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  ملخص

مت إجراء دراسة ، حيث على رضا العمالء التسويق اإللكرتوين أثرإىل معرفـــــة احلالية هدفت الدراسـة 

 92 عن طريق توزيع مؤسسة بنكية، 42البالغ عددها و على جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية  تطبيقية

  .SPSS19ا باستخدام الربنامج اإلحصائي مت حتليل نتائجه، عمالء هاته البنوكعلى  إستبانة

بني التسويق اإللكرتوين ورضا إجيابية  نتائج متثل أبرزها يف وجود عالقةإىل عدة خلصت الدراسة 

  .العمالء عن اخلدمات اإللكرتونية املقدمة

  .، البنوك التجارية، اخلدمات املصرفية اإللكرتونيةرضا العميلالتسويق اإللكرتوين،  :الكلمات المفتاحية

AAbbssttrraacctt  

This study aimed to find out the  impact  of e-marketing on the 

customers satisfaction , where was conducted an empirical study on 42 

commercial banks in Algeria, where we have distributed 92 questionnaires  

to customers of banks, their results were analyzed  using the SPSS 19 

program. 

We concluded from this study many results, the most important is 
there is an positive relationship between e-marketing and customer 
satisfaction. 
Keywords:  E-marketing, customer satisfaction, commercial banks, 
electronic banking services. 
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  :المقدمة

عرف العامل يف العشرية األخرية من القرن املاضي وبداية األلفية اجلديدة ثورة تكنولوجية كانت 

األعظم واألكثر تأثريا على مر التاريخ، ذلك بسبب امتدادا�ا العميقة وانعكاسا�ا اليت مست مجيع 

هرت العديد من كنتيجة لذلك ولضمان البقاء على اخلط مع املعطيات اجلديدة ظ. ا�االت احلياتية

زها هو ما العصـرنة واحلداثة يف األساليب واآلليات االقتصــــــــادية، لعل أبر املصطلحات واملفاهيم اليت تعكس 

يعرف بالتسويـــق اإللكرتوين، ومن أبرز وسائله نتحدث عن اإلنرتنت اليت أضحت السوق األول يف عاملنا 

زمنية، تستهدف املنظمات املنخرطة فيها جمموعات ال�ائية  املعاصر، فال تعرف حدودا جغرافية أو جماالت

من العمالء املتوقعني يف فضاء افرتاضي، تتعــــــــــــــدد فيه االختيارات وتتنوع فيه العروض، ليبقى احلل األمثل 

الزبون  "للبقاء هو تقدمي األحسن واألجود، ولعل هذا العصر هو الذي جيســــد لنا املعىن احلقيقي لعبارة 

، فبالنظر إىل املزايا اليت حيققها التسويق اإللكرتوين من السرعة والفعالية واالستهداف الفردي "هـــو امللك

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

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

حتوالت جذرية، بانتقاله من كونه قطاع مادي تقليدي إىل قطاع بنكي إلكرتوين مستند يف جل عملياته 

على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ليصاحب ذلك تطور وسائل الدفع وظهور ما يعرف بآالت 

  . يون التفاعلي، البنوك املنزلية وغريهاالصرف الذايت، البطاقات اإللكرتونية، الصريفة اهلاتفية، التلفز 

إىل  ايهدف أساس املصرفية للخدمات اإللكرتوين التسويقمن خالل ما سبق ذكره يتضح لنا أن 

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

  : التايل

ي في تحقيق رضا العميل عن الخدمات اإللكترونية ما مدى مساهمة التسويق اإللكترون

  ؟المقدمة 

  أهداف الدراســــــــــــــــة -5
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 :ميكن حتديد أمهها يف النقاط التالية

 التعرف على األمهية اليت تبديها البنوك التجارية اجلزائرية للتسويق اإللكرتوين؛ -

  املقدمة إليهم؛التعرف على مدى إدراك العمالء للخدمات اإللكرتونية  -

  .التعرف على الدور الذي يلعبه التسويق اإللكرتوين يف حتقيق رضا العمالء -

  ةـــــــــــــــمنهج الدراس

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

عبارة عن دراسة تقييمية ذي هو التطبيقي والاجلانب التحليلي، باإلضافة إىل استخدام دراسة احلالة يف 

  .اإلستبانةسيتم االعتماد فيها على تقنية 

ومن هنا قمنا بتقسيم البحث إىل ثالث حماور أساسية، أما احملور األول فقد كانت حتت عنوان 

ا حتليل وأخري  ءلرضا العمالالتسويق اإللكرتوين، أما الثاين فقد تعرضنا من خالله إىل اإلطار املفاهيمي 

  .خالل الدراسة امليدانيةاالستبيانات املوزعة 

  والعمل المصرفي اإللكتروني التسويق اإللكتروني: المحور األول

  مفهوم التسويق اإللكتروني - 1

  تعريف التسويق اإللكتروني -1.1

واتصاالت احلاسب استخدام قوة شبكات االتصال املباشر " يعرف كلري التسويق اإللكرتوين بأنــــــــه

 1".والوسائل التفاعلية الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية

أن التسويق اإللكرتوين جيب أن ال يعرف مبعزل عن املفهوم  )2012الصميدعي، ( كما يرى   

التقليدي للتسويق وإمنا هو تطبيق ملفهوم التسويق احلديث وعناصره ومزجيه من خالل استخدام االنرتنت، 

                                                           
  .132ص ،2009 ،األردن دار امليسرة للنشر والتوزيع،، 1ط، "التسويق االلكتروني" :حممد مسري أمحد 1
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واالثنان يركزان على تلبية حاجات ورغبات الزبائن، وحتديد املنافذ التوزيعية اليت متكن املنظمات من 

 .2ق املستهدفالوصول للسو 

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

وعمليات التسويق . االفرتاضية اليت تعتمد أساسا على تكنولوجيا اإلنرتنت من أجل حتقيق املنافع املشرتكة

لك بل تركز أيضا على إدارة العالقات بني اإللكرتوين ال تركز فقط على عمليات بيع املنتجات إىل املسته

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

وعليه ميكن أن نعّرف التسويق اإللكرتوين على أنه جمموعة من األنشطة التسويقية اليت تستخدم 

  .تها شبكة االنرتنت من أجل تسويق السلع واخلدماتاحلاسب وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يف مقدم

 خصائص التسويق اإللكتروني - 2.1

  4:مها يتصف �ما التسويق اإللكرتوين انأساسيت تانهناك خاصي

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

  ؛تصميم املنتجات واملبيعات وإدارة املخزون ،الكمي مثل حبوث التسويق

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

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

  

 اإللكترونيق ـــــــــــهداف التسويأ -3.1

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

  5:استخدام التسويق اإللكرتوين وهي كاآليت

                                                           
  .81، ص2012دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،  ،1ط، "التسويق االلكتــروني: "جاسم،  عثمان يوسف ردينةحممود الصميدعي   2

