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كلم ــة شك ــر

أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان والتقدير العميق إلى األتستا المشرف أ.د بروش
زين الدين تقديرا لما منحه لي من وقت وجهد و توجيه وإرشاد و تشجيع ،وأتقدم
كذلك بجزيل الشكر إلى أتساتذتي الكرام وكل من تساهم في تعليمي ،كما أشكر كل
من تساعدني من قريب أو من بعيد و لو بكلمة طيّبة أو دعوة صالحة.

إه ـ ــداء

أهدي هذا العمل المتواضع :

إلى الذي وهبني كل ما يملك ولم يدِّخر جهدا في تقديم الدعم لي ،إلى من زرع
المبادئ والقيم في نفسي ،إلى رجل الكفـاح .....أبي الحبيب

إلى القـلب النابض رمز الحنان والحب والتضحية ،إلى من كانت دعواتها الصادقة ِتسر
نجاحي .....أمي الغالية
إلى رمز الوفـاء ،إلى وردة حياتي ،إلى رفيقة عمري .....زوجتي الغالية
إلى من كانا تسندي في الحياة .....إخوتي
إلى كل أصدقـائي
إلى كل من تساهم في تلقيني ولو حرفـا في حياتي الدراتسية
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مقدمة:
إن القطاع ادلايل والبنكي يواجو حتديات كبرية يف ظل التغريات االقتصادية الراىنة كونو من أكثر القطاعات
تأثرا مبظاىر العودلة ،وذلك من خالل االجتاه ادلتزايد حنو التحرر من القيود التشريعية والتنظيمية ،فبعد الثورة
ً
الصناعية ازدىرت احلركة التجارية وتزايد حجم ادلبادالت فيها شلا أدى إىل تراكم الثروات لدى األفراد من جهة
وظهور احلاجة لتمويل ادلشروعات من جهة أخرى ،وىنا برزت أمهية البنوك والدور ادلزدوج الذي تؤديو فارتفعت
احلاجة ذلذه ادلؤسسات لتزداد أعدادىا وتتطور خدماهتا ،فيصبح اىتمام كل بنك منصبا على تطوير جودة
خدماتو بشكل فعال يف ظل دراسة رغبات سلتلف العمالء.
من بني أىم االجتاىات العادلية احلديثة يف اجملال البنكي دخول البنوك وادلؤسسات ادلالية يف أنشطة مستحدثة
مسموحا هبا يف ادلاضي من أجل حتقيق ميزة تنافسية واقتحام األسواق اخلارجية ،وذلك راجع إىل الثورة
مل يكن
ً
أثرا بارزاً على النشاط البنكي من خالل تقدمي البنوك خلدمات
التكنولوجية وتطور تقنيات االتصال اليت كان ذلا ً
ذات جودة عالية ونوعية مناسبة ،حيث أن ىاتو األخرية تعترب من أىم ادلتغريات اليت تسعى البنوك لتحقيقها حىت

تضمن البقاء واالستمرار يف األسواق احمللية من جهة ،وكذا اقتحام األسواق العادلية واحتالل مراكز قوية فيها من
جهة أخرى.
فتبين تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من بني أىم العناصر اليت يتم العمل على تطويرىا والتحكم فيها من أجل
االستفادة منها بشكل فعال يف حتقيق ىذه النوعية من اخلدمات بفضل التقنيات ادلستددمة يف سلتلف األجهزة
نظرا ألمهيتها البارزة يف اختاذ القرارات.
والربرليات واليت تعترب أدوات لتسيري احللول وليس ادلشاكل فقط ً

اإلشكالية:

إن االعتماد ادلكثف دلعظم ادلؤسسات البنكية العادلية على التكنولوجيا يفرض على البنوك اجلزائرية ضرورة
مواكبتها ومواجهة التحديات الناشئة عن ثورة ادلعلومات ،من خالل تبين اخلدمات اإللكًتونية إىل جانب
اخلدمات البنكية العادية ،فمستقبل البنوك اجلزائرية يف ظل ىذه التحديات يتوقف على مدى تطبيقها لتكنولوجيا
اإلعالم واالتصال بشكل فعال حىت تتمكن من البقاء واالستمرار والنمو.
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من خالل ما سبق ديكن طرح إشكالية ىذا البحث كما يلي:
يندرج حتت ىذا التساؤل رلموعة من األسئلة الفرعية أمهها:
 ما قدرة البنك على مواجهة ادلتغريات اليت تعيق تقدمي اخلدمة باإلعتماد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؟ ما مدى استجابة البنك لرغبات العمالء بتطبيقو لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال؟ ما تأثري استددام تكنولوجيا االعالم واالتصال على ملموسية اخلدمة البنكية بالنسبة للعميل؟ ما مدى مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف وصول اخلدمة البنكية للعميل؟ ىل اخلدمة البنكية االلكًتونية تعترب أكثر أمانًا بالنسبة للعميل؟ ىل ىناك فرق بني جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبل البنوك التجارية اجلزائرية العمومية والبنوكالتجارية اجلزائرية اخلاصة؟

الفرضيات:
بعد بلورة إشكالية البحث وحتديدىا ديكننا صياغة الفرضيات اآلتية قصد طرحها للمناقشة واختبار صحتها:
قادرا على مواجهة ادلتغريات اليت تعيق تقدمي اخلدمة
 اعتماد البنك على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جيعلو ًالبنكية؛
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جتعل البنك أكثر استجابة لطلبات العميل؛ استددام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جتعل من اخلدمة البنكية ادلقدمة أكثر ملموسية بالنسبة للعميل؛ تساىم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف ادلواعيد احملددة؛ -اخلدمة البنكية ادلقدمة إلكًتونيًا تعترب أكثر ضمانًا (أمانا) بالنسبة للعميل؛

 ىناك فرق بني جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبل البنوك التجارية اجلزائرية العمومية والبنوكالتجارية اجلزائرية اخلاصة.

أهمية الدراسة:
تربز أمهية ادلوضوع فيما يلي:
 معرفة مدى تطور القطاع البنكي اجلزائري يف استددام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لتقدمي خدمات بنكية
سلتلفة تتميز باجلودة والنوعية؛
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 تغري الطابع التقليدي للبنوك من قبول الودائع ومنح القروض إىل تقدمي خدمات متطورة تعتمد على تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال وىذا لالرتقاء إىل مستويات أعلى من ادلنافسة واالنفتاح على سلتلف األسواق احمللية والعادلية؛
 معرفة النقاط األساسية اليت يبحث عنها العمالء يف البنوك حىت تتمكن ىذه األخرية من توفريىا؛
 التحديات اجلديدة اليت يواجهها القطاع ادلايل والبنكي يف ظل االنفتاح على االقتصاد العادلي وذلك يف إطار
العودلة والتحرير ادلايل والبنكي الذي انتهجتو العديد من الدول؛


مواكبة التطور يف االقتصاد ادلادي السلعي إىل االقتصاد اجلديد أو االقتصاد ادلعريف أو الرقمي.

أهداف الدراسة:
إن البنوك التجارية مقبلة على مرحلة جديدة من مراحل التطور االقتصادي الذي تلعب فيو التكنولوجيات
ىاما يف حتديد األوضاع بالنسبة ذلذه البنوك ،وقد طرحت فكرة تطوير جودة اخلدمات البنكية
دورا ً
ادلطبقة ً
كمرتكز أساسي للقدرة التنافسية للبنوك يف مرحلة تسود فيها ادلعلوماتية ،ما حيتم على البنوك التجارية اجلزائرية
تبين ىذه الفكرة والعمل على تطويرىا.
وضمن ىذا السياق ،فإن ىذه الدراسة هتد إىل ما يلي:
 الوقو على معرفة األثر الكبري الذي تلعبو تكنولوجيا االعالم واالتصال يف البنوك من خالل حتسني وتطوير
جودة خدماهتا ما يعزز العالقة بني البنك والعميل؛
 العمل على حتديد األمهية النسبية لألبعاد اليت يعتمد عليها العمالء يف تقييمهم جلودة اخلدمة البنكية
اإللكًتونية ادلقدمة ذلم؛
 التعر على مدى رضا العمالء مبستوى جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة ذلم؛
 معرفة درجة االىتمام هبذا ادلوضوع لدى مسؤويل البنوك زلل الدراسة وزلاولة حتسيسهم بأمهيتو ،وما ديكن أن
يقدمو من إسهامات فيما خيص عصرنة القطاع البنكي وادلايل على حد سواء؛
 معرفة الفروق ادلوجودة بني جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبل البنوك التجارية اجلزائرية العمومية
والبنوك التجارية اجلزائرية اخلاصة.
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أسباب اختيار الموضوع :تتمثل أسباب اختيار ادلوضوع فيما يلي:

األسباب الموضوعية:
 ديثل ادلوضوع ظاىرة اقتصادية تتطلب الدراسة؛ يعترب ادلوضوع جديد نسبيا؛ وذلك من خالل األثر الكبري الذي أحدثو تطور قطاع تكنولوجيا اإلعالمواالتصال على كل من القطاعات االقتصادية خاصة البنكية منها ،وبغية تطوير نظم ووسائل تقدمي خدمات
بنكية من أجل زيادة درجة الوثوق يف األعمال ادلنجزة باالعتماد على ىذه التكنولوجيات؛

األسباب الذّاتية

-االطالع الشدصي على ادلوضوع؛ فمن خالل مراحل دراسة الطالب يف ختصص البنوك أثار الفضول لديو

البحث يف موضوع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وأثره على جودة اخلدمات البنكية ،ومن ث زلاولة البحث عن
قنوات تكنولوجية جديدة خلدمة العمالء واليت ترتكز باألساس على مدى قدرة البنوك على الرقابة الفعالة لسلوك
العمالء؛ من خالل الفهم الدقيق الحتياجاهتم بالنسبة للددمات ادلدتلفة اليت يستطيع البنك تقدديها ،وكذا
مقدار الرحبية اليت حيققها العميل بفضل تعاملو بالقنوات التكنولوجية؛ حبيث يتطلب ذلك إيصال الصورة كاملة
للعميل حول القيمة ادلضافة اليت حيصل عليها باعتماده على الشبكة التكنولوجية بدالً من القنوات البنكية
التقليدية؛
 قناعة الطالب كذلك بأن البنوك حباجة لتكوين مواردىا البشرية ،باعتبار أن قدرة العاملني ودرجة استيعاهبممهما يف التقييم واحلكم على ىذه ادلؤسسات ،واليت تعمل يف ظل قطاع بنكي مرتكز
للطرق احلديثة يعترب عامالً ً
بالدرجة األوىل على تقنيات تكنولوجية ،ضمن اسًتاتيجية ىادفة حنو ختصصات معرفية تعطي مساحة أوسع

لتحسني جودة اخلدمة البنكية.

منهج الدراسة:
من أجل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة والتأكد من الفرضيات ادلوضوعة ومن ث الوصول إىل األىدا

ادلسطرة

مت االعتماد يف ىذا البحث على:
•المنهج االستنباطي :وذلك بإتباع األسلوب الوصفي التحليلي يف سبيل التشديص السليم والوصف الدقيق
دلوضوع الدراسة من سلتلف جوانبو؛ كما مت االعتماد على أسلوب ادلسح ادلكتيب وذلك هبد

التعر على

سلتلف ادلراجع والبحوث والدراسات اليت ذلا صلة مبوضوع البحث؛

د
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•منهج دراسة حالة فيما يتعلق بدراسة حالة بعض البنوك التجارية اجلزائرية عمومية وخاصة ،باالعتماد على
أسلوب ادلقابالت الشدصية مع مسؤويل بعض البنوك وبعض الباحثني األكاددييني ادلتدصصني يف اجملال ادلايل
والبنكي وتوزيع االستبيان على العمالء يف البنوك زلل الدراسة ،واستددام برنامج خاص لتحليل البيانات ادلتحصل

عليها كربنامج .SPSS
الدراسات السابقة:
الدراسة األولى :للباحث معراج اذلواري ،جامعة اجلزائر ،بعنوان " :تأثير السياسات التسويقية على تطوير
الخدمات المصرفية في البنوك التجارية الجزائرية" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،حيث أن ىذه
الدراسة استهدفت تطوير اخلدمات البنكية انطالقًا من مفهوم جودة اخلدمات بصفة عامة ،واخلدمات البنكية
على وجو اخلصوص ،وتوصل الباحث إىل ضرورة مالحظة أن تطوير اخلدمات البنكية ديس نوعية ىذه اخلدمات
ويف كيفية تقدديها مبا يليب حاجات العمالء.
الدراسة الثانية :للباحثة إناس فدري زلمد أبو عكر ،جامعة الريموك ،بعنوان ":أثر تقديم الخدمات البنكية
عبر االنترنت على العمل البنكي وتقييم الرقابة على أنظمة المعلومات المحاسبية دراسة استطالعية على
البنوك األردنية" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري ،وكان اذلد

الرئيس من ىذه الدراسة ىو استطالع آراء

مديري البنوك األردنية دلعرفة مدى مواكبة ىذه البنوك للتقدم التكنولوجي من حيث معرفة نوعية اخلدمات البنكية
ادلقدمة عرب شبكة االنًتنت؛ باإلضافة إىل معرفة ما إذا كانت البنوك األردنية تستددم إجراءات تكنولوجية ورقابة
كافية حلماية خدماهتا ادلقدمة عرب شبكة االنًتنت .مت تطبيق الدراسة على مجيع البنوك األردنية ادلدرجة يف بورصة
عمان حيث مشلت العينة  61بن ًكا ومت توزيع  84استبانة على ىذه البنوك ومت اسًتداد 84استبانة ،ومن أىم النتائج
اليت توصلت إليها الدراسة %14.86من البنوك األردنية تقدم خدماهتا البنكية عرب شبكة األنًتنت؛ ولكنها مل
تتطرق إىل باقي اخلدمات ادلقدمة ادلعتمدة على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من ىواتف وشبابيك السحب
األوتوماتكية وغريىا.
الدراسة الثالثة :للباحثني خالد صاحل عبود وعلي كنعان ،جامعة دمشق ،بعنوان ":قياس رضا العمالء عن
جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية" دراسة ميدانية عن بنك سورية الدويل اإلسالمي" ،حبث منشور يف رللة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،وقد كان ىد

