عدة.أسلوب االستفتاء املستند للويب هلذا الغرض

ثري*  ملقارنة مع حاالت عدم الرضا) أو قوي دافعة(وجود عوامل  وهذا .خمتلفة تؤدي إىل حتقيق حاالت الرضا 
.مغاير الستنتاج الدراسات السابقة عن اخلدمة التقليدية، حيث الرضا وعدم الرضا مها منعكاس

57 Piquet Amandin : Internet, Marketing et Relation client, pp9-10,voir le site http://librapport.org/Rapport-de-Stage-
Internet--Marketing-et-Relation-Client-797-document.html-797-document.html,2006/06/19,18:20h
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ت الرضا عندما حصلوا على منافع فريدة من تقنيات اخلدمة الذاتية *  تبني أن العمالء كانوا يف أفضل مستو
ليت ميكن احلصول عليها من البدائل التقليدية املتاحة .مقارنة 

سواء كان متعلقا(عرب العمالء أيضا عن عدم رضاهم عن حاالت الفشل اليت تواجههم بغض النظر عن مصدره * 
).لتكنولوجيا، أو العميل نفسه، أو عملية إيصال اخلدمة

التسويق االلكرتوين وجودة اخلدمات املصرفية: ثالثاملطلب ال

لقد أصبح التسويق االلكرتوين ضروري يف أي بنك يعمل للوصول إىل اجلودة   

:استخدام الويب لتحقيق التسويق االلكرتوين-1

قي النشاط خذ شكل إعالن إقحامي أو إعالن بريدي غري . ات على االنرتنيتإن التسويق مثل  ال ميكن أن 
ئن وزوار املواقع األخرى، فاملبادرة  موجه لعنوان ما، جيب على نشاط التسويق علة الويب أن حيدث كرد اهتمام الز

خلدمات ئن إىل صفحته بتزويدهم  ا هي جذب الز . واملعلومات املفيدة هلمالوحيدة اليت جيب على البنك القيام 
لتايل تقدمي خدمات دعم تعكس مستوى جودة  واليت تعترب إحدى أقوى اسرتاتيجيات التسويق على الويب و

مج التسويقي للبنك مثل. وخربة البنك العالقات العامة، حبوث التسويق، : وميكن استخدام الويب يف تنفيذ الرب
ئن والتغذية الرا 58.جعةواستطالعات رأي الز

ا على االنرتنيت والويب، فيمكن توزيع :العالقات العامة*  الكثري من نشاطات العالقات العامة ميكن القيام 
.نشرات إخبارية، وأحداث الرعاية والصفحات واملنشورات

. ميكن توزيع نشرات صحفية على اخلط تعطي معلومات عن منتجات وخدمات جديدو:النشرات الصحفية* 
ا  لربيد إىل جمموعات احلوار املناسبة واىل قوائم بريدية معينة، تؤرشف معظم البنوك نشرا هذه النشرات ترسل 

ئن يف أوقات الحقة .وبنود املعلومات على خمدم الوب من أجل ولوج الز

58 Carole pezzali : comment placer internet au cœur de la stratégie client multicanal, pp 8-
11 ,04/02/2009,18 :40h ,voire le site http://media/422/44429 f file big.pdf
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د نشاطات الرتويج املفيدة هو رعاية صفحة ملؤمتر، أو ملعلومات عامة أو جلبهة حكومية، هي اح:الرعاية* 
لتايل تربز منتجات وخدمات البنك. وملؤسسات ذات نشاط غري جتاري وعندما تقوم بذلك ووصلة ربط . و

.تشعبية إىل صفحته من الصفحة موضع الرعاية

البنوك اليت هلا صفحات ويب جمموعة كبرية من امللفات الغنية تقدم معظم:معلومات املنتج والنشرات اخلاصة* 
م  م وخدما ).وصف كامل للمنتجات واألسعار واملعلومات عن اخلدمات املقدمة(ملعلومات حول منتجا

ميكن لصفحة البنك على الويب قبول إدخال املعلومات، والسماح :البيع املباشر وطلبات الشراء على اخلط* 
وقد أصبح شائعا استخدام طلبات الشراء على اخلط ويكون ذلك غالبا بفتح . البيع املباشر واألمنمكانية