  .135، ص2009، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 3، ط"عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت-التسويق االلكتروني: "أبو فارة يوسف امحد 3

   .305ص، 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن "االتصال والتسويق بين النظرية والتطبيـق" :سبق ذكره، نواعرة أمحد، مرجع 4
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  ؛زيادة املبيعات من خالل التوزيع والرتويج يف نطاق أوسع -

  ؛تقدمي قيمة مضافة للعمالء -

  ؛على تساؤال�م وخلق سبل احلوار معهم اإلجابةالتقرب من الزبائن من خالل متابعتهم و  -

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

  ؛املعامالت

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

 .بالعالمة التجارية لدى العمالء واإلدراك

  العمل المصرفي اإللكتروني - 2

  تعريف العمل المصرفي اإللكتروني -1.2

هناك نوعني من  أن إىل اإلشارةب جتالتعاريف اليت طرحت للعمل البنكي اإللكرتوين  أهمقبل ذكر 

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

وهي  األرضيةبالبنوك االفرتاضية أو البنوك عرب االنرتنت وهناك بنوك تقليدية عادية أو ما تسمى بالبنوك 

  6.ممارسة العمل املصريف اإللكرتوين إىل باإلضافةاليت تقدم خدمات تقليدية 

 باستخدامإجراء العمليات املصرفية بطرق إلكرتونية أي "هو املصريف البنكي  واملقصود بالعمل

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

 7".بالتحويل أو بالتعامل يف األوراق املالية أو غري ذلك من أعمال املصارف

                                                                                                                                                               
5
 CHAFFEY.D, SMITH. PR: «Emarketing Excellence- planning and optimizing your 

digital marketing», Elsevier butterworth-heinemann , UK, 2008, p22. 
، "حنو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكرتونية"ملؤمتر العلمي اخلامس حول يف ا، مداخلة مقدمة "البنوك اإللكترونية: "صاحل مفتاح، معاريف فريدة 6

   .5ص ،2007جامعة فيالدلفيا، األردن، 
مداخلة مقدمة إىل امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية اجلزائرية  ،"الصيرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية": حسن رحيم، معراج هواري 7

  .316، ص2004اجلزائر،  الواقع والتحديات، جامعة شلف، - والتحوالت االقتصادية
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صريف اإللكرتوين ما هو إال تقدمي للخدمات املصرفية باالعتماد على تكنولوجيات فالعمل امل

  .اإلعالم واالتصال يف مقدمتها شبكة االنرتنت، الصراف اآليل واهلواتف النقالة

 خصائص العمل البنكي اإللكتروني -2.2

  8:يتسم العمل البنكي اإللكرتوين بعد مسات لعل أبرزها ما يلي

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

إمكانية حتديد اهلوية، بالرغم من أنه أمر تعاجله التكنولوجيا بالعديد من وسائل التأمني للتعرف على 

  اهلوية إلكرتونيا؛

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

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

  .اإلثباتوهذا ما يطرح عددا من املسائل القانونية املتعلقة بأدلة اخلدمة تتم إلكرتونيا 

  العميل رضااإلطار المفاهيمي ل: المحور الثاني

  تعريف رضا العميل - 1

املتعلقة برضا العميل من قبل الكتاب والباحثني خاصة ما تعلق منه لقد تعددت التعاريف 

 )2007،فريد الصحن( ة مقارنة باملنتج السلعي، ويعرفهباملؤسسات اخلدمية لصعوبة تقييم عناصر اخلدم

مستوى من إحساس الفرد الناتج عن املقارنة بني أداء املنتج املدرك وبني توقعات هذا الفرد، " على أنه 

عبارة عن دالة للفرق بني األداء والتوقعات، وبالتايل ميكن القول بأن هناك ثالث مستويات ميكن أن فهو 

  9 :تتحقق وهي

 املستهلك غري راضي: التوقعات < األداء Dissatisfied) (؛ 

 املستهلك يكون راضي: التوقعات=  األداء )Satisfied(؛ 

                                                           
صرفية، جامعة بريوت ؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق حول اجلديد يف التقنيات املمداخلة مقدمة يف امل ،"العمليات المصرفية: " شحاتة احلسني حسني 8

  .193ص ، 2002لبنان،  العربية،
 .123، ص2007، مصر، دار اجلامعة اجلديدة، "إدارة التسويق في بيئة العولمة واالنترنت: " الصحن حممد فريد، طارق طه أمحد 9
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  املستهلك يكون راضي وسعيد: التوقعات> األداء )High satisfied or delight(." 

درجة إدراك الزبون مدى فاعلية املنظمة يف " الرضا بأنه وافقد عرف )Reed et al, 1997(أما عن 

عبارة "رضا العميل بأنه  )(Ladwin, 2003كما عرف  10،"تقدمي املنتجات اليت تليب احتياجاته ورغباته

وعليه ميكن ، 11"التقييم واليت ميكن ترمجتها عرب عدة معايريعن احلالة النفسية للعمالء الناجتة عن عمليات 

نعرف رضا العميل على أنه عبارة عن حالة االرتياح والسعادة اليت يشعر �ا املستهلك عند حصوله أن 

  . على منتج يوافق توقعاته ويتناسب مع التكلفة املقدمة يف سبيله وأكثر

  أهمية رضا العميل- 2

ة بالغة يف سياسة أي منظمة باعتباره أحد أهم املؤشرات لقياس أدائها، يلعب رضا املستهلك أمهي

 ,Hoffman & Bateson(خاصة إذا كانت هذه املنظمة متوجهة حنو اجلودة، حيث أكد كل من 

أمهية الشكاوى وردود العمالء اليت ترد املنظمات على اعتبار أ�ا متثل تغذية عكسية من  على )2010

شأ�ا أن تطور من اخلدمات املقدمة ومتنع الزبائن من اللجوء إىل املنتجات املنافسة، فالعمالء الراضون عن 

رارهم بالعودة إليها أداء املنظمة سوف يتحدثون إىل اآلخرين عنها ويولدون عمالء جدد، كذلك سيكون ق

  12.سريعا

 التسويـق اإللكتروني والعوامــل المؤثرة على رضا العمالء - 3

لقد أوىل الكثري من الباحثني اهتماما كبريا حول رضا العمالء، باعتباره مفتاح النجاح األول  

للمنظمات خاصة تلك املنظمات اليت تنشط ومتارس أعماهلا يف ظل االقتصاد الرقمي واقتصاد املعلومات، 

للخدمات املصرفية فكان الرتكيز حول معرفة أهم العوامل املؤثرة على رضا العميل يف عمليه اقتنائه 

                                                           
10

 REED, DR. J. H, HALL. N. P: « Methods For Measuring Customer Satisfaction», Energy 

Evaluation Conference, Chicago, 1997,  cited by: 

CENGIZ PH.D Emrah: «Measuring customer satisfaction: must or not?», journal of naval 
science and engineering, , Vol.6, N°2, 2010, p79. 