ىذه الدراسة ىو التعر على مدى رضا العمالء عن

مستوى جودة ىذه اخلدمات اليت يقدمها البنك زلل الدراسة ،وأيضاً إىل الكشف عن ادلنافع اليت ديكن أن حيصل
ه
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عليها بنك سورية الدويل اإلسالمي من وراء قياس جودة خدماتو ،والعمل على تطويرىا وصوالً إىل ىد
ىو زيادة حصتو السوقية لتعظيم رحبيتو ،وتوصلت الدراسة إىل أن ىناك اختال

أساس

بني توقعات العمالء ألبعاد

وجودة اخلدمات البنكية اإلسالمية ادلقدمة وبني إدراكهم دلستوى األداء الفعلي لتلك اخلدمات بالبنك زلل
الدراسة.
الدراسة الرابعة :للباحث دلني علوطي ،جامعة اجلزائر ،بعنوان " :أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على
إدارة الموارد البشرية في المؤسسة" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،حيث أن ىذه الدراسة ركزت على
آلية العمل عن بعد باستددام احلاسوب وعلى زلاولة إظهار أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على إدارة ادلوارد
البشرية يف ادلؤسسة من خالل التدريب اإللكًتوين وأثره على ادلوارد البشرية؛ والنتيجة اليت توصل إليها ىي أنو
بالنظر إىل التغريات والتطورات العلمية والتكنولوجية وخاصة ما تعلق منها بتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال
واالجتاىات االقتصادية ادلبنية على ادلعرفة ،أصبحت اإلدارة بصفة عامة وإدارة ادلورد البشرية بصفة خاصة ،تعر
اجتاىات وتطورات جديدة مواكبةً ومسايرًة لتلك التغريات والتطورات العلمية والتكنولوجية إىل احلد الذي أظهر
منط إدارة جديد يرتكز باألساس على تنمية وتطوير ادلعلومات وادلعار لدى ادلوارد البشرية اليت أصبحت بفضل
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تدار بأمناط جديدة غري تقليدية شلا أدى إىل زيادة وكفاءة ىذه ادلوارد.
الدراسة الخامسة :للباحثة حنان حيي الشريف جامعة زلمد خيضر بسكرة ،حتت عنوان " تأثير نظام
المعلومات على جودة خدمات المؤسسات الصحية – دراسة حالة مستشفى بشير بن ناصر ،"-حبث مقدم
لنيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري ،والذي عاجلت فيو مدى تأثري نظام ادلعلومات على إسًتاتيجية ادلؤسسة
الصحية وعلى سلتلف ادلسارات العملياتية فيها وكذا تأثريه على رضا العمال وادلرضى ،وقد توصلت الباحثة الرتباط
تأثري نظام ادلعلومات على اخلدمة الصحية بالثقافة التنظيمية السائدة بادلؤسسة ومدى إدراك موظفيها لقيمة ادلورد
ادلعلومايت يف حتسني األداء وتفعيل االتصال والتبادل ومن ث العمل ادلشًتك؛

الدراسة السادسة:
Mohamed Tahar RAJHI, Syrine BEN ROMDHANE, «Impact De La Technologie Sur Les
Activités Bancaires Tunisiennes» La Revue Du Financier.

إن اذلد

من ىذه الدراسة ىو إجراء استقصاء يف سلتلف ادلديريات العامة ومديريات اإلعالم اآليل وسلتلف

ادلصاحل البنكية ادلستعملة لوسائل اإلعالم اآليل ،حيث قام الباحثان بتوزيع استبيان على عمال ىذه ادلديريات
وادلصاحل البنكية يف بعض البنوك التجارية التونسية ،وتوصال إىل أن ىذه البنوك دتنح نسبة مهمة من ميزانيتها العامة
و
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لالستثمار يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال هبد

جعل خدماهتا أكثر أوتوماتيكية ،ما حيسن من اإلنتاج والتوزيع

وكذا حتقيق أرباح.

الدراسة السابعة:
– Perrien Jean; Toufaily Elissar, Typologie Des Déterminants De La Relation Banque
Client Dans Un Contexte Du Commerce Electronique;XVIème Conférence Internationale
de Management Stratégique, Université du Québec à Montréal, 6-9 Juin 2007.

هتد

ىذه الدراسة إىل حتقيق منوذج أويل فيما خيص زلددات العالقة اإللكًتونية بني البنك والعمالء من خالل

اعتماد مخسة متغريات ىي :اخلدمات وادلنتجات ادلقدمة وخصائص العميل وخصائص ادلؤسسة وخصائص ادلوقع
اإللكًتوين وكذا أبعاد العالقة بني البنك والعميل ،حيث مت التوصل إىل أن مفهوم التسويق العالقايت جيب أن
يستعمل من قبل ادلؤسسات اخلدماتية من أجل زيادة أرباحها عرب األنًتنت ومن ث احلفاظ على عمالئها ،كما أن
عدم استغالل األنًتنت بشكل صحيح ديكنو أن يزعزع الثقة بني البنك وعمالئو ومن ث فقداهنم.

موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
ختتلف دراسة الباحث عن ىذه الدراسات يف جوانب عديدة ،نذكر أمهها فيما يلي:
 سيتم التطرق يف ىذه الدراسة مقارنة بالدراسة األوىل إىل كيفية تطوير اخلدمات البنكية من حيث جودهتا منأجل تلبية حاجيات العمالء باالعتماد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومدى اعتماد البنوك زلل الدراسة على
ىذه التكنولوجيات؛
 أما مقارنة بالدراسة الثانية فسيتطرق الباحث إىل سلتلف اخلدمات البنكية ادلقدمة يف ظل تبين تكنولوجيااإلعالم واالتصال ودورىا يف حتسني جودة ىاتو اخلدمات ،وذلك بدراسة حالة بعض البنوك اجلزائرية والعمل على
قياس اجلودة ادلدركة لدى العمالء ،على عكس الدراسة الثانية اليت قامت باستطالع آراء مديري البنوك فقط؛
 -أما بادلقارنة مع الدراسة الثالثة سو

يقوم الباحث بقياس جودة اخلدمات البنكية يف ظل تكنولوجيات

اإلعالم واالتصال ودور ىاتو األخرية يف تقليص أو إلغاء الفجوة ادلوجودة بني توقعات العمالء وإدراكهم دلستوى
جودة ىذه اخلدمات البنكية اإللكًتونية ،والعمل على تقدمي بعض اإلقًتاحات من أجل إجياد حل مثايل؛
 -على خال

الدراسة الرابعة فإنو سيتم الًتكيز على زلاولة إظهار أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة

اخلدمات البنكية من خالل دراسة مدى رضى العمالء على ادلوقع االلكًتوين للبنك وبعض اخلدمات االلكًتونية
ادلقدمة من ق بل البنوك زلل الدراسة ،ومعرفة ما إذا قامت ىذه األخرية بتبين خدمات إلكًتونية جديدة من أجل
االرتقاء إىل درجة عالية من اجلودة؛
ز
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 وبادلقارنة بالدراسة اخلامسة سيتم الًتكيز على تأثري تكنلوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اخلدمة ادلقدمة منق بل بعض البنوك التجارية اجلزائرية وكذا تأثريىا على رضا العمالء ،ومدى إدراك مسؤويل البنوك زلل الدراسة
بضرورة استغالل ىذه التكنولوجيات يف حتسني وتطوير جودة خدماهتا من أجل احملافظة على عمالئها واستقطاب
عمالء جدد؛
 ومقارنة بالدراسة السادسة سيتم توزيع االستبيان على العمالء بدل العمال باعتبار اخلدمات البنكية موجهةونظرا لعدم تطرق الباحثني ذلذه النقطة
إليهم وقياس جودة ىاتو اخلدمات من خالل معرفة درجة رضاىم هباً ،
سو تركز ىذه الدراسة على أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اخلدمة البنكية مقارنة بالدراسة
السادسة واليت ركزت يف مضموهنا على أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على نشاطات البنوك التونسية ،وذلك من
خالل دراسة بعض البنوك التجارية اجلزائرية دلعرفة التكنولوجيات ادلستددمة فيها ودرجة تبنيها.
 -تكمن نقطة اإلختال

يف ىذه الدراسة عن الدراسة السابعة يف أن ىاتو األخرية اعتمدت مخسة معايري من

أجل حتديد العالقة اإللكًتونية بني البنك والعميل هبد

الوصول إىل تعاريف إجرائية نظرية تساعد الدراسات

التطبيقية ادلستقبلية اليت لديها نفس التوجو ،بينما ركزت دراستنا على بعض ىذه ادلعايري من جانبها التطبيقي.

نموذج الدراسة:
المتغير المستقل

(تكنولوجيا االعالم واالتصال)

المتغير التابع

(جودة الخدمة البنكة)

االعتمادية

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

الملموسية
الوصول

جودة الخدمة البنكية

االستجابة

األمان

ح
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التعاريف االجرائية:
زيادة على تعريف وحتديد سلتلف ادلفاىيم األساسية يف سياق ىذه الدراسة ارتأينا أن نبني بعض ادلصطلحات
الرئيسة اليت ديكن أن تكون زلل اختال بني الباحثني بغرض توحيد مفهومها:
 -مصطلح التكنولوجيا :ىي تركيبة من الوسائل وادلعار

التطبيقية اليت تسمح بتوجيو وتنظيم اإلنتاج،

باالستفادة من التجارب ادلًتاكمة قصد احلصول على منتجات جديدة وأساليب إنتاج مبتكرة؛
 المعلومات :ىي ما حتصل عليو نتيجة دلعاجلة البيانات بطريقة تزيد من مستوى ادلعرفة دلن حيصل عليها ،وىيذات قيمة وفائدة يف صناعة القرارات؛
 تكنولوجيا المعلومات :ىي تلك اليت تضم كل أنواع الوسائل واألدوات سواء كانت مرئية أو مسعية أومكتوبة ،حيث يتم من خالذلا مجع ادلعلومات وختزينها وبثها وتناقلها واسًتجاعها.
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :ىي رلمل األدوات ادلادية وادلعرفية ادلستددمة يف اجلمع بني الكلمة ادلكتوبةوادلنطوقة والصورة الساكنة وادلتحركة وبني االتصاالت السلكية والالسلكية ،أرضية كانت أو فضائية ث ختزين
ادلعطيات وحتليل مضامينها وإتاحتها بالشكل ادلرغوب ويف الوقت ادلناسب وبالسرعة الالزمة.
أما يف دراستنا فهي كل التكنولوجيات البنكية ادلتعلقة بعملية ادلعاجلة واالنتاج وتبادل ادلعلومات واليت جتمع بني
ثالث رلاالت تقنية :ادلعلومات واالتصال والسمعي البصري (احلاسوب ،منظومة الشبكات – األنًتانت،
األنًتنت ،اإلكسًتانت.)-
 الخدمة البنكية :ىي رلموعة اخلدمات اليت تقدمها البنوك ،ودتثل قبول الودائع ومنح القروض ،باإلضافة إىلرلموعة أخرى من األنشطة اليت ختتلف من حيث أنواعها وحجمها حبسب درجة النمو وطبيعة األىدا

اليت

يسعى البنك إىل حتقيقها؛
 الجودة :ىي تكامل خصائص وشليزات منتج أو خدمة ما بصورة دتكن من تلبية متطلبات زلددة أو متوقعة منقبل ادلستفيد؛
 جودة الخدمة :تتعلق بذلك التفاعل بني العميل ومقدم اخلدمة حيث يرى العميل جودة اخلدمة من خاللمقارنتو بني ما يتوقعو واألداء الفعلي للددمة؛
 تكنولوجيا الخدمة البنكية :ديكن تعريفها على أهنا تطبيق ادلعرفة العلمية على العمليات اإلنتاجية إلنتاج خدمةما ،بدأً من إجراء البحوث وصوالً إىل السوق؛

ط
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أما يف دراستنا ىذه فقد مت التطرق إىل اخلدمات اإللكًتونية ادلقدمة من قبل البنوك زلل الدراسة ،ويف ىذه األخرية
مت قياس جودة اخلدمات البنكية االلكًتونية دلعرفة مدى رضى العمالء هبذه اخلدمات وكيف يتم العمل على
حتسينها.

محتوى الدراسة:
مت تقسيم الدراسة إىل جزئني جزء نظري وجزء تطبيقي كالتايل:
الجزء النظري مت تقسيمو إىل ثالث فصول:
الفصل األول :مت من خاللو الوقو

على اإلطار النظري لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من خالل

تقسيمو إىل أربعة مباحث ،حيث مت التطرق فيها إىل مفاىيم عامة مرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم وتكنولوجيا
أيضا إىل مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومتطلبات البنية التحتية
االتصال ومكوناهتا وخصائصها ،ومت التطرق ً
ذلا وحتديات إدارهتا وتطبيقها يف ادلؤسسات؛

الفصل الثاني :تناولنا فيو دراسة مفصلة عن أساسيات جودة اخلدمات البنكية ،من خالل تقسيمو إىل
أربعة مباحث ،تطرقنا فيها إىل ماىية اجلودة وماىية اخلدمة البنكية وإىل أنواع اخلدمات ادلقدمة يف البنوك
وخصائصها وإىل أمهية جودة اخلدمات البنكية وأبعادىا وزلدداهتا وخطوات حتقيق وتطوير ىذه اجلودة؛
الفصل الثالث :تناولنا فيو أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اخلدمة البنكية وذلك من خالل
تقسيمو إىل ثالثة مباحث ،حيث مت من خاللو الوقو على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ادلستددمة يف القطاع
البنكي وأثرىا على تطوير اخلدمات ،حيث مت التطرق إىل تكنولوجيا اخلدمات البنكية وخصائصها ومكوناهتا
باإلضافة إىل مزايا وسلاطر تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على البنوك.
أما الجزء التطبيقي تضمن فصل واحد وىو:
الفصل الرابع :مت فيو إجراء دراسة تطبيقية يف بعض البنوك التجارية اجلزائرية وذلك من خالل تقسيمو إىل
ثالثة مباحث ،بغية التعر على اخلدمات اإللكًتونية ادلقدمة من قبل بعض البنوك التجارية يف اجلزائر ،حيث
دتت الدراسة ادليدانية يف أربع بنوك جتارية بنكني عمومني مها بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك التنمية احمللية
وبنكني خاصني مها بنك سوسيييت جنرال اجلزائر وبنك يب أن يب باريباس اجلزائر ،ويف ىذه األخرية مت قياس جودة
اخلدمات البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبلها باإلعتماد على توزيع إستبانة على العمالء ،ث حتليل البيانات
ادلتحصل عليها بواسطة برنامج  ،SPSSث اختبار الفرضيات ،ويف األخري استدالص النتائج وعرض التوصيات.