رسال رقم بطاقة االعتماد أو أية معلومات حساسة على الفاكس، أو اهلاتف، أو الربيد  حساب مبدئي للشخص 
وقع الويب نفسه، أو عرب الربيد وحاملا يفتح احلساب جترى الطلبات من خالل مناذج على اخلط على امل. العادي

.االلكرتوين

استطالعات اهتمام : ميكن استعمال موقع البنك على الويب لتنفيذ مهام حبوث التسويق مثل: حبوث التسويق* 
ت الويب  ئن أو رد فعلهم على منتج ما، أو استخدام بعض برجميات حماد ئن، استطالعات اهتمام الز الز

لتايل فالبنك حتصل  ئن من خالل االستطالعات وسلوك الشراءو ومن أجل . على معلومات حول أفضليات الز
ت تفاعلي ومناذج رد فعل على اخلط حبيث ال ةتطوير املنتج ميكن لصفحة الويب عرض مدخل إىل قاعدة بيا

ئن حمتملني وز  ا تقدم ردود فعل سريعة من ز ميكن هلذه . وار املوقعتعتمد على تقنيات العينة العشوائية الدقيقة فإ
وميكن معرفة املوقع اجليد اإلنشاء بتتبع عدد الزوار وعدد مرات الدخول إىل صفحة . اآلراء أن تساعد تطوير املنتج

رة للزائر الواحد )الربيد االلكرتوين للزوار(الويب، تسجيل الدخول إىل الصفحة  ، ونوع جماهلم وعدد مرات الز
.والوقت الذي أمضوه فيه

الذي يقوم . متلك معظم البنوك ميزة الرد الربيد اآليل اليت تسمى خمدم الربيد:خمدمات الربيد والربيد االلكرتوين* 
لرد على الرسائل اليت تطلب معلومات، وهو طريقة سهلة لدعم صفحتك على الويب، مع التأكد من وضع  آليا 

.عنوانك يف موقعك على الويب مع معلومات حول العمالء
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جلودة-2 :التصميم الفعال للموقع وعالقته 

ئنها من خالل موقع الويب  ، Web siteإن منظمات األعمال اليت متارس أعماهلا عرب االنرتنيت تطل على ز

متعددة كجزء من النشاط الرتوجيي واإلعالين، كمنفذ توزيعي، كجزء من : وميكن النظر إىل موقع الويب من زوا
Businessويلعب دور الرسائل االلكرتونية، ويلعب دور كارت األعمال ) سلعة أو خدمة(عملية تقدمي املنتوج 

card.

59:بكي هيوعوامل النجاح الرئيسية إلسرتاتيجية تصميم املوقع الش

رة :جذب االنتباه* نظرا لوجود أكثر من مليار صفحة ويب يصبح من الصعب على مستخدم االنرتنيت ز
لصدفة لتايل ينبغي على مصممي املواقع الشبكية التعمق يف دراسة وحتليل كيفية تروجيه . موقع شبكي  و

م خالل االنرتنيت شديد جدا، ومن السهل فالتنافس جلذب العمالء من . الستقطاب املستخدمني واالحتفاظ 
ويرى  . على العمالء التنقل من موقع آلخر مما حيتم على املنظمات إجياد أساليب جديدة لضمان والء العمالء

:كوتلر أن املوقع الشبكي الفعال يتطلب توافر عدد من الشروط األساسية

.قدرات تصميم ابتكاريه ودينامكية من الطراز األول- أ 

.درات إمكانيات تسويقية راقية لتفعيل املوقع الشبكيق–ب 

.اسرتاتيجيات تروجيية متكاملة مع إسرتاتيجية التسويق العامة–ج 

ذا جند أن -د   حمتوى راق يستجيب بشكل مستمر إىل أذواق حاجات ورغبات ونزوات واجتاهات الزائرين، و
من روعة بل هو وسيلة لتحقيق امليزة التنافسية أي اجلودة، املوقع الشبكي حبد ذاته ليس ميزة تنافسية مهما بلغ 