11 LADWIN Richard: « Le comportement de consommateur et de l’acheteur », 2ème édition 
économica, Paris, 2003, p330. 

12 HOFFMAN K.D and BATESON. E. G. j: «Services Marketing - Concepts, Strategies & Cases», 
4 édition, South - Western Cengage learning, USA, 2010, p288. 
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من خالل إطالعنا على عدد من الدراسات السابقة، و اإللكرتونية من أجل التحكم فيها والسيطرة عليها، 

  : فإننا نرى أن أهم العوامل املؤثرة على رضا العميل هي كاآليت

اجلودة ورضا لقد تناول الكثري من الباحثني دراسة العالقة بني : جودة الخدمة المصرفية اإللكترونية -1

  Blanchard & Galloway, 1994 Grönroos, 2000; Hume & Mort,  2008 ;( العمالء

(Lovelock & Wirtz, 2007; Zeithaml & Bitner, 2006 13 حيث أكّد هؤالء على أمهية ،

إىل  العالقة بينهما، باعتبار أن اجلودة تعترب أحد احملددات الرئيسة للرضا، فالتحسن يف اجلودة سوف يؤدي

حتقيق مستوى أعلى من الرضا، وكذلك إذا كانت جودة اخلدمة أقل من املتوقع فإن ذلك سوف يؤدي إىل 

، ففي سياق األعمال املصرفية اإللكرتونية جيب الرتكيز أكثر على 14حالة عدم االرتياح واالستياء للعميل

ية من قبل املنافسة يف البيئة اجلودة، وذلك لسهولة مقارنة العميل بني املنتجات املصرفية اإللكرتون

 Santos, 2003.(15(اإللكرتونية وذلك ما يؤكده

تعترب صورة البنك من أهم العوامل املؤثرة على رضا العمالء كما أكده : الصورة الذهنية للبنك -2

)Woodruff et al ,1983( ، ويقصد بالصورة الذهنية للبنك مبجموعة اخلربات واملعارف اليت يكتسبها

السيطرة على إدراك العمالء " بأنه) Stone(، أو كما يعرفه 16من جراء تعامله مع البنكالعميل 

، فقوة صورة البنك تعتمد على 17"ومشاعرهم من أجل دفعهم إىل شراء املنتجات واخلدمات املصرفية

                                                           
13 ALSAMYDAI. M. J , OTHMAN Yousif .R & AL KHASAWNEH. M. H;« The Factors Influencing 

Consumers ’ Satisfaction and Continuity to Deal With E-Banking Services in Jordan», 
Global journal of management and business research, Vol.12, N°14, 2012, p4. 

14  KUMBHAR. V. M: «Factors Affecting The customer satisfaction in E-banking; some 
evidences from Indian Banks», Management research and practice, Vol.3, N°4, 2011, p2. 

15
 ALSAMYDAI. M. J , OTHMAN Yousif .R & AL KHASAWNEH. M. H, op.cit, p5. 

16 KUMBHAR Vijay M, op.cit, p4. 

، مذكرة "دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية -التسويقي للبنوكالصيرفة اإللكترونية أثرها على األداء :" طلحة حممد 17 

 .76، ص2009ماجستري ختصص إدارة أعمال وتسويق، جامعة املدية، اجلزائر، 
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ك تصورات العمالء ومواقفهم جتاه املصرف، هذه التصورات ستكون اجيابية يف حالة الرضا ولن تكون كذل

 18.يف حالة عدم الرضا

الفرق بني جمموع املنافع اليت يتوقع العميل أن " تعرف قيمة العميل بأ�ا: القيمة المدركة للعميل -3

، أي جيب أن تكون التكاليف الكلية 19"حيصل عليها والتكاليف الكلية أو التضحيات املبذولة يف سبيلها

تساوي املنافع املفرتض أن حيصل عليها ...) الوساطةوقت العميل، طاقاته، العموالت املبذولة، كلف (

العميل من املنتوج املصريف، وعليه فإننا نرى أن استخدام العمل املصريف اإللكرتوين يف تقدمي اخلدمات 

املصرفية سوف يكون دافعا جيدا حنو حتقيق رضا العميل، وذلك نظرا لتكاليف التعامل واالتصال 

، االنتظار، اجلهد اجلسدي، واللقاءات اخلاصة وكذلك للخيارات اليت املنخفضة مثل تكاليف التنقل

 .يتيحها املوقع ويعرضها، خاصة إذا ما حتدثنا عن تلبية متطلبات اجلاذبية

تناولت العديد من األدبيات السابقة العالقة بني العوامل الشخصية : العوامل الشخصية للعميل -4

، 20 ذلك املعرفــــة، اخلربة، العادات السلوكية، وكذلك الثقةورضا العمالء عن اخلدمات املصرفية مبا يف

إن التجربة تؤثر بدرجة كبرية على ثقة العمالء عند اختيارهم  )Al-Ghamdi, 2009(فكمـــا أشار 

التعامل مع اخلدمات املصرفية اإللكرتونية، وكذلك بالنسبة للمعرفة اليت هلا الدور الكبري يف اختاذ قرار 

، فالواضح أن الكثري من املتعاملني ما زالوا يفضلون التعامل عن طريق اخلدمات املصرفية 21كرتونياالتعامل إل

 & Corritore, Kracher(التقليدية حملدودية معارفهم عن املزايا اليت تقدمها التكنولوجيا

                                                           
18 Che-Ha Norbani and Hashim. Sh: «Brand Equity, Customer satisfaction & Loyalty: 

Malaysian Banking Sector»,International Review of Business Research Papers,Vol. 
3, N°.5, 2007, p131. 