ي
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تمهيد:
لقد شهدت البيئة االقتصادية كاؼبالية كاؼبصرفية الدكلية يف السنوات األخَتة تغيَتات جذرية كربوالت متسارعة
تأثرا دبظاىر العوؼبة اليت يشكل مصدرىا النظاـ االقتصادم اعبديد كتسارع التقدـ اغباصل يف تكنولوجيا اإلعالـ
ن

كاالتصاؿ ،فقد فرضت ىاتو األخَتة نفسها على العامل اؼبعاصر من خالؿ إلغاء حاجز الزماف كاؼبكاف ،حيث أدل
ربط كسائل االتصاؿ مع كسائل معاعبة اؼبعلومات إىل خلق نظاـ اتصاؿ مبٍت على الًتابط بُت تكنولوجيا االتصاؿ
كتكنولوجيا اؼبعلومات فبا ساىم يف إطالؽ ثورة إعالمية كمعلوماتية أبرزت إمكانيات عالية يف تطوير أداء

اؼبنظمات كربسُت خدماهتا كرفع كفاءة األداء فيها فبا يعزز قدراهتا التنافسية كطنينا كدكلينا
من أجل اإلؼباـ دباىية تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ مت تقسيم ىذا الفصل إىل أربعة مباحث ،حيث مت التطرؽ
يف اؼببحث األكؿ إىل التعريف بالتكنولوجيا كمكوناهتا كمراحل تطورىا ،أما اؼببحث الثاين فقد تضمن أساسيات
حوؿ تكنولوجيا اإلعالـ ،أما اؼببحث الثالث فقد ركز على أساسيات تكنولوجيا االتصاؿ ،باالضافة إىل اؼببحث
الرابع كاألخَت الذم ربط تكنولوجيا اإلعالـ كتكنولوجيا االتصاؿ يف تعريف كاحد كأكضح متطلبات البنية التحتية
لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كربديات إدارهتا ككذا تطبيقها يف اؼبؤسسات كؾباالت أخرل
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المبحث األول :مفاهيم مرتبطة بالتكنولوجيا
عصرنا اغبايل ،فبا يستدعي إعطاء تعريف كظيفي ؽبا كإبراز
تيعترب التكنولوجيا من أىم السمات اليت يبتاز هبا ه

أىم اؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا

المطلب األول :التكنولوجيا
تيعد التكنولوجيا من اؼبصطلحات اليت تواجو الكثَت من اؼبالحظات كاآلراء إذ يستخدمها البعض كمرادؼ
للتًقنية كالبعض اآلخر كمرادؼ للعًلم ،يف حُت يرل آخركف اختالفنا كاض نحا بينهما ،لذا سوؼ يتم توضيح بعض
اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتكنولوجيا يف ىذا اؼبطلب كاآليت:
أولً :مفهوم التكنولوجيا
مل ربض تكنولوجيا اؼبعلومات كغَتىا من اؼبصطلحات اعبديدة بتعريف موحد ،بل تعددت ىذه التعاريف
كتنوعت تبعا لرؤية كل كاحد ؽبا ،لذا سندرج عدة تعاريف حىت تربز لنا أكجو االختالؼ كاالتفاؽ بينها ،لنعطي
يف األخَت تعريفنا ؽبا كالتايل:
 .1تعريف التكنولوجيا:
 يرجع أصل كلمة تكنولوجيا إىل اليونانية ،فهي مصطلح مركب من قطعتُت :األكؿ
"الفن" أك "الصناعة اليدكية" أما اؼبقطع الثاين

()logy

)(techno

كيعٍت

كيعٍت "العلم" أك "النظرية" ،كينتج عن تركيب

اؼبقطعُت معٌت العلم اؼبولد للمعرفة القابل لالستخداـ كالتطبيق العلمي كالتكنولوجي" ،1أك يبكن تسميتو
بعلم التشغيل الصناعي2؛
 كما كردت يف معجم" "websterبأهنا اللغة التقنية ،كالعلم التطبيقي كالطريقة الفنية لتحقيق غرض
علمي"3؛
 يبكن القوؿ أف التكنولوجيا ىي " :اؼبعرفة التطبيقية اؼببنية علمينا كاؼبتجسدة إنتاجينا يف مؤسسات مادية،
موصوفة قياسينا كمتوافقة مع التحليل االقتصادم لعقالنية االبتكار اعبديد"4؛

 كىي" :الوسيلة اليت بواسطتها يبكن لإلنساف أف يوسع نطاؽ السلطة على ما وبيط بو"5؛
 1إبراىيم األخرس ،اآلثار القتصادية والجتماعية لثورة التصالت وتكنولوجيا المعلومات على الدول العربية ،إيًتاؾ للنشر كالتوزيع ،مصر ،2008 ،ص72 :

 2ؿبمد الصَتيف ،إدارة تكنولوجيا المعلومات ،اإلسكندرية ،دار الفكر اعبامعي ،2009 ،ص13 :

 3غساف قاسم داكد الالمي ،إدارة التكنولوجيا مفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات عملية ،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ،األردف ،2007 ،ص22 :
 4ىوشيار معركؼ ،تحليل القتصاد التكنولوجي ،دار جراير للنشر كالتوزيع ،األردف ،2006 ،ص13 :
5

علي غريب ،يبينة نزار ،التكنولوجيا المستوردة ،ـبرب علم االجتماع ك االتصاؿ ،جامعة منتورم ،قسنطينة ،2002 ،ص. 17:
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أيضا بأهنا" :صبلة مركبة من اؼبعارؼ كالوسائل كالتجهيزات اؼبنظمة من أجل ربقيق عملية
 كتيعرؼ ن
اإلنتاج"1؛
كبناءنا على ما تقدـ يبكن القوؿ أف التكنولوجيا ىي تركيبة من الوسائل كاؼبعارؼ التطبيقية اليت تسمح بتوجيو
كتنظيم اإلنتاج ،كاليت تيكتسب من التجارب اؼبًتاكمة قصد اغبصوؿ على منتجات جديدة كأساليب إنتاج مبتكرة
 .2التقنية:
يبكن القوؿ أف التقنية ىي حرفة كالتكنولوجيا ىي تطوير ؽبذه اغبرفة2؛ حيث تهعرؼ من الناحية اللغوية على أهنا
"اؼبنهج اؼبستخدـ" ،كمن الناحية العلمية بأهنا " ؾبموعة من اإلجراءات كاألساليب العلمية لتطبيق اؼبعرفة من أجل
ربقيق أىداؼ مسطرة" 3كمن مث نتحدث عن التقنية اليت تعترب العنصر اغبيوم الذم يضمن اغبركية النظرية
للتكنولوجيا ،ككإحدل عناصر احمليط العاـ للمؤسسة كاالعتماد عليها يف تقدمي خدمات همرضية للعميل

4

كمنو يبكن اغبكم على التقنية على أهنا فن يتطلب حسن توظيف الفرد ؼبعارفو كمهاراتو من أجل تلبية اغباجات

اإلنسانية
 .3العلم:
إذا اعتمدنا على التفرقة بُت العلم كالتكنولوجيا ،يبكن القوؿ أف العلم ىو معرفة األسباب إذ يأيت بالنظريات
كالقوانُت العامة ،أما التكنولوجيا فتقوـ بتحويلها إىل أساليب كتطبيقات خاصة يف ـبتلف النشاطات االقتصادية
كاالجتماعية5؛
كزا أساسينا تقوـ عليو التكنولوجيا
فالعلم ييعد
مصدرا للمعرفة األساسية ،كمرت ن
ن

J.M. RUBOULT et Autre, Le Management Des Technologies, 1er Edition D’organisation, Paris, 1991, p: 15.
 2دليو فضيل ،التكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتصال ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،األردف ،2010 ،ص20 :

1

3سعيد عمَت ،تكنولوجيا المعلومات والتصال حافز أم عائق أمام المنشآت ص و م ،حبث مقدـ للملتقى الدكيل حوؿ متطلبات تأىيل اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف الدكؿ
العربية ،جامعة جيجل ،يومي 17ك 18أفريل  ،2006ص702 :
 4دليو فضيل ،مرجع سابق ،ص24 :
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ثانيًا :اتجاهات التكنولوجيا

إ ٌف التكنولوجيا يبكن أف ترتبط بثالث اذباىات ىي:
 .1المعرفة العلمية:
كيقصد هبا تسخَت معرفة اإلنساف العلمية اؼبنظمة كإمكاناتو العقلية كاإلبداعية لتحقيق األغراض العلمية اؼبطلوبة
كتطبيقاهتا

1

مثاؿ ذلك تفكَت اإلنساف اؼببدع يف زبزين اؼبعلومات كمعاعبة أكرب قدر فبكن منها كاسًتجاعها بأسرع كأفضل
الطرؽ اؼبناسبة ؛

 .2الكتشافات والختراعات:
كىي األجهزة كاألدكات كاالكتشافات الناذبة عن التطبيق العلمي للمعرفة العلمية اؼبذكورة أعاله

2

مثاؿ ذلك اخًتاع اغباسب كتطوير أجيالو اؼبختلفة بإضافة اخًتاعات كاكتشافات جديدة
 .3التطبيقات العملية:
كاؼبقصود هبا النتائج اليت وبصل عليها اإلنساف من خالؿ التطبيقات العملية لالكتشافات كاألجهزة الواردة يف
الفقرة الثانية ،بغرض تطوير اإلنساف كالتحسُت يف أدائو يف ـبتلف أنواع التطبيقات
كالشكل اؼبوايل يوضح التصور اؼبتسلسل الذباىات التكنولوجيا:
الشكل رقم( :)11التصور المتسلسل لتجاهات التكنولوجيا
المعرفة العلمية

معرفة الفرد العلمية اؼبنظمة كإمكاناتو العقلية اإلبداعية
الختراعات والكتشافات

االكتشافات الناذبة عن التطبيق العلمي
التطبيقات العملية

النتائج اليت وبصل عليها الفرد من خالؿ التطبيقات
المصدر :عامر إبراىيم قنديلجي ،إيباف فاضل السامرائي ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ،الوراؽ للنشر كالتوزيع ،عماف،
 ،2009ص36 :
 1عامر إبراىيم قنديلجي ،إيباف فاضل السامرائي ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ،الوراؽ للنشر كالتوزيع ،األردف ،2009 ،ص36 :
 2اؼبرجع نفسو
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من خالؿ الشكل أعاله يبكن مالحظة اذباىات التكنولوجيا كاليت ترتبط يف األكؿ دبعرفة الفرد العلمية اليت ينظمها
كيعاعبها باالعتماد على إمكاناتو العقلية اإلبداعية ،ما يبكنو من إخًتاع األجهزة كاألدكات اليت تساعده يف القياـ
بالتطبيقات العلمية ؽباتو اإلكتشافات بغرض تطوير آدائو يف ـبتلف ؾباالت اغبياة
ثالثًا :أنواع التكنولوجيا
تيصنف التكنولوجيا على أساس عدة معايَت منها ما يلي:

 1على أساس درجة التحكم :كقبد فيها:1

أ التكنولوجيا األساسية :كىي تكنولوجية شائعة كمعركفة تقريبنا كسبتلكها اؼبؤسسات الصناعية ،حيث تتميز
جدا؛
بدرجة ربكم كبَتة ن
ب تكنولوجيا التمايز :ىذه التكنولوجيا ىي عكس النوع السابق ،حيث سبتلكها مؤسسة كاحدة أك عدد ؿبدد
من اؼبؤسسات تتميز هبا عن بقية منافسيها اؼبباشرين
 2على أساس موضوعها :كقبد:2
أ .تكنولوجيا المنتج :يوجد ىذا النوع من التكنولوجيا ؿبتول يف اؼبنتج النهائي كمكوف لو؛
ب تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج :كىي تلك التكنولوجيا اؼبستخدمة يف عمليات اإلنتاج كالتصنيع كعمليات الًتكيب
كاؼبراقبة؛
ج تكنولوجيا التسيير :كتستخدـ يف معاعبة مشاكل التصميم كالتنظيم كتسيَت تدفقات اؼبوارد ،كمثاؿ ذلك
الربامج كالتطبيقات التسيَتية ،ككذا نظم دعم

القرار*DSS

 3على أساس محل استخدامها :كقبد:3
أ تكنولوجيا مستخدمة داخل وخارج المؤسسة :كتتميز درجة التحكم يف ىذا النوع دبستول و
عاؿ من
الكفاءة كاػبربة ،كبفضلها تكوف اؼبؤسسة مستقلة عن احمليط اػبارجي إذا استيخدمت يف الداخل كالعكس
صحيح؛
ب .تكنولوجيا التصميم :كىي اليت تيستخدـ يف نشاطات التصميم يف اؼبؤسسة ،كالتصميم دبساعدة اغباسوب
اآليل كغَتىا من التكنولوجيات األخرل
1عرابة رابح ،عميش عائشة ،أهمية القدرة التكنولوجية في تعزيز القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصناعية ،حبث مقدـ للملتقى الدكيل حوؿ اؼبنافسة كاسًتاتيجيات التنافسية
للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات يف الدكؿ العربية ،جامعة الشلف ،يومي  10 - 09نوفمرب ،2010 ،ص02 :
 2اؼبرجع السابق ،ص03 :
* ىي نظم تساعد اؼبديرين يف تقييم اغبلوؿ البديلة ؼبشكلة ما كاختبار البديل األمثل.
 3اؼبرجع نفسو
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 4على أساس درجة التعقيد :كتشمل ما يلي:1
أ .تكنولوجيا ذات درجة عالية :كىي تكنولوجيا شديدة التعقيد كاليت من الصعب على اؼبؤسسة الوطنية يف
الدكؿ النامية ربقيق استغالؽبا إال بطلب العوف من صاحب الرباءة؛
تعقيدا من النوع السابق ،كيبكن للفنيُت كاؼبختصُت يف الدكؿ النامية
ب .التكنولوجيا العادية :كىي أقل
ن
استغالؽبا ،إال أهنا تتميز بضخامة تكاليف االستثمار ككذا الصعوبات اليت تصادؼ الدكؿ النامية يف اغبصوؿ
على براءهتا من اؼبعرفة الفنية
 .5على أساس كثافة رأس المال :كتكوف كاآليت:2
أ التكنولوجيا المكثفة للعمل :كىي تلك اليت تؤدم إىل زبفيض نسبة رأس اؼباؿ الالزمة لوحدة من اإلنتاج فبا
يتطلب زيادة يف عدد كحدات العمل الالزمة إلنتاج تلك الوحدة ،كييفضل تطبيقها يف الدكؿ ذات الكثافة
السكانية كالفقَتة يف اؼبوارد كرؤكس األمواؿ؛
ب التكنولوجيا المكثفة لرأس المال :كىي اليت تزيد من رأس اؼباؿ الالزـ لوحدة كاحدة من اإلنتاج مقابل
زبفيض كحدة عمل ،كىي تناسب يف الغالب الدكؿ اليت تتوفر على رؤكس أمواؿ كبَتة؛
ج التكنولوجيا المحايدة :ىي تكنولوجيا يتغَت فيها معامل رأس اؼباؿ كالعمل بنسبة كاحدة ،لذلك فإهنا تيبقي
على اؼبعامل يف أغلب األحياف بنسبة كاحدة