ددين أن ميتلكوا املعرفة . وذلك من خالل إدماج قواه وقدراته االقناعية مع قوى املنظمة وعليه على املصممني ا
ن الطراز أي تكليف خرباء تكنولوجيا املعلومات املهنيني واملسوقني م. التسويقية املتعمقة الجناز املوقع الشبكي

.الرفيع

).بتصرف(189- 183، مرجع سبق ذكره، ص االلكترونیة بین النظریة والتطبیقلخدمات بشیر عباس العالق، ا 59
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يعترب مبثابة مفتاح املوقع الشبكي نظرا لدوره احلاسم يف استقطاب الزائرين للموقع، فاحملتوى التفاعلي :احملتوى* 
واملفضل حسب مقاسات العميل ووفقا خلصوصياته أي كأنه موجه لعميل واحد، يلعب دور ككبري يف تشجيع 

رة له .املستخدمني على تكرار الز

يعترب من أبرز مفاهيم التسويق احلديث، فالدراسات التسويقية امليدانية وتقارير خرباء التسويق :ه للعميلالتوج* 
وإذا كانت . يؤكدون مبا ال يقبل الشك أن العميل مل يعد سيد السوق فحسب بل مشاركا ومالكا ملنشآت األعمال

ا يف ظل التسويق عرب االنرتنيت هي فلسفة التوجه حنو العميل يف حقل التسويق التقليدي احلديث  ذه األمهية فإ
ن احليوي لألعمال فاالنرتنيت كوسيلة اتصال تفاعلية متكينية موجهة للعميل الذي هو أساس وجودها يف . الشر

.املقام األول واألخري

ق حاجات ورغبات ويركز مفهوم التوجه للعميل على أساس قيام املنظمة بتقدمي سلع وخدمات تتوافق متاما مع أد
ا يت . العميل، بل تفوق توقعاته حبيث يشعر أنه قد حصل على قيمة مضافة ال يقدر منافسيها على جمارا كما 

).Lovelock.2001(مفهوم اجلودة املدركة كجزء اليتجزأ من فلسفة التوجه حنو العميل 

بإمكان املنظمات استخدامها لتثبيت مبا أن االنرتنيت وسيلة تعمل يف بيئة تنافسية شديدة، ف: املصداقية
وميكن حتقيق ذلك من خالل إرساء جودة عالية من اخلدمات واملنتجات واملعلومات . مصداقيتها يف نظر العمالء

ن املنظمة أهل للثقة .مبا يعكس االنطباع للعمالء 
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:كيفية قياس أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية-3

60:قياس أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية من خاللميكن

ألسئلة التالية:التفاعل*  : وهي حالة التفاعل القائم بني البنك والعميل وميكن قياسها 

كم هي نسبة االتصاالت اليت تكون بني البنك والعميل سواء من خالل الربيد املباشر الربيد االلكرتوين، -
.االت الصوتية، الرسائل الصوتية، ومن هو البادئ فيها؟االتص

ا تتطلع إلدامة عالقة وطيدة معه - إىل أي مدى ميكن للعميل االخنراط يف تفاعل حقيقي مع البنك خاصة أ
.للحصول على رضاه؟

تعترب مسألة مدى إدراك العميل لسهولة وصعوبة الوصول إىل املوقع وهي تعترب من :القدرة على الوصول* 
املسائل املهمة اليت ينبغي على املؤسسة قياسها وذلك من خالل استطالعات أو دراسات ميدانية للحصول على 

:رأي العمالء وذلك من خالل

لبنك وفقا ل:سهولة الوصول- ت اليت ما مدى سهولة اتصال العميل  طريقته ووقته؟ وما مدى الصعو
.يواجهها عند تعامله التجاري معه؟

ما مدى سهولة تعامل العمالء مع البنك حالة اتصاهلم به؟ هل حيصل العمالء على :سهولة التعامل-
معلومات املطلوبة من البنك؟ هل هناك جماالت لتحسني أسلوب تعامل البنك مع العمالء؟ هل هناك جماالت 

لتحسني أسلوب تعامل البنك مع العمالء؟ هل هناك استجابة فعالة لطلبات العمالء؟

يعترب العميل االلكرتوين سيد املوقف يف بيئة اخلدمة االلكرتونية، أي أنه صاحب القرار يف اختيار :االختيار* 
مما يسمح للبنك االتصال به يف األماكن واألوقات املتفق عليها . مزود اخلدمة الذي يرحيه ويضمن  له األمان