19 KOTLER Ph & KELLER LAN. K: «Marketing Management», 14th edition, Prentice Hall, USA, 

2012, p124. 
20

 ALSAMYDAI. M. J , OTHMAN Yousif .R & AL KHASAWNEH. M. H, op.cit, p5. 
21

AL-GHAMDI Abdullah: «Investigating Factors Affecting Customers of Using Internet 
Banking: A comparison study between Saudi Arabia and the UK», Brunel Business 
School, Doctoral Symposium, 2009, p6. 
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Wiedenbeck (22،  اإلنرتنت، هذا وينظر إىل الثقة بوصفها العامل األكثر أمهية الختيار التعامل مع

فالتخوف من القرصنــــــــــــة واالحتيال وضيــــــــــــــاع البيانات يعترب السبب الرئيسي لتجنب التعامل عرب 

 23.االنرتنت

ولقد أشـارت جمموعة من الدراسات إىل التباينات بني خمتلف العوامـــــــــــل الدميوغرافيــــــــــــــة عند تبين 

اء يعترب الفئة ــنسليت خلصت إىل أن جنس الا) (Flavia, 2006لكرتوين منها دراسة العمل الصرييف اإل

يف تركيـــــا واليت  )(Akinci et al, 2004األقل تعامال باخلدمـــــــــــات املصرفية اإللكرتونية، كذلك دراسـة 

ــة،  وأخيـــــــرا أكدت على أن األفراد يف منتصـف العمر هم األكثر ميوال إىل التعامل مع اخلدمات اإللكرتونيــــ

 )(Karjaluoto et al, 2002; Mattila et al, 2003; Sathye, 1999 دراســــــة كل من

الوسطى هم األكثر ميوال إىل التعامل مع اخلدمات اليت بينت أن العمالء الذين ينتمون إىل أعلى الطبقة 

  24.املصرفية اإللكرتونية

  أثر التسويق اإللكتروني على رضا العميل المصرفي الجزائري: المحور الثالث

  في الجزائر اإللكتروني واقع العمل المصرفي - 1

ال خيفى عن النـــــــــاظر التأخر الكبيــــــر الذي تعرفه اجلزائر يف استخــــــــــدام الصريفة اإللكرتونية وذلك 

ألساب تعود للمنظومة املصرفية من جهة وكذلك لطبيعة تفكري املواطن اجلزائري من جهة ثانية، فنجد أن 

عامال�م اإللكرتونية وإىل الثقة بشكل أكرب يف البنوك البنك املركزي دائما ما يدعو اجلزائريني إىل تكثيف ت

ني ـــــــــــــخاطب املتعامل 2013التجارية، ففي آخر تصريح حملافظ البنك املركزي حممد لكصاسي يف مارس 

ع اليت ــــــــات البنكية، مؤكدا أن أغلب املشاريـــــــــــاملصرفيني قائال بأ�م جيب أن يتعاملوا أكثر عرب البطاق

                                                           
22

 CORRITORE Cynthia. L, KRACHER Beverly & WIEDENBECK Susan.:«On-line trust: concepts, 
evolving themes, a model », International Journal of Human-Computer Studies, Vol.58, 2003, 
p741. 

23
 ALTINTAS, M. H., and GÜRSAKAL, N: «Phishing Attacks and Perceptions of Service Quality: 

A Content analysis of internet banking in Turkey», Journal of internet banking and 
commerece ,Vol.12,  N°2, 2007, p4. 

24 WADIE Nasri: «Factors Influencing the Adoption ofInternet Banking in Tunisia», 
International Journal of Business and Management,Vol. 6, N°8, 2011, p146. 
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أكثر من  استغالليتم  واملتعلقة بنظم الدفع اإللكرتونية والتحويـــــــــالت البنكيــــــــة مل  2006أطلقت يف 

 عام SATIM، ونشري هنا أنه بناءا على إحصائيات معّدة من قبل شركة 25الكلية من طاقتها 10%

جهاز طريف  3070و رتاب الوطينموزع آيل موزعة على كامل ال 1593 قد مت إحصاء ما يقارب، 2012

 671594بطاقة سحب و 123112بطاقة متداولة بني البنوك مقسمة إىل  783311إلكرتوين للدفع، ب

مليون بطاقة، ليكون 5بطاقة سحب ودفع، بينما حتصى عدد بطاقات السحب لربيد اجلزائر بأكثر من 

  .2012مليون مع �اية  6.6عدد البطاقات اإلمجايل يقارب 

  اإلستبانةتحليل وعرض نتائج  -2

حيث مت  ، كأداة رئيسية يف احلصول على املعلومات  ةاإلستبانيف الدراسة امليدانية مت اعتماد تقنية 

تقسيمها إىل جزأين رئيسيني، تعلق األول باملعلومات العامة حول املستجوب أو املستجوبة، وضع بغرض 

جمموعة العوامل الدميوغرافية املؤثرة بشكل أساسي يف رضا العميل معرفة اخلصائص العامة للعينة وإىل حتديد 

املصريف عن اخلدمات اإللكرتونية املقدمة، يف حني دارت األسئلة يف اجلزء الثاين حول رضا العمالء، من 

  :التالية عواملخالل التطرق إىل ال

ن خالله إىل سؤال، هدفنا م 18تضمن هذا العامل  :جودة الخدمة المصرفية اإللكترونية -

  معرفة مستوى رضا العميل املصريف جلودة اخلدمة اإللكرتونية املقدمة؛

أسئلة، كان اهلدف منها معرفة مدى تأثري العوامل  5تضمنت  :العوامل الشخصية للعميل -

  الشخصية للعميل على مستوى رضاه عن اخلدمات اإللكرتونية املقدمة؛

أسئلة، وضعت بغرض معرفة مدى تأثري صورة البنوك املقدمة  5تضمنت  :ورة البنكـص -

 .لعلى رضا العميــ للخدمات اإللكرتونية

                                                           
  :، من على املوقع"تعامل أكبر بالصكوك والبطاقات البنكية الجزائر يدعو إلى بنك : "بن عبد الرمحان سليم  25

http://www.elkhabar.com/ar/economie/328298.html ،04/04/2014. 
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، مت إجراء امن صدقه تتقيس العوامل املراد قياسها، والتثب ةأجل الربهنة على أن اإلستبان هذا ومن

 متتعواليت بينت نتائجه ، )Cronbach Alpha( حبسابما الداخلي لفقرا� االتسـاقمدى  اختبار

 .وهي نسبة عالية% 87.8ثبات عال حيث بلغ نسبة  األداة مبعامل

: ، موزعة بالتساوي على ثالث واليات متمثلة يفمؤسسة بنكية جتارية 42ولقد مشلت دراستنا 

ليصل جممـــــــــوع  ،بنك جتاري على مستوى كل والية 14اجلزائر العاصمة، الشلف وغليزان، مبعدل 

استبانه، وبعد عملية فرزها مت  115ة، مت اسرتجاع ما مقداره إستبانـ 120اإلستبانات املوزعـة للعمالء 

  .إستبانة 92إستبانة، ليصل العدد اإلمجايل لعينة الدراســــــــــة إىل  23استبعاد 

  

  التحليل الوصفي ألفراد العينة -1.2

اإلستبانة واملتعلق مبجموعة العوامل الدميوغرافية للعمالء فقد كانت نتائجه بالنسبة للقسم األول من 

  :بعد تفريع جمموعة اإلستبانات املوزعة  على العينة احملددة كاآليت

وهي نسبة مرتفعة   63%بلغت بنسبة الذكور  اركني منــــأغلب املش أنج ئالنتا لقد أظهرت :الجنس -

  .37%واليت بلغت  مقارنة بنسبة اإلناث

 تليها الفئة بني،  42.4%ـــ هي األعلى حضورا بنسبة قدرت ب )35-26(الفئة احملصورة بني   ::العمر  -