المطلب الثاني :مكونات التكنولوجيا ومراحل تطورها
سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل أىم مكونات التكنولوجيا حسب مستويات استخدامها كفق مراحل تطورىا
كالتايل:
أولً :مكونات التكنولوجيا

من أىم اؼبكونات األساسية كالرئيسة لألساس التكنولوجي يف ـبتلف اؼبؤسسات قبد:3

 .1الموجودات التكنولوجية الجوهرية :كىي عبارة عن اعبوانب التقنية اليت تيعد اعبزء اغبيوم لألساس
متميزا يف األسواؽ؛
دارا ن
التكنولوجي يف اؼبؤسسة ،حيث ربقق ىذه األخَتة اقت ن

 .2الموجودات التنظيمية :كىي العوامل اؼبساعدة اليت تساىم يف تطبيق التقنيات اعبديدة ،كتتضمن عدة عناصر
منها مهارات العاملُت كاإلجراءات الالزمة الزباذ القرارات كاؽبيكل التنظيمي كثقافة اؼبنظمة؛
 1إبراىيم سلطاف ،نظم المعلومات اإلدارية مدخل النظم ،الدار اعبامعية ،مصر ،2005 ،ص42 :
 2اؼبرجع نفسو

 3أبو قف عبد السالـ ،إدارة األعمال الدولية ،الدار اعبامعية للطباعة كالنشر ،بَتكت ،دت ،ص283 :
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 3الموجودات الخارجية :كىي اليت ته ىك ًوف حلقة كصل كربط بُت اؼبنظمة كبيئتها كذلك من خالؿ العالقة مع
العامل اػبارجي كاؼبوردين كالزبائن كاؼبؤسسات البحثية كاعبهات احمللية؛
 4عمليات التطوير :كتتضمن ىذه األخَتة عمليتُت رئيستُت تستند عليها تكنولوجيا اؼبؤسسة كىي:
أ عمليات تطوير المنتجات والخدمات :هتدؼ ىذه األخَتة إىل تطوير اؼبنتجات كاػبدمات لتكوف ذات
قيمة عالية حىت تتوافق مع متطلبات الزبائن؛
ب عمليات التطوير التكنولوجي :تقوـ بتكوين اؼبوجودات التكنولوجية اعبوىرية للمؤسسة
 .5الموجودات التكميلية :كتتمثل يف اؼبستلزمات اليت ربتاجها اؼبؤسسة لتحقيق النجاح يف أداء العملية
التكنولوجية كاليت تتضمن ؾبموعة من القدرات الداعمة للتكنولوجيا كنظم اؼبعلومات كخدمات ما بعد البيع
ثانيًا :مراحل تطور التكنولوجيا

مرت التكنولوجيا كغَتىا من جوانب اؼبعرفة اإلنسانية دبراحل تطور امتدت ؼبدة طويلة من الزمن أنبها:1
 1مرحلة الصناعات اليدكية؛
 2مرحلة اآللية أك اؼبكننة؛
 3مرحلة االنتاج الواسع؛
 4مرحلة التحكم اآليل أك األسبتة؛
 5مرحلة التحكم الذايت
إف الشيء اؼبالحظ يف كقتنا ىذا ىو أف صبيع مراحل التكنولوجيا أعاله مستخدمة يف ـبتلف المجسبعات
ي
أيضا ،رغم التطورات اليت طرأت على اؼبراحل األكىل كما أف استخداـ اغباسب
اإلنسانية كـبتلف ؾباالت اغبياة ن
كالتقنيات اغبديثة أدل إىل تأثَت كبَت يف عمل اؼبنظمات اؼبعاصرة حسب مستويات استخدامها للتكنولوجيا.

 1غساف قاسم داككد الالمي ،مرجع سابق  ،ص29 :
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المطلب الثالث :التغير التكنولوجي في المؤسسة ومزايا التكنولوجيا
نظرا للتطور التكنولوجي اغباصل يف كقتنا ىذا كؿباكلة أغلب اؼبؤسسات تبٍت ؿبتوياتو سوؼ يتم التعرؼ على
ن
كيفية تعاملها مع ىذه التغَتات كفبيزات ىاتو األخَتة كالتايل:
أولً :التغير التكنولوجي في المؤسسة
 .1نمط تعامل المؤسسة مع التكنولوجيا :من خالؿ اعتماد اؼبؤسسات على التكنولوجيا اغبديثة يبكن
التمييز بُت مبطُت يف تعامل اؼبؤسسة مع التقنيات كنبا:
أ .قيادة التقنية :كتعٍت أخذ اؼبؤسسة اؼببادرة يف تطبيق التقنيات اغبديثة كتبٍت عمليات التطوير لوسائل
تقدمي خدمات للزبائن هبدؼ رفع كفاءة األداء من ناحية كربقيق ميزة تنافسية ؽبا من ناحية أخرل؛
ب .التبعية التقنية :كييقصد هبا اكتفاء اؼبؤسسات بدكر اؼبتابع للتطورات التقنية اغباصلة حيث ال يبدأ
يف تطبيقها إال بعد قياـ اؼبؤسسات األخرل بتطبيقها كبثبوت قباحها؛
 .2مراحل التغير التكنولوجي في المؤسسة:
حىت تتمكن اؼبؤسسة من االستثمار يف التكنولوجيات اغبديثة كإدخاؿ التغَتات كالتحوؿ بطريقة سليمة هبب
أف تتبع ؾبموعة من اؼبراحل كىي كالتايل:1
أ .كشف حالة التغير :يتم ذلك عن طريق مراقبة التناسب بُت اؼبؤسسة كؿبيطها اػبارجي ،مث إدخاؿ
ىذا التغَت كالتحوؿ بطريقة ًج ٌد كاضحة ،حيث هبب إعالـ كإخبار اعبميع بو من قًبل شخص مسؤكؿ؛
قباحا يف أغلب األحياف ؿبققة
ب .الكشف عن رجل التغيير :البد أف تكوف ىذه التغَتات اليت ربقق ن
ربت إشراؼ رجل التغيَت ،كىو الشخص الذم يتمتع بكفاءة يف اإلتصاالت كيف اؼبفاكضات كلو
القدرة على استثمار طاقاتو ،كعندما يكوف رجل التغيَت لو أنبية كبَتة داخل اؼبؤسسة من اؼبستحسن
استخداـ شخص آخر من خارج اؼبؤسسة؛
ج .تحليل آثار التغيير :يتمثل يف الكشف عن األشخاص كاألقساـ اؼبوجودة يف اؼبؤسسة كؿباكلة
ربديد مصادر اؼبساندة من أجل ربديد االسًتاتيجية اؼبناسبة إلدخاؿ التغيَت؛
د اختيار اإلستراتيجية المناسبة :كيرتبط اختيار اإلسًتاتيجية بتحليل آثار التغيَت كعوامل أخرل
كالوقت؛

1

يسرم أبو سالك ،أثر تكنولوجيا العمل في الوحدات اإلدارية على نظم معالجة المعلومات ،مجلة العلوم اإلنسانية ،ع ،01:اعبامعة األردنية ،2002 ،ص34 :
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ق تخطيط إدخال التغيير :بعد اختيار اإلسًتاتيجية ،هبب ربديد اؼبوارد األساسية ككضع الربؾبة مث
إعالف األقساـ كاؼبصاحل اؼبوافًقة ،باإلضافة إىل ربديد األشخاص كأدكارىم يف عملية التغيَت؛
ك المراقبة والقيام بالتعديالت :أم مراقبة إدخاؿ التغَت التكنولوجي ،حيث يكوف منذ البداية كمرحلينا،
كما هبب القياـ بالتعديالت الالزمة عند مالحظة ابتعاد التنفيذ عن اػبطة اؼبسطرة
من خالؿ ما سبق يبكن القوؿ أف التكنولوجيا اغبديثة ً
حظيت بكل االىتماـ من قًبل اؼبمارسُت على حد سواء،
خاصة فيما يتعلق بتحليل اؼبنافع اليت يبكن أف تعود على اؼبؤسسات خاصة اليت تتبٌت مثل ىذه التقنيات
ثانيًا :مزايا التغير التكنولوجي

دكرا حيوينا يف ـبتلف اؼبؤسسات ؼبسانبتها يف ربقيق األداء اؼبتميز كلدكرىا الفعاؿ يف ربسُت
ربتل التكنولوجيا ن

كتعزيز ديبومة مراكزىا التنافسية ،كقد تعددت مزايا التكنولوجيا حيث نذكر منها:1
 تقليل تكاليف العمل؛
 زيادة اؼببيعات كتسهيل العمليات كاألعماؿ؛
 اؼبسانبة الكبَتة يف ربسُت جودة اؼبنتجات أك اػبدمات؛

 التحوؿ من اؼبنتجات النمطية الواسعة إىل منتجات كف نقا لطلبات العمالء كاليت تعتمد على نظم إنتاج ذات
مركنة عالية تساىم يف تقدمي منتجات متميزة؛
 التحسُت اؼبستمر ألداء العمليات يف اؼبؤسسة؛
 حل اؼبشكالت اليت تواجو اؼبؤسسة

 1غساف قاسم داكد الالمي ،مرجع سابق ،ص41 :
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المبحث الثاني :مدخل إلى تكنولوجيا اإلعالم
قبل التطرؽ إىل تفصيالت تكنولوجيا اإلعالـ البد من التٌفريق بُت العديد من اؼبصطلحات الواردة مثل :البيانات
كاؼبعلومات كاؼبعرفة الواسعة االستخداـ يف ؾباؿ البنوؾ

المطلب األول :البيانات المعلومات والمعرفة
من خالؿ ىذا اؼبطلب سوؼ يتم التطرؽ إىل مفهوـ كل مصطلح بشكل مفصل كالتايل:
أولً :البيانات يبكن تعريف البيانات ككيفية معاعبتها كما يلي:
 .1تعريف البيانات:
 تيعرؼ بأهنا :كلمة مشتقة من كلمة "بىُت" كىي مشتقة من البياف ،أم ما تبُت بو الشيء من الداللة
ً
استخدمت يف اإلقبليزية " "dataبينما تعرؼ
كغَتىا ،كىي ما يطلق عليها باللغة الالتينية " "datumكاليت
بالفرنسية "1"donnée؛
أرقاما
 كما تيعرؼ بأهنا :مالحظات مهضومة كحقائق غَت مصقولة ،تظهر يف أشكاؿ ـبتلفة قد تكوف ن
صورا2؛
أك حركفنا أك كلمات أك ن

أيضا بأهنا" :اغبقائق أك اؼبشاىدات أك االفًتاضات اليت يبكن لإلنساف أك اغباسب اآليل
 كتعرؼ ن
معاعبتها كاغبصوؿ منها على معلومات مفيدة"3؛
 كتعرؼ بأهنا " :اؼبادة اػباـ اليت تعتمد عليها اؼبعلومات ،كال معٌت ؽبا إال إذا سبت معاعبتها"4؛
أيضا بأهنا " :ؾبموعة األعداد الرقمية اليت ال تعٍت بذاهتا شيء ،كيبكن أف تكوف حقائق حباجة
 كتعرؼ ن
إىل معاعبة"

5

كبالنظر ؼبا سبق ييالحظ أف التعاريف السابقة جاءت تؤكد على أف البيانات ىي اؼبادة اػباـ للمعلومات (أرقاـ،

حركؼ ،رموز) كاليت يتم ترتيبها كتنظيمها كمعاعبتها للحصوؿ على شكل أكثر فائدة كاستخدامها يف اؼبعلومات

 1ؿبمد الصَتيف ،مرجع سابق ،ص67 :

 2رحبي مصطفى علياف ،اقتصاد المعلومات ،دار صفاء للنشر كالتوزيع ،األردف ،2010 ،ص95 :

 3عامر إبراىيم قنديلجي كآخركف ،مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية ،دار اليازكين للنشر كالتوزيع ،األردف ،2009 ،ص62 :
4عالء عبد الرزاؽ ؿبمد الساؼبي ،نظم المعلومات والذكاء الصناعي ،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ،األردف ،1999 ،ص21 :
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عددا من اػبطوات كاؼبتمثلة فيما يلي:1
 2كيفية معالجة البيانات :تتضمن معاعبة البيانات ن

أ .الحصول على البيانات وتسجيلها :حيث تأيت البيانات إما من مصادر داخلية أك خارجية ،كبعد
اغبصوؿ على البيانات تبدأ عملية تسجيلها كمن مث يتم زبزينها؛