تبينهما وذلك من خالل مدى االختيار واإلذن، أي اإلذن الذي مينحه ال :عميل للبنك يكون على مستو

مسه وعنوانه وبريده االلكرتوين فقط: املنخفض- .يقتصر على قيام العميل بتزويد البنك 

60 chan wang, et al :the impact of internet on service quality in the banking,voir le site-http://epubl.luth.se/1653-
0187/2006/07/LTU-PB-EX-0607-SE.PDF ,06/01/2008, 20 :10h ,p65.
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لعميل عرب أجهزته اخللوية ختت ظروف حمددة:املتوسط- التصال  .يتضمن السماح للبنك 

لعميل يف كل زم:العايل- ملعلومات اليت تراها مهمة لهالذي ميكن من خالله االتصال  . ان ومكان وتزويده 

لتعامل مع املؤسسة وتفضيلهم واستعدادهم للبقاء معها رغم وجود منافس :االلتصاق*  هو مدى التزام العمالء 
:هلا وميكن قياسها من خالل

هل البنك هو املفضل لديك؟-

رة ملوقع البنك الشبكي وكم- من الوقت الذي ميضيه الزائر فيه؟ما حجم تكرارات الز

هل هناك أشياء تثري اهتمام الزائر ملوقع البنك وجتعله يلتصق به؟-

حصول املؤسسة على معلومات وانطباعات حول القيمة املدركة من خالل اخلدمة االلكرتونية املقدمة مما -
لبنك وثيقا؟ جتعل التصاق العميل 

س آخرون عن البنك هل : الكلمة املنطوقة- بالغ أ ).امسه، هدفه، نشاطه، خدماته واجنازاته(يقوم العمالء 

ا إدارة متخصصة يف املنظمات املعاصرة واليت التسويق االلكرتوينمبا أن  هو ممارسة األعمال واألنشطة اليت يقوم 
جلودة املطلوبة وذل لكمية املناسبة ويف املكان والزمان دف أساسا إىل توفري املنتجات للعمالء واملستهلكني  ك 

قل  يسر الطرق وأسهلها و املناسبني ومبا يتالئم مع أذواق ورغبات واحتياجات هؤالء العمالء واملستهلكني 
لتايل التسويق االلكرتوين حيقق اجلودة  التكاليف عن طريق استخدام شبكات االتصاالت االلكرتونية املتقدمة، و

لدرجة األوىل يف املنتوج من خ الل حبوث التسويق االلكرتوين لتحليل أذواق املستهلكني مما يسمح خبدمة العميل 
.إىل أن أصبح العميل هو املنتج
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ا  لتايل على البنوك تقدمي منتجا عرب الوسائل االلكرتونية لتحقيق هدف البقاء ولتبقى على ) سلع وخدمات(و
أن البنوك حباجة إىل توفري عدد من ) Newal and Limon(ى كل من وير . عمالئها املهمني أو األكثر رحبية

لقدرة على  61:احللول التكنولوجية والتسويقية واخلدمية اليت تتميز 

ألسلوب الذي يستهويهم ويرحيهم وحيقق –1 متييز وتشخيص العمالء بشكل دائم ومتواصل وتقدمي اخلدمة هلم 
ت الرضا لديهم .أعلى مستو

مة–2 مان وسرية  م التجارية والتفاعل مع البنك يف أي وقت ومكان و .متكني العمالء من أداء تعامال

.تعظيم املالئمة والقيمة يف كل تفاعل عرب كل قناة–3

.عرض برجميات استباقية خاصة إدارة العالقة مع العميل–4

).ةمدار الساع(التأكيد على وجود البنك الدائم على اخلط –5

".وجها لوجه"تشجيع العمالء على احلوار احلقيقي والصادق أي خلق عالقة افرتاضية –6

61 Helen White and Fotini Nteli : INTERNET BANKING SERVICE QUALITY ,P 10,voir
le site http :smib.vuw.ac.nz :8081/WWW/ANZMAC2003/papers/OL03
whiteh.pdf,18/02/2008,15/22.
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:خالصة الفصل الثاين