تأيت يف  15.2 بنسبة بلغت) 60 -46( مث الفئة بني، 30.4% ـواليت قدرت نسبة مشاركتها ب )36-45(

  .على التوايل % 1.1و %10.9 بلغتبنسب ) 60 أكثر من(و   )26 أقل من( كل من الفئتني األخري

 ،65.2%ـاألغلبية املشاركة من املستوى اجلامعي بنسبة قدرت ب أنبينت النتائج   :المستوى التعليمي -

  .)01(نوضحها يف الشكل رقم  بينما توزعت بقية العينة على البدائل األخرىتليها 

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى لتعليمي  ):01(الشكل رقم
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  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة

 واملتمثلة من املوظفني وهي أعلى نسبة مقارنة ببقية البدائل  %70.7

  .)14.1% :وأعمال أخرى

أن عدد املستجوبني يتوزعون أظهرت نتائج التحليل الوصفي بالنسبة ملتغري حمل اإلقامة 

اجلزائر   تليها كل من، 37% بنسب متقاربة على الواليات الثالث تتصدرهم والية الشلف بنسبة قدرت بـ

  .على التوايل .%30

هذا العنصر سوف نقوم بتحليل نتائج اإلستبانة اخلاصة بالعمالء وفق ثالث حماور متمثلة يف 

جودة اخلدمة املصرفية اإللكرتونية، العوامل الشخصية وصورة البنك، وقبل التطرق إليها نقوم باستعراض 

يع اإللكرتونية املستخدمة املدرج يف اجلزء األول من اإلستبانة واملتعلق بقنوات التوز 

  المتعامل بها اإللكترونيةج السؤال المتعلق بقنوات التوزيع 

  بنوك اإلنترنت  البنوك الهاتفية  للبنك اآللي

  ال  نعم  ال  نعم  ال

11  25  67  42  50  

12%  27.227.2%%  %72.8  %%45.745.7  54.3%  

أقل من الثانوي ثانوي

6.5%
21.7%

ت��ار��او ث����� ح��ر   

من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج اإلستبانة :المصدر

70.7%ما نسبته  بينت النتائج أن :المهنة -

وأعمال أخرى 7.6% :، طالب7.6% :أعمال حرة:(يف 

أظهرت نتائج التحليل الوصفي بالنسبة ملتغري حمل اإلقامة : محل اإلقامة -

بنسب متقاربة على الواليات الثالث تتصدرهم والية الشلف بنسبة قدرت بـ

0.4و 32.6%    العاصمة وغليزان بنسب بلغت

  تحليل نتائج اإلستبانة -2.2

هذا العنصر سوف نقوم بتحليل نتائج اإلستبانة اخلاصة بالعمالء وفق ثالث حماور متمثلة يف يف 

جودة اخلدمة املصرفية اإللكرتونية، العوامل الشخصية وصورة البنك، وقبل التطرق إليها نقوم باستعراض 

املدرج يف اجلزء األول من اإلستبانة واملتعلق بقنوات التوز  )6( نتائج السؤال رقم

  :للتعامل مع البنك من خالل اجلدول املوايل

ج السؤال المتعلق بقنوات التوزيع ــــتحليل نتائ: )01( رقم الجدول

اآللي الصراف  بدائل قنوات التوزيع

  نعم  اختيارات اإلجابة

  81  التكرار

  %%8888  النسبة المئوية

جامعي دراسات علیا

65.2%

6.5%
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  اعتمادا على نتائج اإلستبانة

  قنوات التوزيع المتعامل بها من طرف أفراد العينة

  
  .)01( اعتمادا على اجلدول رقم

من خالل اجلدول والشكل أعاله، نالحظ أن أكثر قناة توزيع إلكرتونية يستعملها العمالء هي 

 . تليها بنوك اإلنرتنت مث البنوك اهلاتفية

دام بنوك اإلنرتنت من خالل وضح العالقة بني املتغريات الدميوغرافية ألفراد العينة واستخ

القناة األبرز والوسيلة األوىل اليت يقوم عليها التسويق  باعتبارها

 تاإلنترنالعالقة بين المتغيرات الديموغرافية والتعامل بالخدمات المصرفية عبر 

  
  اعتمادا على نتائج اإلستبانة

0% 20% 40%

الصراف اآللي

البنوك الهاتفية

بنوك اإلنترنت

0% 20% 40%

ذكر

أنثى

)٢٦أقل من (

(26 - 35)

(36 - 45)

( 46- 59)

)٦٠أكثر من (

أقل من الثانوي

ثانوي

جامعي

دراسات علیا

طالب

موظف

أعمال حرة

أخرى

الشلف

الجزائر العاصمة

غلیزان

نعم   ال  

ت��ار��او ث����� ح��ر   

اعتمادا على نتائج اإلستبانة من إعداد الباحثني :المصدر

قنوات التوزيع المتعامل بها من طرف أفراد العينة :)02(الشكل رقم            

اعتمادا على اجلدول رقم من إعداد الباحثني :المصدر

من خالل اجلدول والشكل أعاله، نالحظ أن أكثر قناة توزيع إلكرتونية يستعملها العمالء هي 

تليها بنوك اإلنرتنت مث البنوك اهلاتفية ،%88بنسبة بلغت  آالت الصرف الذايت

وضح العالقة بني املتغريات الدميوغرافية ألفراد العينة واستخهذا ون

باعتبارها اإلنرتنتوخنص هنا ، )01( الشكل رقم

  .اإللكرتوين

العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والتعامل بالخدمات المصرفية عبر  :)30( الشكل رقم

اعتمادا على نتائج اإلستبانة من إعداد الباحثني :المصدر

60% 80% 100%

نعم

ال

60% 80% 100%
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املتعاملني احلاملني  ،26نالحظ أن الفئة العمرية األقل من  )03(من خالل الشكل رقم 

لشهادات الدراسات العليا، جنس اإلناث، الطلبة، والقاطنني بوالية العاصمة هم األكثر تعامال 

باخلدمات املصرفيــــــة عرب اإلنرتنت، مما يبني لنا أن العوامل الدميوغرافية احملددة تؤثر بشكل واضح يف 

  . استخدام اخلدمات عرب اإلنرتنت

  

 صرفية اإللكترونيةجودة الخدمة الم -1

وصف وتقييم مستوى جودة اخلدمة املصرفية املقدمة سنتطرق يف هذه املرحلة من الدراسة إىل 

  :احملددة ضمن عينة الدراسة، من خالل اجلدول املوايليف البنوك التجارية اجلزائرية 

  اإللكترونية جودة الخدمة المصرفيةالسؤال المتعلق ب علىإجابة أفراد العينة  ):02( الجدول رقم

 الفقــــــــــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستوى 

 األهمية

 مرتفعة 1.521 5.34 .للبنك بسهولـــــــــــة اإللكرتوينأدخل املوقــــــــــــع  1

 مرتفعة 1.425 5.45 .يوفر الكثري من الوقت واجلهد اإللكرتويناستخـــدام املوقع  2

3 
أقوم بإمتام معاماليت املصرفية بسهولة ويسر من خالل 

 . اإللكرتونيةالقنوات التوزيعية 
 مرتفعة 1.113 6.28

 مرتفعة 1.044 6.36 .تتميز بسهولة االستخدام اإللكرتونيةاخلدمات  4

 مرتفعة 1.322 5.52 .املعلومات على املوقع منظمة وسهلة للفهم ولإلستعاب 5

  مرتفعةمرتفعة  996655..00  7799..55  الكفــــــــــــــــــــاءة

 مرتفعة 1.185 5.85 .يقدم البنك املعلومات الكافية اليت أريدها 6

 مرتفعة 1.057 6.07 .املقدمة دقيقة جدا اإللكرتونيةاخلدمات  7

8 
املوقع اخلاص بالبنك متاح باللغات الثالث الفرنسية، 

 .العربية واإلجنليزية
 متوسطة 1.544 3.65
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 مرتفعة 1.16 6.16 .لدي ثقة كبرية يف البنك للوفاء بوعوده والتزاماته 9

 مرتفعة 1.162 5.97 .اليت يقدمها البنك متنوعة اإللكرتونيةاخلدمات  10

11 
تليب كافة متطلبايت واحتياجايت  اإللكرتونيةاخلدمات 

 .املصرفية
 مرتفعة 1.053 5.89

  مرتفعةمرتفعة  775533..00  6600..55  الوفــــــــــــــاء

12 
البنك جييب بشكل سريع على طلبايت، عن طريق الربيد أو 

 .اهلاتف
 متوسطة 1.697 4.23

 متوسطة 1.333 4.38 .املصرف يتعامل مع الشكاوى اليت أقدمها بقبول واهتمام 13

14 
املصرف يتصرف مع املشاكل اليت تواجهين يف إمتام 

 .وفعالةاملعامالت املصرفية بطريقة سريعة 
 متوسطة 1.389 4.7

  متوسطة  111111..11  4433..44  االستجابة

 مرتفعة 1.161 5.45 .بإمكاين التواصل مع املصرف بشكل سريع ومتواصل 15

 متوسطة 1.872 3.97 .أتلقى رسائل إلكرتونية توجيهية وإرشادية بني فرتة وأخرى 16

  متوسطة  225566..11  7711..44  االتصال

 مرتفعة 0.831 6.35 .بيانايت الشخصيةلسالمة  مطمئن بالنسبة 17

 مرتفعة 0.943 5.99 .أشعر باألمان عند إجرائي ملعاماليت املصرفية 18

 مرتفعة  884466..00  1177..66  السرية

 مرتفعة  771133..00  3344..55  اإللكترونيةجودة الخدمة المصرفية 

  اإلستبانةاعتمادا على نتائج  من إعداد الباحثني :المصدر

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجات املوافقة لكل من أبعاد  )02(يوضح اجلدول رقم 

جودة اخلدمة املصرفية اإللكرتونية، حيث نالحظ أن كل الفقرات املستخدمة للتعبري عن كفاءة اخلدمة قد 

على حسب مقياس  ] 6,37 ; 5,34]سجلت درجات موافقة مرتفعة، مبتوسطات حسابية احنصرت بني 

كدليل على أن أفراد العينة يلتمسون يف اخلدمة اإللكرتونية املقدمة السهولة والسرعة   وافقة املستخدمدرجة امل



ت��ار��او ث����� ح��ر  2016 ������ /18 د���ا  

113 
 

وهي قيمة ضعيفة تعكس التقارب يف  0.965يف االستخدام، وهذا ما يؤكده االحنراف املعياري املقدر بـــ 

وجهات نظر أفراد العينة فيما خيص الكفاءة، كذلك احلال بالنسبة للبعد الثاين املتمثل يف الوفاء حيث قدر 

،كما كانت درجة املوافقة فيه مرتفعة، 0.753واحنراف معياري قدرت قيمته بــــ  5.60متوسطه احلسايب بــــ 

حتصل على درجة موافقــــــــــــــة متوسطة، وجاءت يف املرتبة األوىل يف ما خيص الذي  8إذا استثنينا السؤال 

 6.16مبتوسط حسايب قدر بـ " لدي ثقة كبرية يف البنك للوفاء بوعوده والتزاماته " نفس البعد عبـــــــــــارة

يقوم بالوفاء بكل ما وهو ما يبني لنا أن معظم أفراد العينة تتفق أن البنك   1.16واحنراف معياري بلغ 

، بالنسبة لبعد االستجابة فقد أوضح اجلدول أنه حتصل على درجة موافقة متوسطة ينتظره منه العميل

أما الفقرة اليت سجلت أعلى متوسط حسايب يف   ،،1.111واحنراف معياري بلغ  4.43مبتوسط حسايب بلغ 

" املعامالت املصرفية بطريقة سريعة وفعالة املصرف يتصرف مع املشاكل اليت تواجهين يف إمتام "البعد فهي 

وهذا دليل على اتفاق ولو بدرجة متوسطة على حزم املصرف يف التعامل مع مشاكل العمالء بطريقة تأيت 

عند توقعا�م، نفس الشئ بالنسبة لبعــــــــــــــد االتصال والذي حتصل على درجـــــــــــــة موافقة متوسطة، مبتوسط 

ــــر ن أعلى متوسط حسايب سجلته الفقــــــــــــــأما ع، ، 1.256واحنراف معياري قدر بــ  4.71بــــحسايب قدر  ـــ ات ـــ

 ."رف بشكل سريع ومتواصلـــــــــــــــبإمكاين التواصل مع املص"" رةـــــــــــاملتعلق بالفق 5.45  ضمن هذا البعد فهو

فيما خيص آخر بعد من أبعاد جودة اخلدمة املصرفية اإللكرتونية واملتمثل يف السرية فقد حتصل على موافقة 

الثقة الكبرية اليت يضعها  إىلوهو ما يشري   0.846  معياري بلغ احنرافو و   6.17  مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ

   .ةالعميل يف املصرف فيما خيص سرية بياناته الشخصية وتعامالته املالي

 مرتفعةأن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة عليه وباالعتماد على النتائج املسجلة يف اجلدول فإن و 

  واحنراف معياري بلغ  5.34 على جودة اخلدمة املصرفية اإللكرتونية وذلك مبتوسط حسايب عام بلغ

0.713.  