ب .مراجعة البيانات :هتدؼ عملية مراجعة البيانات إىل التأكد من مطابقة البيانات اليت مت تسجيلها مع
اؼبصادر اليت أه ًخذت منها للبحث عن األخطاء كتصحيحها إف هكجدت؛
ج .التصنيف :كيقصد بو ذبميع البيانات يف ؾبموعات أك فئات متجانسة كف نقا ؼبعيار معُت ،كىناؾ
العديد من اؼبعايَت اليت يبكن استخدامها كتصنيف اؼبستهلكُت حبسب منطقة جغرافية أك إقليمية معينة؛
د .الفرز :ييقصد بعملية الفرز ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق مع الكيفية اليت تستخدـ هبا تلك
البيانات؛
ه .التلخيص :هتدؼ عملية التلخيص إىل دمج ؾبموعة من عناصر البيانات كصبعها لكي تتوافق مع
ً
مستخدميها؛
احتياجات
و .التخزين :هتدؼ ىذه العملية إىل االحتفاظ بالبيانات إىل كقت اغباجة إليها إما عن طريق مستندات أك
كسائل فبغنطة؛
ي .السترجاع وإعادة اإلنتاج :حيث ييقصد باالسًتجاع البحث عن بيانات معينة كاستدعائها عند اغباجة

إليها ،أما إعادة اإلنتاج فتهدؼ إىل تقدمي البيانات يف شكل يبكن أف يفهمها كيستخدمها من يطلبها؛

ن التوزيع والتصال :ييقصد هبذه العملية إيصاؿ البيانات إىل مستخدميها يف الوقت كالشكل كاؼبكاف
اؼبناسبُت
ثانيًا :المعلومات يبكن تعريف اؼبعلومات كالتطرؽ لتطورىا التارىبي كما يلي:
 .1تعريف المعلومات:
 اؼبعلومات مشتقة من كلمة "علم" كترجع إىل كلمة "معلم" أم األثر الذم ييستدؿ بو على الطريق ،كأصل
كلمة اؼبعلومات يف اللغة الالتينية ىي" "informationاليت تعٍت شرح كتوضيح شيء ما ،كتستخدـ يف

اللغة الفرنسية " "une informationللداللة على معلومة2؛

 1رحبي مصطفى علياف ،مرجع سابق ،ص97 :

 2عبد اهلل فرغلى علي موسى ،تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي واإللكتروني ،إيًتاؾ للنشر كالتوزيع ،مصر ،2007 ،ص17 :
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تعرؼ اؼبعلومات على أهنا " :ؾبموعة من البيانات اؼبنظمة كاؼبشتقة بطريقة توليفة مناسبة ،حبيث
 كما ٌ
تعطي معٌت خاص كتركيبة متجانسة من األفكار كاؼبفاىيم سبكن الفرد من االستفادة منها يف الوصوؿ إىل
اؼبعرفة"1؛
 عرؼ لوكاس اؼبعلومات على أهنا" :عبارة عن بيانات أجريت عليها عمليات تشغيلية من خالؿ نظاـ
اؼبعلومات لتحويلها إىل معلومات تساعد على تنمية اؼبعارؼ كزيادة ثقافة متخذ القرار"2؛
أيضا بأهنا " :ذلك الشيء الذم هبلب لنا اؼبعرفة ،كاليت تيعدؿ من رؤيتنا للعامل كزبفض درجة
 كتعرؼ ن
الشك لدينا"3؛
 فاؼبعلومات ىي" :عبارة عن اختالؼ يينتج اختالؼ آخر كىذا األخَت ينتقل كيتعرض لعدة تغَتات
متتالية لتكوين الفكرة ،4حيث يرل بعض الدارسُت بأف اؼبعلومات ىي عملية فعل اإلخبار كربتوم على
جيدا"5؛
فهما ن
مضموف ما يتم اإلخبار بو يف آف كاحد قصد فهم احمليط ن


كاؼبعلومة ىي من يعطي لنا اؼبعرفة كمن وبسن نظرتنا للعامل كمن ينقص من حالة عدـ التأكد6؛

 كعليو يبكن اعتبار بأف اؼبعلومة ىي" :سلعة يبكن أف تيعطى كتباع كتوزع كربوؿ  "7؛
 ىي العنصر األساسي يف ـبتلف األنشطة اليت سبارسها اإلدارة سواء كاف زبطيطا أك تنظيما أك توجيها أك
رقابة ،كىي ذات أنبية يف عملية االتصاالت كعملية ازباذ القرارات8؛
 اؼبعلومات ىي " :ما كبصل عليو من سبثيل أك تأطَت أك تنظيم أك ربرير البيانات بطريقة تزيد مستول
اؼبعرفة لألشخاص الذين وبصلوف عليها"9.

من خالؿ ما سبق يبكن القوؿ أف اؼبعلومات ىي ما ربصل عليو نتيجةن ؼبعاعبة البيانات بطريقة تزيد من مستول
اؼبعرفة ؼبن وبصل عليها ،كىي ذات قيمة كفائدة يف صناعة القرارات

1

سليماف مصطفى الدالنبة ،نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات ،عماف ،الوراؽ للنشر كالتوزيع ،2008 ،ص31 :

 2عبد اهلل ضبود سراج ،أهمية خصائص المعلومات في بناء اختيارات المنظمة ،مجلة العلوم القتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف ،ع ،2005 ،04 :ص131 :

 3مصطفى علي ،نظم المعلومات وإدارة المؤسسات ،دار الرياض للنشر ،دمشق ،2006 ،ص30 :
J. MELESE, Approche Systémique Des Organisations, Ed d’Organisations, 1990, P: 15.
5
R. REIX, Système d’Information et Management des Organisation, Ed Vuibert, Paris, 1998, P: 16.
6
H. NOUFEYL, L’information De Gestion De L’approche Classique A L’approche Objet, Article, Revue des
Sciences Economiques de Gestion et de Commerce, Faculté des Sciences Economique et des Sciences de
Gestion, Université d’Alger, 2003, P: 46.
7
M. DELANDE, Marchés à Terme : Incertitude, Information, Equilibre, Ed Economica, Paris, 1992, P: 60.
 8أضبد ؿبمد اؼبصرم ،اإلدارة الحديثة :التصالت –المعلومات-القرارات ،دار الفتح للتجليد الفٍت ،اإلسكندرية ،ج ـ ع ،2008 ،ص205 :
4

 9مفتاح ؿبمد دياب ،معجم المصطلحات وتكنولوجيا المعلومات والتصالت ،الدار الدكلية للنشر ،القاىرة ،1995 ،ص42 :
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 .2التطور التاريخي لعصر المعلومات:
قسم الدارسُت مسَتة تطور اجملتمعات إىل ثالث مراحل أساسية ىي:
أ المجتمع الزراعي  :تعترب ىذه اؼبرحلة أبسط كأكؿ اؼبراحل اليت عرفها اإلنساف خالؿ سعيو اؼبستمر إلشباع
أساسا على اؼبواد األكلية كالطاقة الطبيعية اليت توفرىا لو األرض كجهده العضلي1؛
حاجاتو ،حيث اعتمد ن

ب المجتمع الصناعي :تيعد بداية ىذه اؼبرحلة نقلةن نوعيةن يف اغبياة البشرية ،حيث بدأت منذ اكتشاؼ اآللة
البخارية اليت حلت مكاف اعبهد العضلي ،إذ أصبح اؽبدؼ ىو الوصوؿ إىل كفاءة اآلالت كاالعتماد
على الطاقة اؼبولدة2؛
ت المجتمع المعلوماتي :سبثل ىذه اؼبرحلة أحدث ما عاشتو البشرية من تطور ،كذلك بداية من النصف
الثاين من القرف العشرين حىت يومنا ىذا ،كىي الفًتة اليت يعتمد فيها اجملتمع ألجل تطوره على اؼبعلومات
بشكل أساسي ،كاستغالؿ اغباسبات كالشبكات كاؼبعلومات لتوليد اؼبعارؼ

3

فقد برز قطاع اؼبعلومات كقطاع مهم من قطاعات االقتصاد ،كأصبح إنتاج اؼبعلومات كذبهيزىا كتوزيعها نشاطنا
ئيسا يف أغلب بلداف العامل،كما أصبح من الطبيعي أف ييطلىق على العصر اغباضر عصر اؼبعلومات أك
اقتصادينا ر ن

عصر ما بعد الثورة الصناعية.

 .3خصائص المعلومات :حىت تكوف اؼبعلومات ذات فائدة لصانع القرار البد من التأكد أف خصائص
اؼبعلومات تتالءـ مع اؼبوقف الذم ييتخذ فيو القرار ،4لذا كجب التعرؼ على صبلة من اػبصائص نذكر
منها:5
أ .التوقيت :دبعٌت أف تكوف اؼبعلومات مناسبة زمنينا الستخدامات اؼبستفيدين خالؿ دكرية معاعبتها
كاغبصوؿ عليها كمن أجل الوصوؿ إىل خاصية التوقيت اؼبناسب للمعلومات فإنٌو من الضركرم زبفيض
الوقت الالزـ لدكرة اؼبعاعبة؛
ب .الدقة :كىي أف تكوف اؼبعلومات يف صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع كالتسجيل كمعاعبة
البيانات ،حيث تيقاس بنسبة اؼبعلومات الصحيحة إىل ؾبموع اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ عليها خالؿ فًتة زمنية معينة؛
 1ؿبمد فتحي عبد اؽبادم ،المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديد ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص19 :

2كليم ركث ،تر :عبد اغبكم أضبد اػبزامى ،تطور نظرية اإلدارة منذ ما قبل اختراع  wattلآللة البخارية إلى تكنولوجيا الروبوت وعصر المعلومات ،ط ،1إيًتاؾ للطباعة

كالنشر كالتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2001 ،ص79 :

 3نادية جرب عبد اهلل ،عثماف حسن عثماف ،التقنية الحديثة والتنمية البشرية النتقائية ،مجلة مستقبل التربية العربية ،ؾبلد  ،09ع ،31 :اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص:

276

أضبد فوزم ملوخية ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.52 :
 5سليماف مصطفى الدالنبة ،مرجع سابق ،ص33 :

3
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ج .الصالحية :صالحية اؼبعلومات ىي الصلة الوثيقة دبقياس كيفية مالئمة نظاـ اؼبعلومات الحتياجات
اؼبستفيدين بصورة جيدة ،حيث يبكن قياسها بشموؿ اؼبعلومات أك بدرجة الوضوح اليت يعمل هبا النظاـ؛

د .المرونة :أم قابلية تكيف اؼبعلومات كتسهيلها من أجل تلبية االحتياجات اؼبختلفة عبميع اؼبستفيدين
بصورة جيدة ،حيث يبكن قياسها بشموؿ اؼبعلومات أك بدرجة الوضوح اليت يعمل هبا النظاـ؛
ه .الشمول :كىي الدرجة اليت تي ً
عطي نظاـ اؼبعلومات احتياجات اؼبستفيدين ،حيث تكوف بصورة كاملة
دكف تفصيل زائد كدكف إهباز ي ً
فقدىا معناىا ،حيث أف اؼبعلومات الكاملة تعد أكثر قيمة كفائدة من اؼبعلومات
ي
غَت الكاملة؛

ي .الوضوح :كفيها تكوف اؼبعلومات كاضحة كخالية من الغموض كمنسقة فيما بينها دكف تعارض أك
تناقص ،كيكوف عرضها بالشكل اؼبناسب الحتياجات اؼبستفيدين
من خالؿ التعرض ػبصائص اؼبعلومة يبكننا القوؿ أف اؼبعلومة لوحدىا ال تكفي الزباذ القرار اؼبناسب إذ مل تتوفر
فيها الشركط الالزمة لكي تكوف فعالة بدرجة أكثر ،كما ذبدر اإلشارة إىل أف متخذ القرار ىو اآلخر يلعب دكرا
أساسيا يف تكملة دكر اؼبعلومة بشكل متكامل كمالئم ،فكلما كاف متخذ القرار صارما كمتمكنا من اؼبعلومة اليت
أمامو كلما كاف القرار يف اؼبكاف كالوقت اؼبناسبُت
كما يوضح الشكل التايل خصائص اؼبعلومات:
الشكل رقم ( :)20خصائص المعلومات
الدقة
المرونة

الوضوح
المعلومات

الشمولية

التوقيت
الصالحية

Source: R.REIX, Système d’information Et Management Des Organisations, ED Vuibert,
Paris, 1988, p: 16.
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 .4أهمية المعلومات :تكمن أنبية اؼبعلومات فيما يلي:1
– تعترب العنصر األساسي يف ازباذ القرار اؼبناسب؛
– ؽبا دكر كبَت يف إثراء البحث العلمي كتطور العلوـ كالتكنولوجيا؛
– تساعد يف نقل ا ىػبربات لخآخرين كعلى حل اؼبشكالت اليت تواجو الفرد لالستفادة من اؼبعرفة اؼبتوفرة؛
– ضماف قاعدة معرفية عريضة كمناسبة غبل اؼبشكالت؛
– االرتفاع دبستول كفاءة كفعالية األنشطة الفنية يف اإلنتاج كاػبدمات
فأنبية اؼبعلومات تربز من خالؿ القدرة على ازباذ القرار اؼبناسب يف الوقت اؼبناسب يف ظل توفر الكمية اؼبعرفية
الالزمة غبل اؼبشكالت بكفاءة كفعالية إلنتاج خدمات ترتقي إىل مستول التكنولوجيا اؼبستخدمة كربقق رضا
العمالء يف أم ؾباؿ
ثالثًا :المعرفة
 .1تعريف المعرفة :كلمة "اؼبعرفة" مشتقة من كلمة "عيرؼ"كىي اؼبوضوع الذم ينبيت فيو "العرؼ" ،كىناؾ
تعاريف عديدة للمعرفة نتناكؽبا فيما يلي:
و
شخص للحقيقة الواقعية ،أما العمليات اليت من خالؽبا يتم تعديل أك
 1يستخدـ لفظ اؼبعرفة ليصف فهم
اغبصوؿ على و
معرفة إضافية يشار إليها بالتعلم2؛
 عرفها قاموس أكسفورد  Oxford English Dictionaryبأهنا :دراية مكتسبة بواسطة اػبربة دبقدار ما
يتاح للفرد من معلومات باإلضافة إىل الفهم النظرم كالتطبيقي ؽبذه اؼبعلومات3؛
 كتعرؼ بأهنا :معلومات سبت معاعبتها ،كخالصة عبمع كترتيب اؼبعلومات بشأف موضوع معُت يف مرحلة
معينة ،كىي أكثر قيمة كفائدة4؛
ككضوحا من
ستمد من اؼبعلومات كلكنها أكثر ثراءنا
 كما عرفها قاموس كوليز على أهنا :اؼبعرفة تي ي
ن
1
اؼبعلومات كىي تشتمل اإلؼباـ كالوعي كالفهم اؼبكتسب من خالؿ التجربة أك الدراسة
 1رحبي مصطفى علياف ،إيباف فاضل السامرائي ،تسويق المعلومات وخدمات المعلومات ،دار الصفاء للنشر كالتوزيع ،عماف ،2010 ،ص32 :
 2سونيا ؿبمد البكرم ،نظم المعلومات اإلدارية :المفاهيم األساسية ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2004 ،ص105 :