لتفصيل، نرى أن التسويق االلكرتوين قد فتح آفاقـــا  بعدمــا تعرضنــا ملفهوم وتكنولوجيـــا التسويق االلكرتوين 
ح للمنظمة فرصة استهداف العمالء بصورة فردية وأن له أمهية تروجيية كبرية يف  جديدة يف عامل التسويق حبيث أ

جراء تسويق اخلدمات واملنتجات أمهها اخلدمات امل صرفية أين يسمح للمسوقني واملتسوقني يف مجيع أحناء العامل 
ثري كبري على القطاع املصريف خصوصا يف جمال سرعة نشر  م التجارية كما أن هذه التكنولوجيا هلا  مبادال

ذا نستخلص الدور الصناعة املصرفية ومنو اخلدمات املالية عن بعد ونظام املدفوعات القائم على االنرتنيت و
احليوي الذي يؤديه التسويق املصريف االلكرتوين على مستوى دعم كيان املصرف وبقائه واستمراره، حيث برزت 
نتيجة ذلك معطيات واعتبارات أخرى منها تعزيز جودة اخلدمة وطريقة التعامل مع العمالء وخدمات ما بعد البيع  

.كمعايري هامة يف اختيار العمالء للمصرف وخدماته
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مقـدمــة

أ

: ةــــــدمــمق

ا معطيات خمتلفة أبرزها داالقتصايعرف  ورات التكنولوجية خاصة ما تعلق طالتوأمههاالعاملي حتوالت هام أفرز
نظمة االتصال عن بعد،  حتول إىلأدتالثورة املعلوماتية وسيادة تكنولوجيا املعلومات اليت إىلإلضافةمنها 

ت العامل لالستفادة من السرعة والفعالية اليت توفرها له،وكذا  إليهااليت تستند األسستغيري إىلالعديد من اقتصاد
التنافسية اليت متكنها من خدمة أسواقها ااألعمالمنظمات  كل .ملستهدفة بكل كفاءةيف التنافس، وحتقيق املزا

حتققها تكنولوجيا االتصال عرب االنرتنيت الذي أصبح من الوسائل املهمة للممارسة  وإدارةاألعمالتلك املزا
االقتصادية وكذا تزايد األنشطةالتسويقية خاصة بعد تزايد استخدام احلاسبات اآللية واملعلوماتية يف تسيري األنشطة

لقطاعات املال األساسيقيمة املعلومة أكثر فأكثر حني أصبح االعتماد عليها بشكل صحيح هو احملرك 
، ويف ظل هذا تطورت اخلدمات االلكرتونية وأصبحت تضم مجيع اخلدمات االستثمارية مبا فيها واألعمال

ا من خالل األوراق املالية والتواصل موإدارةاخلدمات املصرفية  ع املؤسسات املالية واملصرفية العاملية وتسويق خدما
.االلكرتونية األنظمةالعديد من 

االقتصادية عامة والصناعة املصرفية خاصة وما انبثق عنها األنشطةلقد انعكس التطور التكنولوجي على تطور 
ستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلوما ت فأصبح تطور تسويق اخلدمات املصرفية من خدمات يتطلب تسويقها 

تمعات األخريةيعد واحدا من االجتاهات املهمة واحلديثة اليت شهدت توسعا كبريا يف السنوات  يف خمتلف ا
. تزايد دورها الكبري يف احلياة املعاصرة خاصة بعد تكاملها مع املنتجات املادية يف حتقيق املنافع املطلوبةسببب

لنسبة للعمالء وتقليل اجلهدفالتطور التكنو  ؛ لوجي الكبري يسهل عملية اجناز املعامالت املصرفية واالتصال السريع 
االلكرتونية احلديثة يف تقدمي اخلدمات املصرفية، كما انتشرت من قنوات األساليبالوقت والعناء اعتمادا على 

رتوين للنقود والعمليات املصرفية املنزلية، توزيع اخلدمة املصرفية كخدمات الصرف اآليل ونظام التحويل االلك
التغريات اليت طرأت على منط سلوك العمالء من خالل اهتمامهم املتزايد بكل من الزمان واملكان إىلإلضافة