 العوامل الشخصية للعميل - 2

العوامل الشخصية للعميل بإىل إجابات عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة  )03( يشري اجلدول رقم

  .واملتمثلة يف الثقة، اخلربة، التجربة واملعرفة
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  الشخصية للعميل العواملإجابة أفراد العينة في السؤال المتعلق ب: )03(الجدول رقم 

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  مرتفعة 0.935 5.93  .اإللكرتونيةلدي ثقة كبرية يف املصرف للتعامـــــــل مع اخلدمات   1

2  
اليت  اإللكرتونيةبناء على خربيت وجتاريب السابقة، فإن اخلدمات 

  .يقدمها املصرف ذات جودة
  متوسطة 1.418 4.47

3  
لذا ال أتردد يف  اإللكرتونيةلدي املعرفة الكافية حول اخلدمات 

  .التعامل �ا
  مرتفعة 0.871 6.21

  متوسطة 1.819 4.25  .جتاريب السابقة مسحت بتعزيز ثقيت باملصرف الذي أتعامل معه حاليا  4

5  
التعامل باخلدمات  إىلالثقافة اليت أمتتع �ا هي اليت دفعيت 

  .اإللكرتونية
  مرتفعة 1.66 5.54

  مرتفعة  0.829  5.28  العوامل الشخصية للعميل

  اإلستبانةاعتمادا على نتائج  من إعداد الباحثني :المصدر

 تقع ضمن ا�ال ات احلسابية املسجلةــــــــــــمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط

لدي املعرفة الكافية حول اخلدمات  "حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة  ] 6.22 , 4.25]

وهو   0.871 واحنراف معياري بلغ  6.21مبتوسط حسايب بلغ  "لذا ال أتردد يف التعامل �ا اإللكرتونية

جتاريب السابقة مسحت بتعزيز ثقيت "  للفقرة، فيما حصلت الفقرة املرتفعة كس درجة املوافقةعما ي

واحنراف معياري   4.25على املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ " باملصرف الذي أتعامل معه حاليا

 احلسايب العام وتشري النتائج أن املتوسط، لتكون درجة املوافقة على الفقرة متوسطة 1.819 قدر ب

، وهو األمر يوضح الثقة بدرجة موافقة مرتفعة  0.829 عياري بلغاملحنراف االو  5.28بلغ  للمتغري

الكبرية اليت يضعها العميل يف اخلدمة اإللكرتونية وكذلك انطباعه اإلجيايب عنها مقارنة بتجاربه 

السابقة، باإلضافة إىل أن املعرفة والثقافة اليت يتمتع �ا العميل تعكس حكمه عنها، وهذا ما 
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ل إبراز إجابات أفراد العينة استنادا على متغريا�م 

العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والعوامل الشخصية للعميل 

  
  اإلستبانةاعتمادا على نتائج 

العامالن األكثر تأثريا يف من خالل الشكل السابق نالحظ أن العمر واملستوى الدراسي مها 

  .بناء العوامل الشخصية عند اختيار التعامل باخلدمات املصرفية اإللكرتونية

  .بصورة البنكعينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة 

  السؤال المتعلق بصورة بنك علىإجابة أفراد العينة 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

0% 20% 40% 60%

ذكر

أنثى

)٢٦أقل من (

(26 - 35)
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( 46- 59)

)٦٠أكثر من (

أقل من الثانوي

ثانوي

جامعي

دراسات علیا

طالب

موظف

أعمال حرة

أخرى

الشلف

الجزائر العاصمة

غلیزان

ت��ار��او ث����� ح��ر   

ل إبراز إجابات أفراد العينة استنادا على متغريا�م من خال )04(نوضحه يف الشكل رقم 

  .الدميوغرافية

العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والعوامل الشخصية للعميل : )40(الشكل رقم

اعتمادا على نتائج  من إعداد الباحثني :المصدر

من خالل الشكل السابق نالحظ أن العمر واملستوى الدراسي مها 

بناء العوامل الشخصية عند اختيار التعامل باخلدمات املصرفية اإللكرتونية

 صورة البنك -3

عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة  إجابات )04( اجلدول رقموقد محل 

  

  

إجابة أفراد العينة  :)04(الجدول رقم 

  الفقـــــــــــــــــــرة  الرقم

% 80% 100%

ال أتفق إلى حد ما

محايد

أتفق إلى حد ما

أتفق

أتفق كليا
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1  
، اإللكرتونيةجتارب املتعاملني السابقني مع اخلدمات 

  .وآراؤهم اإلجيابية حوهلا دفعتين للتعامل �ا
  متوسطة 2.071 4.4

  متوسطة 1.971 4.63  .مسعة البنك اجليدة هي اليت دفعتين ألثق به  2

  مرتفعة 0.842 6.2  .تعزز من صورة البنك اإللكرتونيةاخلدمات   3

4  
اليت يقدمها املصرف  اإللكرتونيةأقوم بامتداح اخلدمات 

  .أمام معاريف وأشجعهم لإلقبال عليها
  متوسطة 1.95 4.18

5  
اليت يقدمها البنك جتعل منه  اإللكرتونيةاخلدمات 

  .األفضل
  مرتفعة 1.487 5.09

  متوسطة  1.228  4.90  صـــــــــــورة البنك

  اإلستبانةاعتمادا على نتائج  من إعداد الباحثني :المصدر

     الــــــــــــا�للمتغري حمصورة يف  ةــــــــــات احلسابيــــــــــــنالحظ أن املتوسط )04( دول رقمــــــــــمن خالل اجل

يف املرتبة األوىل " اخلدمات اإللكرتونية تعزز من صورة البنك" رة ــــحيث جاءت الفق ]6.2 , 4.18 [

أقوم بامتداح " بدرجة موافقة مرتفعة، وحلت الفقرة  0.842احنراف معياري قدر ب و و   6.2بـــــ  مبتوسط قدر

أخريا مبتوسط حسايب " اخلدمات اإللكرتونية اليت يقدمها املصرف أمام معاريف وأشجعهم لإلقبــــــــــــــال عليها

وسط احلسايب بدرجة موفقة متوسطة، ويوضح اجلدول املت 1.95ــــ اري قدر بــــــــواحنراف معي 4.18قـــــــــــدر بـــ 

، وهو ما يشري بدرجة موافقة متوسطة  1.228 بـــاحنراف معياري قدر و 4.90بــــ  للعام للمتغري الذي يقدر

  .إىل تأثري صورة البنك املستخدم للعمل املصريف اإللكرتوين على رضا العميل املصريف

أنت راض عن اخلدمات هل ": واملتمثلة فقرته يف )04(وأخريا نقوم باستعراض نتائج السؤال رقم 

  .)05( ، فكانت اإلجابات كما يوضحها اجلدول رقم"املصرفية اإللكرتونية اليت يقدمها البنك؟