 3كزياف عثماف ،اقتصاد المعرفة :مفاهيم واتجاهات ،حبث مقدـ يف إطار اؼبلتقى الد كيل حوؿ التنمية البشرية كفرص االندماج يف اقتصاد اؼبعرفة كالكفاءة البشرية ،جامعة كرقلة ،يومي

 10-09مارس ،2004 ،ص243 :

 4أضبد اػبطيب ،خالد زيغاف ،إدارة المعرفة ونظم المعلومات ،عامل الكتاب اغبديث للنشر كالتوزيع ،األردف ،2009 ،ص06 :
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من خالؿ ما سبق يبكن القوؿ أف اؼبعرفة ىي أمشل من اؼبعلومات ألهنا اؼبنتج النهائي لعملية معاعبة البيانات
كربويلها إىل معلومات مث نشرىا بُت األفراد بواسطة التعليم كالتدريب كاؼبمارسة لتصبح معرفة يف األخَت
 2خصائص المعرفة :كتتميز اؼبعرفة دبا يلي:2
– اؼبعرفة السابقة سبثل األساس لتوليد اؼبعرفة اعبديدة؛
– اؼبعرفة ىي نتاج العلم كالتعلم كاػبربة؛
تبعا لتغَت اؼبعلومات اليت تتصل هبا؛
– تتعرض اؼبعرفة للتغَت اؼبستمر ،أم أهنا ثابتة كتتغَت ن
– اؼبعرفة قدرة إدراكية ،حيث يبكن أف تكوف تفاعلية تتحقق عن طريق اغبوار
كمنو يبكن القوؿ أف اؼبعرفة ىي نتاج للمعلومات كاليت سبثل امتداد للبيانات

المطلب الثاني :التفرقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة
يتم التطرؽ من خالؿ ىذا اؼبطلب إىل أىم الفركقات بُت البيانات كاؼبعلومات كاؼبعرفة ككذا العالقة بينها
أولً :الفرق بين البيانات والمعلومات

ىناؾ معياراف أساسياف يرتكز عليهما يف التفرقة بُت البيانات كاؼبعلومات نبا:3
 اإلضافة المعرفية :اؼبستول اؼبعريف للشخص اؼبتلقي ىو األساس يف التفرقة بُت اؼبعلومات كالبيانات ،فإذا
أدت البيانات كحدىا " دكف أم معاعبة تطرأ عليها" إىل زيادة اؼبستول اؼبعريف للشخص اؼبتلقي ؽبا،
ربولت مباشرة إىل معلومات ،كالعكس إذا مل تؤدم إىل أم إضافة ،أك أدت إىل زيادة عدـ اليقُت عند
الشخص اؼبتلقي بقيت مص نفة ضمن البيانات ككمثاؿ على ذلك عالمات الطالب اليت يتحصل عليها
آخر السنة ،حيث تعترب معلومات للطالب كبيانات لقسم التسجيل ،يتم معاعبتها حىت يتم اغبصوؿ على
اؼبعلومات اؼبرجوة ،كنسبة النجاح كعدد الطلبة الناجحُت مثالن؛
 الرتباط :يرتكز ىذا اؼبعيار يف التفرقة بُت اؼبعلومات كالبيانات على مبدأ " ازباذ القرار" ،حيث إذا
ارتبطت البيانات دبوقف أك مشكلة معينة يستلزـ ازباذ قرار بشأنو من قبل اؼبتلقي ،ككاف لتلك البيانات
أثر ملموس يف ربديد القرار السليم ،أك حىت تغيَت القرار أك تعديلو تتحوؿ البيانات بالنسبة للمتلقي
كتصبح معلومات ،أما إذا كانت البيانات غَت مرتبطة دبوقف يستلزـ ازباذ قرار فتبقى ؾبرد بيانات
C. DEBRUN, ABC Of Knowledge Management, Nhs National Library For Health, 2005, P: 30.
 2أضبد اػبطيب ،خالد زيغاف ،مرجع سابق ،ص06 :

1

3فايز صبعو صاحل النٌجار ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الراية للنشر كالتوزيع ،األردف ،ط ،2007 ،2ص19 :
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يبكن أف نلخص الفرؽ بُت البيانات كاؼبعلومات فيما يلي:
 البيانات مادة خاـ يصعب ٌازباذ القرارات على ضوئها؛بازباذ القرارات على ضوئها؛
 اؼبعلومات مادة سبٌت معاعبتها دبا يسمح ٌتتحوؿ البيانات إىل معلومات بعد إجراء اؼبعاعبة عليها؛
ٌ

 بعبارة أخرل إ ٌف اؼبعلومات تبدأ من حيث تنتهي البياناتالجدول رقم( :)11الفروق األساسية بين البيانات والمعلومات
مجال الفرق
الترتيب

المعلومات

البيانات
غَت منظمة يف ىيكل تنظيمي منتظمة يف ىيكل تنظيمي

القيمة

غَت ؿبددة القيمة

ؿبددة القيمة بتحديد عوامل القيمة كالتأثَت على قيمة اؼبعلومات

الستعمال

ال تستعمل

تستعمل على الصعيدين الرظبي كغَت الرظبي

المصدر

عديدة اؼبصادر

ؿبددة اؼبصادر

الدقة

منخفضة

عالية

موقعها في النظام مدخالت
الحجم

جدا
كبَتة ن

ـبرجات
صغَتة نسبينا حبجم البيانات

المصدر :رحبي مصطفى علياف ،تسويق المعلومات وخدمات المعلومات ،ط ،1عماف ،دار صفاء للنشر كالتوزيع،2010 ،
ص35 :

تتحدد من خالؿ ؾباالت
من خالؿ اعبدكؿ أعاله نالحظ أف الفركؽ األساسية بُت البيانات كاؼبعلومات
ي
نظرا العتبارىا مادة أكلية بعد معاعبتها
متنوعة ،فمن حيث الًتتيب تكوف البيانات غَت منتظمة يف ىيكل تنظيمي ن
نظرا
يتم الوصوؿ إىل اؼبعلومة اليت تنظم يف ىيكل تنظيمي ،أما من حيث القيمة قبد أف البيانات ليس لديها قيمة ن
لعدـ القدرة على استعماؽبا دكف معاعبتها لتصبح معلومة ؿبددة القيمة كقابلة لالستعماؿ كذات دقة عالية مقارنة
بالبيانات اليت تعترب أقل دقة حيث تعترب اؼبعلومة كمخرجات صغَتة نسبينا كذات دقة مقارنة حبجم البيانات أين
يبكن استخدامها يف ازباذ القرارات
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ثانيًا :الفرق بين المعلومات والمعرفة
الرغم من أ ٌف كل من اؼبعلومات كاؼبعرفة يبثٌالف عنصرم الق ٌوة اؽبامُت يف ؾبتمع اليوـ فإف ىناؾ بعض
على ٌ
كل منهما نتناكؽبا فيما يلي:1
االختالفات بُت ٌ
 -تعترب اؼبعلومات عنصرا من العناصر اؼبكونة للمعرفة؛

 يف الوقت الذم توضح لنا اؼبعلومات ماذا حدث؟ فإف اؼبعرفة توضح لنا كيف حدث؟ كؼباذا حدث؟الشكل اؼبوايل:
كيبكن توضيح االختالفات من خالؿ ٌ

شكل رقم( :)13الختالفات بين البيانات ،المعلومات والمعرفة
ال ّ

(المعنى) مرتفع

منخفض

(القيمة) مرتفع

منخفض

المصدر :فايز صبعو صاحل النجار ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الراية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2007،2ص20 :

الشكل السابق أ ٌف اؼبعٌت يكوف أقل ما يبكن عند البيانات كيبدأ باالرتفاع حىت اؼبعرفة ،نرل أيضا أ ٌف
نالحظ من ٌ
القيمة تزداد بدءنا من البيانات حىت اؼبعرفة

1

عبد الرضبن توفيق ،اإلدارة بالمعرفة ،مركز اػبربات اؼبهنية لإلدارة ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص119 :
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ثالثًا :العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة
 .1العالقة بين البيانات والمعلومات :يبكن التعبَت عن العالقة بُت البيانات كاؼبعلومات كما يف الشكل
اؼبوايل:

الشكل رقم( :)22العالقة بين البيانات والمعلومات
نظام المعلومات

بيانات خام

تجميع
معالجة

مشكلة

المعلومات

اتخاذ القرار

تحليل
عرض

حل المشكلة

المصدر :ؿبمد أضبد حساف ،نظم المعلومات اإلدارية ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص.112 :

العالقة بُت البيانات كاؼبعلومات ىي نفسها تلك اؼبوجودة بُت اؼبادة اػباـ كاؼبنتج النهائي ،1حيث أف نظم
اؼبعلومات تعمل على تشغيل البيانات كإعدادىا كربويلها من صورة ال يبكن معها استخدامها إىل صورة يبكن
استخدامها.2
كما ذبدر اإلشارة إىل حقيقة أساسية ال غٌت عنها كىي أف ما يعد معلومة بالنسبة لفرد ما يف زمن ما قد
يكوف بياف خاـ بالنسبة لفرد آخر ،بل حىت للشخص نفسو يف موقف آخر كيف زمن آخر ،كعليو ىناؾ كجود
لعالقة تزامنية بُت البيانات كاؼبعلومات فبا أدل باؼبصطلحُت عادة إىل أف يستخدما للتعبَت عن بعضهما أحيانا.
 2العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة :يبكن القوؿ أف العالقة بُت البيانات كاؼبعلومات كاؼبعرفة ىي
عالقة متسلسلة كمًتابطة فغياب أحدنبا يؤدم إىل فقداف اآلخر ،حيث ييالحظ أف البيانات تؤدم إىل توليد

اؼبعلومات كذلك بواسطة معاعبة اغباسب اآليل كبواسطة كسائل تكنولوجيا اؼبعلومات فإنو يتم التوصل إىل

اؼبعرفة ،كالشكل التايل يبُت العالقة بُت البيانات كاؼبعلومات كاؼبعرفة:

1

G.B. DAVIDS et Autres, Système D’information Pour Le Management, Volume 1, Ed Economica, Paris,
1985, P : 116.
2
ؿبمد أضبد حساف ،نظم المعلومات اإلدارية ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص113 :
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الشكل رقم( :)23العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة
اإلعتماد على السياق

المعرفة
المعلومات
البيانات
الفهم

Source: L. WASTON, Applying Knowledge Management, Organe Kaufman Published,
University Of Auckland, 2002, p: 17.

يتبُت من الشكل أعاله أف اؼبعلومات كمورد معاصر ذبد نفسها يف مفًتؽ الطرؽ بُت البيانات من جهة
كاؼبعرفة من جهة أخرل ،فإذا ما أيخذت البيانات دبفردىا كدكف إجراء أم تغيَت عليها ال يكوف ؽبا أم أثر على
اؼبستول اؼبعريف للفرد اؼبتلقي ؽبا ،كىذا ما دفع إىل التفكَت يف ابتكار كسائل علمية تسمح باؼبعاعبة السريعة
للكميات الضخمة من البيانات ،كجاءت تكنولوجيا اغباسوب كالربؾبيات كاغبل األمثل كالوسيلة األقبع لالرتقاء
بالبيانات عند اغباجة إليها إىل مستول اؼبعلومات

1

كلكن عند اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبعاعبة عن طريق ـبتلف كسائل اؼبعاعبة اإللكًتكنية للمعلومات
(حواسيب ،برؾبيات ) ،ظهرت مشكلة إيصاؿ تلك اؼبعلومات إىل اؼبستفيدين منها باختالؼ أقطارىم كتباعد
دائما إىل االلبفاض كىو ما دفع إىل التفكَت يف ابتكار كسائل علمية تسمح
أماكنهم كيف حدكد فًتات زمنية سبيل ن
بنقل الكميات الضخمة من تلك اؼبعلومات يف فًتات زمنية قصَتة ،كعلى مسافات جغرافية طويلة دكف اؼبساس

دبفهوـ تلك اؼبعلومات أم ضباية تامة للمعلومات ككذا مضموهنا

2

جاءت ـبتلف كسائل االتصاؿ كاالتصاالت السلكية كالالسلكية أك االتصاؿ باألقمار الصناعية ككذا
االنًتنت كاغبل الذم ظبح حبل مشكلة نقل اؼبعلومات كتوزيعها ،ما أثنر على اؼبعرفة كعزز تطورىا كوف الوصوؿ إىل
كنوعا أصبح مهمة سهلة كبسيطة يف متناكؿ الباحثُت كذكم االىتماـ باغبقوؿ اؼبعرفية ،ما
كما ن
اؼبعلومات اؼبرجوة ن
أدل إىل تطور كمي كنوعي يف شىت البحوث العلمية كتعزيز ـبتلف اؼبعارؼ
1