الذي يقدم فيه اخلدمة املصرفية، هذا ما جعل البنوك املعاصرة تستجيب تدرجييا للتغريات احلاصلة يف أمناط 
.ان احملافظة على حصتها والسعي لكسب حصة سوقية أكرباملستهلكني لضم

دف  لتايل فالتسويق االلكرتوين للخدمات املصرفية هو تطبيق لسلسلة واسعة من تكنولوجيا املعلومات  و
دة املنافع اليت حيصل عليها العمالء من خالل التجزئة الفعالة إعادةإىلالوصول  تشكيل اسرتاتيجيات التسويق لز

لسوق ووضع املزيج التسويقي االلكرتوين الفعال الذي يزيد من كفاءة البنك التجاري وبناء عالقات جيدة مع ل



مقـدمــة

ب

أن االرتقاء جبودة اخلدمات البنكية شرط أساسي لدميومة اجلهاز البنكي، فاجلودة هي تقدمي إىلإلضافة. العمالء
لنمط املصمم هلا دون أي احنرافات شرط أن تكون جيدا لتلبية حاجات ورغبات إعداداقد أعدت اخلدمة 

لتايل فجودة اخلدمات املصرفية  هي القابلية لالستخدام أو املالئمة لالستعمال، املطابقة وتوقعات العمالء، و
.للمواصفات وحتقيق األداء املتميز لتحقيق اجلودة التنافسية من خالل تقدمي أفضل العروض هلا

لنسبة للبنك أو العميل يف نفي الوقت تعترب األداة إن تزايد االهتمام جبودة اخلدمات االلكرتونية املصرفية سواء 
قياس جودة اخلدمات االلكرتونية املقدمة أنالفعالة لتحقيق التحسن املستمر جلميع أوجه عمليات اخلدمة، حيث 

امن طرف البنوك ميكن  سي يف بيئتها واالنطالق لرفع مستوى اخلدمات املقدمة من معرفة موقعها التنافإدار
واملتوقعة من العمالء، ومن مث متكينها من اختاذ كل ما هو ضروري لتدارك النقص ومعاجلة اخللل من خالل حتسني 

لعمالء احلاليني واجتذاب عمالء جدد لتحسني أداء هذه البنوك .نوعية اخلدمات لالحتفاظ 

:، ميكن صياغة إشكالية هذه الدراسة يف السؤال الرئيسي التايلوبناءا على ما سبق 

هل للتسويق االلكرتوين دورا يف حتسني جودة اخلدمات املصرفية؟

:و لإلجابة على هذه اإلشكالية  قمنا بطرح  يتم طرح األسئلة الفرعية التالية 

ثري على رضا العميل  ؟- 1 هل جلودة اخلدمات البنكية 

هو املفهوم التسويق االلكرتوين ؟ما - 2

؟كيفية قياس أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية - 3

؟BADRهل هناك تطبيق للتسويق االلكرتوين على مستوى بنك - 4

:البحثفرضيات

.يف حتقيق رضا العميلاكبري اجلودة اخلدمة البنكية دور - 1

هو جمموعة من اجلهود التسويقية اليت تعتمد على استخدام وسائل الكرتونية وشبكات التسويق االلكرتوين - 2
. .االتصال املختلفة 
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ت

ميكن قياس أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية من خالل التفاعل والقدرة على الوصول - 3
.واالختيار، االلتصاق

.) وكالة سيدي خلضر(BADRللتسويق االلكرتوين على مستوى بنك كامليقليس هناك تطب- 4

:أسباب اختيار املوضوع

العتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية تطوير نظم وسائل - 1 متيز العمل البنكي يف هذا العصر 
.والتقدم املتسارع يف الصناعة البنكيةتقدمي اخلدمات املصرفية ورفع كفاءة وأداء اخلدمة البنكية مبا يتماشى 

تبين معظم البنوك العاملية وحىت العربية لتقنيات التسويق  االلكرتوين وهذا نظرا حليوية القطاع واتساعه خاصة - 2
.يف توفره على خصوصية االتصال املباشر مع العمالء وكل الفئات والشرائح 