  بمستوى الرضاالسؤال المتعلق على إجابة أفراد العينة  :)05( الجدول رقم

  النسبة المئوية التراكمية  النسبة المئوية  التكرار  اختيارات اإلجابة

  --   --   --   غير راض أبدا

 7.6% 7.6% 7  غير راض



  2016 ������ /18 د���ا

117 
 

%10.9 %18.5 

%72.8 %91.3 

%8.7 %100 

100%   --  

  اعتمادا على نتائج اإلستبانة

إجابة أفراد العينة على السؤال المتعلق بمستوى الرضا

  )05(اعتمادا على اجلدول رقم 

 من العمالء راضني على اخلدمات % 73أن  نالحظ )0

ة منخفضة ـــــــــنسبوهي   % 7 الء غري الراضني هيـــــــــــــــــبينما كانت نسبة العم

 إجابات أفراد العينة عن السؤال المتعلق بالرضا

7%

73%

9%

ت��ار��او ث����� ح��ر   

 10  محايد

 67  راض

 8  راض جدا

 92  المجموع

اعتمادا على نتائج اإلستبانة من إعداد الباحثني :المصدر      

 الشكل رقم(05): إجابة أفراد العينة 

 

اعتمادا على اجلدول رقم  الباحثنيمن إعداد  :المصدر

05(شكل رقم وال )05(اجلدول رقم من خالل 

بينما كانت نسبة العم كو قدمها البنتاإللكرتونية اليت 

  .األوىل، مقارنة بالنسبة جدا

إجابات أفراد العينة عن السؤال المتعلق بالرضا ):60(الشكل رقم

%
11%

غير راض

محايد

راض
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  اعتمادا على نتائج اإلستبانة

نالحظ أن املهنة واملستوى التعليمي يعتربان كأكثر متغريين يؤثران بشكل  

  .اإللكرتونيةكبري على مستوى الرضا عن اخلدمات املصرفية 

من خالل الدراسة احلالية اتضح لنا أن التسويق اإللكرتوين للخدمات املصرفية اإللكرتونية يؤثر 

بشكل كبري على رضا العمالء، نظرا للمزايا املتعددة اليت حيققها للعميل من سرعة ومرونة وغريها، فمن 

  :اآليت الل الدراسة نذكر

من أهم العوامل املؤثرة على رضا العميل عن اخلدمات املصرفية اإللكرتونية هي جودة اخلدمة املصرفية 

الكفاءة، : حيث أظهرت النتائج درجة املوافقة املرتفعة ألفراد العينة لكل من األبعاد التالية

االستجابة واالتصال، وهو ما يؤكد لنا االنطباع الوفاء والسرية مقابل درجة موافقة متوسطة لكل من بعدي 

 اإلجيايب لألفراد على جودة اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم؛

تليها بنوك  ،%88بنسبة بلغت  أكثر قناة توزيع إلكرتونية يستعملها العمالء هي آالت الصرف الذايت

0% 20% 40%

أنثى

)٢٦أقل من (

(26 - 35)

(36 - 45)

( 46- 59)

)٦٠أكثر من (

أقل من الثانوي

ثانوي

جامعي

دراسات علیا

طالب

موظف

أعمال حرة

أخرى

الشلف

الجزائر العاصمة

غلیزان

ت��ار��او ث����� ح��ر   

اعتمادا على نتائج اإلستبانة من إعداد الباحثني :المصدر

نالحظ أن املهنة واملستوى التعليمي يعتربان كأكثر متغريين يؤثران بشكل    )06( رقم وفقا للشكل 

كبري على مستوى الرضا عن اخلدمات املصرفية 

  الخاتمة

من خالل الدراسة احلالية اتضح لنا أن التسويق اإللكرتوين للخدمات املصرفية اإللكرتونية يؤثر 

بشكل كبري على رضا العمالء، نظرا للمزايا املتعددة اليت حيققها للعميل من سرعة ومرونة وغريها، فمن 

الل الدراسة نذكرمجلة النتائج اليت توصلنا إليها من خ

من أهم العوامل املؤثرة على رضا العميل عن اخلدمات املصرفية اإللكرتونية هي جودة اخلدمة املصرفية  .1

حيث أظهرت النتائج درجة املوافقة املرتفعة ألفراد العينة لكل من األبعاد التاليةاإللكرتونية، 

الوفاء والسرية مقابل درجة موافقة متوسطة لكل من بعدي 

اإلجيايب لألفراد على جودة اخلدمة املصرفية املقدمة إليهم؛

أكثر قناة توزيع إلكرتونية يستعملها العمالء هي آالت الصرف الذايت .2

 .اإلنرتنت مث البنوك اهلاتفية

60% 80% 100%

غري راض

حمايد

راض

راض متاما
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 إليهم حاليا مقارنة  مالء عن اخلدمات املصرفية اإللكرتونية املقدمةهناك أثر وانطباع اجيايب من طرف الع .3

 قدار الثقة اليت يولو�ا للبنك مقدم اخلدمة؛مببتجار�م السابقة وكذا 

األمهية الكربى يف حتديد اجتاههم للتعامل باخلدمات  ومستواهم الدراسي معارفهم ،تلعب ثقافة األفراد .4

 املصرفية اإللكرتونية؛

باعتبار أن هناك تأثري نسيب لصورة البنك املمارس للعمل املصريف اإللكرتوين على رضا العميل املصريف  .5

زال يف بدايته وعليه فإن املنافسة بني البنوك يف هذا ا�ال مل اممارسة العمل اإللكرتوين يف اجلزائر هو شئ م

 تأخذ مسارها الصحيح بعد؛

 ؛% 73بنسبة بلغت  الراضون عن اخلدمات املصرفية اإللكرتونية من العمالءهم أفراد العينة  غالبية .6

يلعب استخدام التسويق اإللكرتوين يف البنوك التجارية اجلزائرية دورا هاما يف حتقيق رضا العميل  .7

 .املصريف

  عـــــــــــالمراج

، دار 3ط، "عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت-التسويق االلكتروني: "أبو فارة يوسف امحد .1

  .2009وائل للنشر والتوزيع، األردن، 

، دار اجلامعة "إدارة التسويق في بيئة العولمة واالنترنت: " الصحن حممد فريد، طارق طه أمحد .2

  .2007اجلديدة، مصر، 

دار امليسرة للنشر  ،1ط، "التسويق االلكتــروني: "حممود جاسم،  عثمان يوسف ردينةالصميدعي  .3

 .2012ألردن، والتوزيع والطباعة، ا

، من "الجزائر يدعو إلى تعامل أكبر بالصكوك والبطاقات البنكية بنك : "بن عبد الرمحان سليم .4

  .http://www.elkhabar.com/ar/economie/328298.html ،04/04/2014 :على املوقع

مداخلة  ،"الصيرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية": حسن رحيم، معراج هواري .5

الواقع والتحديات،  -مقدمة إىل امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية

  .2004جامعة شلف، اجلزائر، 

http://www.elkhabar.com/ar/economie/328298.html
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