L. WASTON, Applying Knowledge Management, Organe Kaufman Published, University Of Aucklan, 2002,
P: 17.
2
Idem.
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المطلب الثالث :ماهية تكنولوجيا اإلعالم
تعترب تكنولوجيا اؼبعلومات دبثابة القلب النابض يف ـبتلف اؼبؤسسات ،إذ تيعد إحدل الوسائل اؽبامة اؼبتاحة من
قبل اؼبؤسسات ،فقد ساعد ظهور تكنولوجيا اؼبعلومات يف معاعبة الكم اؽبائل من البيانات كتزكيد اإلدارات
بتقارير سريعة كدقيقة إلقباز أعماؽبم ،لذا سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب ألىم اعبوانب اؼبتعلقة بتكنولوجيا
اؼبعلومات
أولً :تعريف تكنولوجيا اإلعالم
يبكن توضيح الفرق بُت كلميت"إعالم" كعملية و"معلومة" كمادة ،اؼبقابلتُت للكلمة "،"information
حيث تشَت إىل أهنا باإلقبليزية تعٍت "اإلعالم" أك "المعلومة" أما بالفرنسية فصيغتها اؼبفردة ""information
تعٍت المعلومة أو اإلعالم كصبعهما بالفرنسية " "informationsالتي تعني فقط المعلومات) كللمتغَت الثاين
من ىذا اؼبفهوـ تكنولوجيا اؼبعلومات عدة مداخل تعريفية نذكر منها:
 يشَت مصطلح تكنولوجيا اؼبعلومات إىل أنو مصطلح يتضمن "أجهزة الكمبيوتر كالربؾبيات كأدكات ككسائلتستخدـ عبمع اؼبعلومات كربليلها كخزهنا كتوزيعها بشىت األشكاؿ صور كنصوص كأرقاـ "1؛
 كما يبكن تعريفها على أهنا " كل التقنيات اؼبتطورة كاليت تستخدـ يف ربويل البيانات دبختلف أشكاؽبا إىلمعلومات دبختلف أنواعها ،حىت يستفيد منها ـبتلف اؼبستفيدين يف كافة اجملاالت"2؛
 كتعرؼ تكنولوجيا اؼبعلومات بأهنا" التكنولوجيا اليت تركز على استخداـ اؼبعلومات يف أداء العمل ،كتتمثليف اؼبعدات كالربامج كالشبكات كقواعد البيانات كغَتىا"3؛
بناءنا على ما سبق يبكن تعريف تكنولوجيا اؼبعلومات بأهنا تلك اليت تضم كل أنواع الوسائل كاألدكات سواء

كانت مرئية أك ظبعية أك مكتوبة ،حيث يتم من خالؽبا صبع اؼبعلومات كزبزينها كبثها كتناقلها كاسًتجاعها
ثانيًا :خصائص تكنولوجيا اإلعالم

تتميز تكنولوجيا اؼبعلومات دبجموعة من اػبصائص منها:4
 .1تقليص الوقت :إف معاعبة البيانات من خالؿ ربويلها عرب عمليات ( حسابا ،مقارنة ،إخراج ،نشر،
توزيع ) أصبحت اليوـ باستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات اليت تتسم باآللية كبالسرعة الكبَتة مقارنة مع
N. BAGRANOFF, M. SIMKIN, Accounting Information Systems, 11th Edition, London, 2009, P: 36.
 2عالء عبد الرازؽ الساؼبي ،تكنولوجيا المعلومات ،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ،ط ،2عماف ،األردف ،2002 ،ص20 :
3

1

ؿبمد صاحل اغبناكم كآخركف ،مقدمة في األعمال في عصر التكنولوجيا ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،2004 ،ص.293 :
R. REIX, Opcit, P: 75

4
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العنصر البشرم ،فالسرعة يف القياـ بالعمليات اغبسابية ينتج عنو معاعبة عدد كبَت من العمليات كمن مث
توفَت كزبفيض كبَت يف الوقت؛
 .2تقليص المساحات :إف شبكات االتصاؿ القديبة قد سانبت يف ربح الكثَت من الوقت يف االتصاالت
عن بعد ،أما يف الوقت اغبايل فيمكن ربويل حجم كبَت من اؼبعطيات كاؼبعلومات؛
 .3توزيع كبير في المعلومات المخزنة :كانت يف السابق عمليات التخزين تتم بواسطة الورؽ أك ما يسمى
األرشيف ،إىل أف مت اكتشاؼ التكنولوجيا اؼبمغنطة دبختلف األقراص كاألشرطة كىي أكثر أجهزة التخزين
ىاما يف عمليات التخزين ،إذا كانت ىناؾ بيانات
ن
دكرا ن
شيوعا ،لكن حالينا لعبت برامج إدارة البيانات ن
مهيكلة كمنظمة فيما يسمى بقاعدة البيانات ،فبواسطة أنظمة قواعد البيانات كأنظمة إدارة اؼبلفات
اإللكًتكنية يصل اؼبستخدموف اغباليوف إىل أكرب كم من اؼبعلومات اؼبخزنة؛
 .4مرونة الستعمال :دبعٌت سهولة استعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات ،أم أهنا بسيطة كغَت معقدة ربتاج إىل
خصيصا لتنفيذ عدد من العمليات على عدة أشكاؿ سبثل اؼبعلومة
صمم
ن
التدريب عليها ،فالكمبيوتر ي
كذلك من خالؿ برنامج صمم من أجل تطبيق ؿبدد
كالشكل التايل يوضح أىم خصائص تكنولوجيا اؼبعلومات:
شكل رقم ( :)16خصائص تكنولوجيا المعلومات
تقليص الوقت
تكنولوجيا المعلومات

تقليص المساحات

المرونة في الستعمال

توسيع في المعلومات المخزنة
Source: R.REIX, Système d’information Et Management Des Organisations, ED Vuibert,
Paris, 1988, p: 75.

ثالثًا :أهمية تكنولوجيا اإلعالم

تربز أنبية تكنولوجيا اؼبعلومات فيما يلي:1
 اؼبسانبة يف تعزيز عناصر اؼبيزة التنافسية للمؤسسة؛ 1فريد راغب النجار ،تكنولوجيا التصالت والعالقات والمفاوضات الفعالة ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،2009 ،ص114 :
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 ربقيق عوائد كموارد جديدة للمؤسسة؛ ربسُت سرعة االستجابة للزبائن؛ التحسُت اؼبستمر للجودة كتكوين القاعدة التقنية لبناء نظم إدارة اؼبعرفة يف اؼبؤسسة؛ العمل عن بعد بواسطة تقنية اؼبعلومات كمواجهة التهديدات اػبارجية؛ زبفيض التكاليف كاعبهد كالوقت؛ تيدعم تكنولوجيا اؼبعلومات التنسيق كالتقارب بُت اؼبؤسسة كفركعها كمؤسسة أخرل يف القطاع سواء كافؿبلينا أك عاؼبينا فبا يدعم اؼبؤسسة على االبتكار؛

 -تكنولوجيا اؼبعلومات أكثر استجابة للتغَتات اؼبستمرة يف بيئة األعماؿ الداخلية كاػبارجية

المطلب الرابع :مكونات ووظائف تكنولوجيا اإلعالم
إف لتكنولوجيا اؼبعلومات عدة مكونات ككظائف يبكن توضيحها كما يلي:
أولً :مكونات تكنولوجيا اإلعالم

تتكوف تكنولوجيا اؼبعلومات من أربع تقنيات فرعية ىي:1
 .1المكونات المادية :كتشمل اؼبعدات اؼبستخدمة إلدخاؿ اؼبعلومات كخزهنا كنقلها كتداكؽبا كاسًتجاعها
كاستقباؽبا كتوزيعها على اؼبستفيدين ،كما تتضمن ؾبموعة من األجهزة مثل كحدة اؼبعاعبة اؼبركزية
* ،CPUحيث تتكوف من ثالث أقساـ أساسية تتمثل يف :كحدة التخزين كالذاكرة ككحدة التحكم
كاؼبراقبة ككحدة اغبساب ،أما كحدات اإلدخاؿ

**IPU

تتمثل يف لوحة اؼبفاتيح كنظاـ الفأرة ،أما

كحدات اإلخراج *** OPUفمن أنبها الشاشة ،الطابعة كاؼبصغرات الفيلمية كالنصوص كالصور؛
 .2البرمجيات :كتعٍت برامج اغباسوب اليت تعمل على إدارة اؼبكونات اؼبادية كتشغيلها كما تقوـ دبختلف
كنظرا ألنبيتها أصبحت التكنولوجيا أساسية لتشغيل اغباسوب كما يف الربؾبيات ،حيث
التطبيقات ،ن
تساىم ىذه األخَتة يف معاعبة اؼبعلومات كتسجيلها كتقديبها كمخرجات مفيدة ألداء العمل كإدارة

1

عامر إبراىيم قنديلجي ،إيباف فاضل السامرائي ،شبكات المعلومات والتصال ،ط ،1دار اؼبيسرة للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2009 ،ص ص20-19 :
* central unit.
** in put unit.
*** out put unit.
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العمليات ،لذا فهي تتضمن أنظمة التشغيل النهائية كمعاجل الكلمات ،حيث تنقسم برؾبيات اغباسوب
بشكل عاـ إىل:1
أ .برمجيات النظام :كتعد برؾبيات ضركرية لتشغيل اغباسوب كتنظيم عالقة كحداتو ببعضها كيضم
ىذا النوع من الربؾبيات برامج التشغيل اليت ىي عبارة عن سلسلة الربامج اليت تيعًدىا الشركة اؼبصنعة
للحاسوب كزبزف فيها داخلينا ،كتعد جزءنا ال يتجزأ من اغباسوب نفسو؛

ب .برمجيات التأليف :كىي ؾبموعة الربامج اليت تعٍت ترصبة التعليمات كالعبارات اؼبكتوبة بإحدل
لغات الربؾبة ذات اؼبستول العايل إىل لغة اآللة؛
ج .البرمجيات التطبيقية :كىي برامج معدة لتشغيل عمليات معينة إذ يبكن تطبيقها مع تغَتات طفيفة
كتشمل ىذه الربؾبيات عمليات اؼبعاعبة الالزمة للبيانات ككيفية تنفيذىا
 .3قواعد البيانات :كىي ؾبموعة بيانات مرتبطة مع بعضها البعض ،أك ىي اؼبعلومات اؼبخزنة يف أجهزة
كسائل خزف البيانات فقد تكوف قواعد البيانات متعلقة بسجالت تكاليف معلومات زبص احتياجات
الزبائن كغَتىا فالبيانات تعترب اؼبادة اػباـ اليت سيقوـ اغباسب بتنفيذ تعليمات الربامج التطبيقية عليها
للحصوؿ على اؼبعلومات؛
 .4التصالت عن بعد :ىي اؼبكوف األخَت لتكنولوجيا اؼبعلومات ،حيث تعترب أكثر أنبية كسبثل أدكات أك
كسائل االتصاالت عن بعد كاؽباتف كالفاكس كاأللياؼ الضوئية كمكوناهتا األخرل اليت تيكوف الشبكات
اإللكًتكنية

2

ثانيًا :وظائف تكنولوجيا اإلعالم

عددا من الوظائف ،كاليت يبكن إيضاحها من خالؿ اعبدكؿ
تؤدم تكنولوجيا اؼبعلومات من خالؿ أدكاهتا اؼبختلفة ن

أدناه ،حيث يبكن القوؿ أف ىناؾ ستة كظائف تؤديها تكنولوجيا اؼبعلومات تتمثل يف اإللتقاط كاإلرساؿ كالتخزين
كاالكتشاؼ كاؼبعاعبة كاإلظهار حيث تنجز كل كظيفة عرب أدكات تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبختلفة ككمثاؿ على
ذلك قبد أف كظيفة اإلرساؿ تستخدـ اؼبذياع أك التلفار أك الربيد الصويت لنقل اؼبعلومات من مكاف آلخر ،كذبدر
تقدما يف إقباز الوظائف سواء كاف ذلك
اإلشارة إىل أف الوظائف الستة اؼبختلفة تطورت ،حيث أصبحت أكثر ن

يف زبزين اؼبعلومات أك تناقلها

 1عماد الصباغ ،نظم المعلومات ماهيتها ومكوناتها ،ط  ،1دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،األردف ،2000 ،ص 77 :
2
اؼبرجع السابق ،ص96 :

25

الفصل األول :تكنولوجيا اإللعما واتاتصال
الجدول رقم ( :)12الوظائف المختلفة التي تنجز عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات
الدور الذي تقوم به

الوظيفة

أدوات تكنولوجيا اإلعالم المستخدمة في إنجاز الوظائف

اللتقاط

اغبصوؿ على معلومات بشكل يسمح ؽبا
بأف تكوف قابلة للبحث كالتخزين

لوح اؼبفاتيح ،فاسخ الشيفرة ،مسجل الصوت ،آلة
التصوير

اإلرسال

نقل اؼبعلومات من مكاف إىل آخر

اؼبذياع ،التلفاز ،كابل األلياؼ الضوئية ،األقمار
الصناعية ،شبكات االتصاؿ ،آلة الفاكس ،الربيد
اإللكًتكين ،الربيد الصويت

التخزين

نقل اؼبعلومات ؼبكاف ؿبدد من أجل
اسًتجاعو فيما بعد

القرص اؼبرف ،الذاكرة اؼبركزية ،القرص الصلب ،الذاكرة
الومضمية

الكتشا

إهباد اؼبعلومات احملددة ذات اغباجة اغبالية الورؽ ،القرص اؼبرف ،األقراص الضوئية ،القرص الصلب

ف

المعالجة

إهباد معلومات جديدة على أساس
اؼبعلومات اؼبوجودة ككذلك التخزين كإعادة
الًتتيب كالتصميم

اغباسب باإلضافة إىل الربؾبيات

اإلظهار

إظهار اؼبعلومات للمستخدـ أك اؼبستفيد

الطابعة كالشاشة

المصدر :فاحل عبد القادر اغبورم ،إستراتيجية المعلومات ودورها في تعزيز الميزة التنافسية ،أطركحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه ،كلية الدراسات اإلدارية كاؼبالية العليا ،جامعة عماف العربية للدراسات العليا ،2004-2003 ،ص.25 :

كيبكن ربديد أىم نقاط التقدـ الذم حصل يف تكنولوجيا اؼبعلومات من خالؿ:
– القدرة على تصغَت أحجاـ األدكات اؼبختلفة لتكنولوجيا اؼبعلومات ،حيث أصبحت أكثر قدرة على
ضبلها مثل اؽبواتف النقالة كاغبواسيب احملمولة ،فبا أدل إىل تغيَت مبط األعماؿ من خالؿ إقباز
بعض األعماؿ اؼبيدانية دكف اللجوء إىل اؼبركز؛
– اؽبواتف النقالة جعلت الكثَت من حامليها يف بعض الدكؿ يستخدموهنا يف إقباز األعماؿ التجارية
ؼبا يعرؼ " بالتجارة عرب اؽباتف النقاؿ" كاستخداـ ىذا األخَت يف دفع الفواتَت أك الشراء أك البيع؛
– زيادة سعة زبزين اؼبعلومات يف األقراص الصلبة حبيث تسمح ؼبستخدميها بأف ىبزنوا ملفات ذات
أحجاـ كبَتة
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المبحث الثالث :مدخل إلى تكنولوجيا التصال