ث أصبح من ضروري تتبع الظروف املتغرية الذي يشهدها العامل تنامي االهتمام جبودة اخلدمات املصرفية حي- 3
ت املالية العاملية، حبيث تعترب  اآلن وعلى رأسها املنافسة الشرسة خالل السنوات األخرية من جانب البنوك والكيا

.جودة اخلدمة هي املعيار لنيل أكرب قدر ممكن من احلصة السوقية

.يف ما خيص تطبيق تكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتالبنوك يف اجلزائر حديثة العهد - 4

:أمهية املوضوع

عملها وحتقيق أهدافها التسويقية إلجناحالعامل أحناءالذي تلعبه البنوك التجارية يف الدورتنبثق أمهية املوضوع من 
ستخدام شبكات االنرتنيت وكل  يف تقدمي اخلدمات بكفاءة وفعالية أي األخرىااللكرتونية األعمالوذلك 

ا للعمالء،  ا إىلإلضافةضمان جود إلرضاءالتطور التكنولوجي املستمر الذي حتاول حتقيقه لتنويع خدما
التنافسية ت تساعدها على حتقيق املزا ستخدام تقنيات التسويق االلكرتوين وتوفري قاعدة بيا .عمالئها وذلك 

:أهداف البحث

قل - 1 إبراز دور التسويق االلكرتوين الذي أصبح ضرورة التصال البنوك ببيئتها وتسهيل املعامالت االلكرتونية 
.جهد ووقت لتحقيق اجلودة

.إبراز أن تطور جودة اخلدمات البنكية وتكنولوجيا املعومات يف العمل البنكي يرفع من كفاءة وأداء اخلدمات- 2
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ث

لمعايري الدولية اليت فرضتها الساحة املصرفية العاملية واملؤسسات الدولية لالرتقاء مواكبة البنوك التجارية ل- 3
.لعمل البنكي

.تشجيع البنوك التقليدية على تبين مفهوم التسويق االلكرتوين وتطبيق اجلودة- 4

:املنهج البحث أدوات الدراسة

البحث واثبات مدى صحة الفرضيات ، مت االعتماد على املنهج الوصفي فيما اإلشكاليةعلى اإلجابةبغية 
ملوضوع، بينما مت  عتباره مناسبا جلمع احلقائق والتعريف مبختلف املفاهيم ذات الصلة  خيص اجلانب النظري 

نك الفالحة الدراسة النظرية على بإسقاطاملنهج التحليلي فيما خيص اجلانب امليداين وذلك من خالل إتباع
.معرفة مدى ممارسة التسويق االلكرتوين يف البنكبغية) وكالة سدي خلضر(والتنمية الريفية 

للغة العربية والفرنسية  عليها يف هذا املبحث فقد متثلت يف مراجع  أما خبصوص أدوات الدراسة اليت اعتمد
.، ملتقياتواالجنليزية تراوحت بني املذكرات، الرسائل وأطروحات جامعية

ت البحث :صعو

ت اليت اعرتضت السري احلسن للبحث تتمثل فيمل يلي :لعل أهم الصعو

ملوضوع على مستوى املكتبات اجلامعية ؛-  قلة املراجع املتعلقة 

ة للموضوع، واليت توفرت لكانت مبثابة انطالقة عملية مفيدة ملوضوع البحث؛-  قلة البحوث السابقة املشا

تطبيق الكامل يف  بنك الفالحة والتنمية الريفية  للتسويق االلكرتوين؛عدم - 

.عدم التجاوب احملسوس من بعض أفراد جمتمع الدراسة - 



مقـدمــة

ج

:خطة البحث

تناول جودة األولالفصل : قسمني نظري وآخر تطبيقي، فالقسم النظري يضم فصلنيإىلمت التقسيم البحث 
النمو يف العمل املصريف االلكرتوين بدءا إىلثة مباحث، تطرق املبحث األول اخلدمات املصرفية من خالل ثال

قنوات أهم، مع حتديد خماطرهو وظائفه،غاية حتديد مفاهيمه، إىلاملفاهيمي للخدمات املصرفية التقليدية إلطار
من ورضا العمالء اخلدمات املصرفية مفاهيم جودةإىلأما املبحث الثاين فقد تعرض . العمل املصريف االلكرتوين

ت، مناذج تقييمها مع دارسة  العمالء لتصميم جودة اخلدمات املصرفية وكيفية توقعاتتعاريف، أبعاد مستو
جودة اخلدمات االلكرتونية يف القطاع إىليت املبحث الثالث الذي تطرق األخريويف . على رضا العمالءثريها

ثري تسويق اخلدمة املصرفية عرب إىللف أدوات قياس هذه اجلودة على االنرتنيت املصريف من تعاريف وخمت كيفية 
العمالء وأداء البنوك مع ذكر أهم الدراسات املنجزة لتقييم املواقع االلكرتونية واهم مفاتيح االنرتنيت على سلوك 

.النجاح العتماد املعامالت املصرفية فيه

تناول األولاملبحث : مفهوم التسويق االلكرتوين من خالل ثالثة مباحث هيأما الفصل الثاين فقد تناول
ته ودوره يف حتقيق التميز  تعاريف املختلفة للتسويق االلكرتوين، خصائصه، جماالته ومتطلباته مع تبيان فرصه، حتد

رق لتكنولوجيا التسويق واملبحث الثاين تط. األعمال، وخمتلف عناصر مزيج التسويق املصريف االلكرتوينملنظمات 
وأخريا يف املبحث الثالث تبيان  . االلكرتوين من شبكات الكرتونية ومناذج مواقع االنرتنيت مع ذكر أهم بروتوكوالت

.كيف يؤثر التسويق االلكرتوين على عالقات العميل وعلى جودة اخلدمات املصرفية

لدراسة النظرية السابقة الذكر على بنك الفالحة أما القسم الثاين فتناول فصل تطبيقي، أين حاولنا إسقاط ا
فتضمن ثالثة مباحث املبحث األول تطرق إىل الصريفة االلكرتونية يف ) وكالة سيدي خلضر(والتنمية الريفية 

ا االلكرتونية املاجلزائر، أما  لبنك الفالحة والتنمية الريفية حمل الدراسة واهم خدما بحث الثاين تناول التعريف 
جودة اخلدمات ىوالتكنولوجية املطبقة فيها، ويف األخري تعرض املبحث الثالث قياس أثر التسويق االلكرتوين عل

ستخدا ئناستبيان موجه ماملصرفية  ).وكالة سيدي خلضر(البنك الفالحة والتنمية الريفية للز



وحده الذي أعانين على  هذه الرسالة،إكمالاحلمد 

أن أتقدم جبزيل الشكرإالوال يسعين 

وتوجيهاته املستمرة والقيمة ومالحظتهلألستاذ بن شين يوسف على هذه الرسالة 

األفاضلاألساتذةإىلفله مين كل الشكر والتقدير كما أتقدم جبزيل الشكر 

،)رئيسا(بن شين عبد القادر/املتمثلة يف األستاذ أعضاء جلنة املناقشة 

هودهم الكبري،)مناقشا(عمر براهيميواألستاذ   ،

و إىل مديرة وعمال بنك الفالحة والتنمية الريفية،

إىل...جازاكم هللا عنا خري اجلزاء، إىل كل من مد يد العون واملساعدة

... الذين طوفوين جبميل صنيعهم

.متنايناوعظيم شكري



"أمي و أيب"أهدي عملي هذا إىل أغلى ما املك يف الوجود 

أطال هللا يف عمرمها

"اخويت واخوايت"إىل من قامستهم أحزاين وأفراحي 

د"و ابين الكتكوت " حبيب"إىل رفيق دريب، زوجي  " حممـد إ

إىل كل عائلة بزخامي، بلباهي من صغريهم إىل كبريهم

حفظهما هللا

"جدي وجديت" إىل أعز شخصني 

رمحهما هللا و أدخلهم فسيح جناته

إىل مجيع األصدقاء والزمالء الثانية ماسرت ختصص تسويق

شكرا.....إىل كل هؤالء 
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2002.
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للغ الت  :ة العربيةاملقاالت وا

/http://www.graduation-projects.net،2011أمحد السيد الكردي، التسويق االلكرتوين، - 1
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