كنظرا
تزداد أنبية االتصاؿ يف اؼبؤسسة ن
نظرا للدكر اؽباـ الذم تلعبو ىذه الوظيفة على كافة اؼبستويات ن
يوما بعد يوـ ن
للتطور اؼبذىل لوسائلها اليت أصبحت تؤثر مباشرة على كفاءة كمردكدية اؼبؤسسة كبعد التطرؽ ؼبصطلح التكنولوجيا
سنتناكؿ ىنا عموميات حوؿ االتصاؿ كتكنولوجيا االتصاؿ فيما يلي:

المطلب األول :عموميات حول التصال
إف ارتفاع حجم اؼبعلومات اؼبعاعبة بواسطة اغبواسيب اآللية دفع إىل تطوير كسائل االتصاؿ كشبكاتو بصورة ذبعل
اؼبعلومات ذات جودة كفعالية
أول :مفهوم التصال
سوؼ يتم التطرؽ من خالؿ ىذا العنصر إىل مايلي:
 .1تعريف التصال:
عرؼ االتصاؿ عدة تعريفات نذكر منها:
 أكرد معجم اؼبصطلحات اإلدارية تعري نفا لالتصاؿ بأنو " :عبارة عن تبادؿ األفكار كاآلراء كاؼبعلومات بُت
األفراد بواسطة الوسائل الشفهية كغَت الشفهية كذلك للتأثَت على السلوؾ كربقيق النتائج اؼبطلوبة"1؛

أساسا الصلة كبلوغ
 كاالتصاؿ لغويا يف القواميس العربية ىي كلمة مشتقة من مصدر"كصل" الذم يعٍت ن
الغاية ،2أما كلمة االتصاؿ ) (Communicationيف األصل الالتيٍت مشتقة من كلمة

)(Communes

كتعٍت عاـ أك مشًتؾ كؽبذا فهي تكوف قاعدة مشًتكة عامة3؛
 كما عيرؼ االتصاؿ على أنو فن نقل اؼبعلومات كاألفكار كاؼبواقف من شخص آلخر.4

يبكن القوؿ أف االتصاؿ ىو عملية تتم بوجود طرفُت من خالؿ نقل معلومات بينهما بصورة شخصية أك عملية
دبا وبقق تفانبنا متبادالى بينهما كيتم ذلك من خالؿ عملية اتصالية ،كيف ظل التطور التكنولوجي أصبح االتصاؿ
يتم بواسطة اغبواسيب اآللية كشبكات االنًتنت بصورة ذبعل اؼبعلومات اؼبتنقلة ذات جودة عالية
 . 2مقومات التصال الفعال

ىناؾ ؾبموعة من اؼبقومات األساسية اليت هبب توافرىا لكي وبقق االتصاؿ فعاليتو:1

 1شعباف فرج ،التصالت اإلدارية ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،األردف ،2009 ،ص05 :
2

3
4

بشَت العالؽ ،نظريات التصال مدخل متكامل ،دار اليازكرم العلمية ،عماف ،2010 ،ص13 :
عبد الرزاؽ ؿبمد الدليمي ،المدخل إلى وسائل اإلعالم والتصال ،ط ،1دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2011 ،ص26 :
عبد القادر قندكز ،ؿبمد الطيب الزاكم ،المدخل إلى علوم اإلعالم والتصال ،اؼبطبعة العربية ،غرداية ،2011 ،ص09 :
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 توفَت نظاـ معلومات فعاؿ يتضمن تدفق كاستمرارية ككفاية البيانات كاؼبعلومات اؼبطلوب إرساؽبا بطريقةسهلة كمفهومة؛
 دقة ككضوح اؼبعلومات اؼبطلوب إرساؽبا من شخص آلخر؛ اختيار الوقت اؼبناسب لنقل اؼبعلومات من اؼبرسل إىل اؼبستقبل؛ دراسة قدرات العاملُت اؼبستقبلُت من اعبوانب الفنية كالعلمية كالسلوكية؛ كضوح اؽبدؼ من الرسالة بصورة تتناسب مع اؼبعاين اؼبستخدمة؛ ضركرة توفَت لغة مشًتكة كمفهومة بُت العاملُت يف عملية نقل اؼبعلوماتحىت يكوف االتصاؿ ذك فعالية عالية كجب توفر نظاـ يسهل نقل اؼبعلومات من اؼبرسل إىل اؼبستقبل باعتماد
الرموز كاألشكاؿ كالكلمات اليت تعطي اؼبعٌت اغبقيقي للرسالة ،كمن مث ربقيق اؽبدؼ منها يف الوقت اؼبناسب من
أجل ازباذ القرار اؼبناسب
 .3أنواع التصال
كوف االتصاؿ يتميز بالشمولية كالغاية ،حاكؿ الباحثُت يف ىذا المجاؿ ؿباكلة تصنيفو إىل عدة أنواع باعتماد
مؤشرات متعددة من أجل الدراسة اؼبعمقة فيو ،كيبكن إهباز بعضها فيما يلي:2
أ .التصال اإللكتروني :كيقصد بو أنو ذلك االتصاؿ الذم يتم عن طريق شبكة االنًتنت كيتم عادة بُت
اؼبؤسسة كالزبائن كاؼبوردكف كالعاملوف يف اؼبؤسسة؛
دكرا
تأثَتا كفعالية لدل اؼبستقبلُت ،حيث تلعب ن
ب .التصال السمعي البصري :كيعد أكثر أنواع االتصاؿ ن
فعاالن يف توصيل الرسالة كاستيعاهبا؛
ت .التصال الجماهيري :كىو ذلك النوع من االتصاؿ الذم ييوجو يف الرسائل إىل صباىَت كاسعة من
اؼبستقبلُت عن طريق استخداـ عدة كسائل كالتلفزيوف كالصحف كالالفتات كغَتىا؛
احدا؛
ث التصال الذاتي :وبدث داخل الفرد ،كيف ىذه اغبالة يكوف اؼب يرًسل كاؼبت ًلقي
شخصا ك ن
ن
كجها لوجو كيبكن أف يكوف بُت األفراد
ج التصال الشخصي :كيتم ىذا االتصاؿ بُت شخصُت أك أكثر ن
كاآللة؛

و
بشكل مباشر؛
ح التصال المجتمعي :كيتم ىذا النوع من االتصاؿ بُت شخصُت كؾبموعة ؿبددة أك مألوفة
 1عبد الكرمي دركيش ،أصول اإلدارة العامة ،مكتبة زىراء الشرؽ للنشر ،القاىرة ،د ت ،ص07:
P. GILLBERT, La Gestion Des Ressources Humaines, Edition D’organisations, France, 1999, P: 723.

2
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خ التصال المرئي :كيعتمد ىذا االتصاؿ على حاسة البصر من أشكالو اؼبختلفة كالصور كاللوحات
كاػبرائط كاألرقاـ
ثانيًا :عناصر عملية التصال وأهميتها

عددا من العناصر كاؼبكونات األساسية اؼبرتبطة كاؼبكملة
 .1عناصر عملية التصال :تتطلب عملية االتصاؿ ن
لبعضها البعض ،كبدكف ىذه العناصر ال يبكن أف تتم عملية االتصاؿ بشكل فعاؿ كمؤثر ،ىذا يتطلب

منا البحث لفهم عناصر عملية االتصاؿ كالتعرؼ عليها ،إف عملية االتصاؿ تتضمن العناصر التسعة اليت
يوضحها الشكل رقم ( )07ىناؾ عنصرين رئيسُت – اؼبرسل كاؼبستقبل –1كىناؾ عنصراف آخراف نبا
األداتاف االتصاليتاف الرئيسيتاف – الرسالة كسيلة االتصاؿ -كىناؾ أربعة عناصر أخرل كىي كظائف
االتصاؿ الرئيسية – ربويل الرسالة إىل رموز كترصبة الرموز كاالستجابة كالتغذية العكسية  -أما العنصر
األخَت يف ىذه العملية فهو الضوضاء أك التشويش.2
الشكل رقم ( :)17عناصر العملية التصالية

ترجمة وتفسير الرموز

المستقبل

الرسالة

تحويل األفكار إلى
رموز

المرسل

الضوضاء
التغذية العكسية

الستجابات
مجال خبرة المستقبل

مجال خبرة المرسل

المصدر :ضبيد الطائي ،أضبد شاكر العسكرم ،التصالت التسويقية المتكاملة– مدخل استراتيجي ،-دار اليازكرم ،عماف،
األردف ، 2009 ،ص25 :

كفيما يلي تعريف ـبتصر لكل من ىذه العناصر التسع:3
•المرسل :ىو من يبدأ بعملية االتصاؿ ألف لديو أىداؼ ؿبددة كرسالة معينة يريد إيصاؽبا إىل الطرؼ اآلخر
(للمستقبل)؛
 1عبد الرزاؽ ؿبمد الدليمي ،مرجع سابق ،ص31 :

2
3

ضبيد الطائي ،أضبد شاكر العسكرم ،التصالت التسويقية المتكاملة– مدخل استراتيجي ،-دار اليازكرم ،عماف ،2009 ،ص24 :
بشَت العالؽ ،مرجع سابق ،ص19 :
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•المستقبل  :ىو مستلم الرسالة كالذم يطلع عليها لفهم فحواىا؛
•الرسالة  :تعرب عن احملتول اؼبلموس للمعٌت أك الفكرة اؼبراد إرساؽبا أك نقلها إىل اعبهة اؼبستهدفة كتكوف يف
شكل صور أك ذبسيدات أك كلمات كغَتىا ،فالرسائل تتضمن معاين كإوباءات معينة؛
•وسيلة التصال  :الوسيلة أك القناة اليت يتم من خالؽبا نقل الرسالة أك إرساؽبا؛
•تحويل الرسالة إلى رموز  :ىي عبارة عن العملية اليت من خالؽبا يتم انتقاء الرموز أك الشيفرات اليت تؤلف
الرسالة أك تساىم يف صياغتها ،مثل اغبركؼ أك الرموز كغَتنبا؛
•ترجمة الرموز  :عبارة عن فك للرموز كالشيفرات اؼبتضمنة يف الرسالة من أجل تفسَتىا هبدؼ الوصوؿ إىل
فهم دقيق ؼبعانيها ،كبدكهنا لن وبقق االتصاؿ أىدافو؛
•التغذية العكسية  :ىي تأثَت استجابة اؼبستقبل اليت تعطي انطباع عن مدل فهمو كإدراكو للرسالة
كمضموهنا فبا يسمح للمرسل فهمو؛
•الضوضاء  :ىي ؾبموع اؼبعوقات اليت من شأهنا التقليل من القدرة على إدراؾ معٌت الرسالة كفهم ؿبتواىا،
كىو ما هبعلها تؤدم إىل إضعاؼ كفاءة االتصاؿ كفعاليتو.
 .2أهمية التصال :تعد عملية االتصاؿ عملية ىادفة كضركرية يف أم تنظيم فاالتصاؿ الفعاؿ ىو مفتاح قباح
اؼبنظمة كبقائها ،كترجع أنبية االتصاؿ يف اؼبقدرة على اؼبشاركة كالتفاعل مع اآلخرين يف حُت أف عدـ القدرة
خطَتا ،فمن كجهة نظر األكؿ تتمثل أنبية االتصاؿ
على االتصاؿ مع الغَت ييعد ن
نقصا اجتماعينا ى
كسيكولوجينا ن
فيما يلي:1
 اإلعالم :إعالـ اؼبستقبًل عما يدكر حوؽبم من أحداث؛
 التعليم :تدريب كتطوير أفراد اجملتمع لتأىيلهم للقياـ بوظيفة معينة؛
 الترفيه :بالًتكيح عن نفوس أفراد اجملتمع كتسليتهم؛
 اإلقناع :إحداث ربوالت يف كجهة نظر اآلخرين.
أما من كجهة نظر الثاين فإنو ينظر ألنبية االتصاؿ من اعبوانب التالية:2
 فهم ما وبيط بو من حوادث كظواىر؛
 تعلم مهارات كخربات جديدة؛
 1رحبي مصطفى علياف ،عدناف ؿبمود الطوباسي ،التصال والعالقات العامة ،دار صفاء للنشر كالتوزيع ،األردف ،2005 ،ص35 :
 2اؼبرجع السابق ،ص36 :
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 الراحة كاؼبتعة كالتسلية؛
 اغبصوؿ على معلومات جديدة مساعدة يف ازباذ القرارات.
ثالثًا :معوقات التصال
ىناؾ عوامل كثَتة سبثل معوقات كعقبات ربيوؿ دكف إمكانية ربقيق اتصاالت فعالة ،كيبكن عرض أىم ىذه
العوامل حسب التقسيم التايل:1
 1المعوقات الشخصية :تتعلق ً
باؼبرسل أك اؼبستقبًل من خالؿ الثقة فيما بينهم أك تضارب القيم كاؼببادئ
كاالذباىات بُت اؼبرسل كاؼبستقبل؛
 2معوقات تتعلق باللغة :يتمثل يف اختالؼ التفسَت لأللفاظ كالعبارات من شخص آلخر فبا يؤثر على
ؿبتول كمضموف الرسالة ،أك صعوبة التحدث بلغة ما أك فهمها؛
 3معوقات مادية :قد تنشأ ىذه اؼبعوقات نتيجة للعوائق اؼبادية كالضوضاء يف أجهزة االتصاؿ كعدـ
اإلضاءة اؼبناسبة فبا يؤثر على اؼبستقبًل يف فهم الرسالة؛
 4معوقات في اإلصغاء :حيث أف كثَت من األفراد ال يصغوف بشكل جيد يف حُت أهنم يتظاىركف
باالنتباه ،لكن تفكَتىم بعيد كل البعد عن ؾبرل اغبديث ،كىذا ناتج عن الالمباالة أك عدـ االىتماـ
دبحتول الرسالة أك ألسباب أخرل؛
 5الستجابة :ىي ردكد فعل اؼبستقبل.

المطلب الثاني :ماهية تكنولوجيا التصال
من خالؿ ىذا اؼبطلب يتم التعرؼ على تكنولوجيا االتصاؿ ككظائفها ككذا فوائد ىاتو األخَتة كاآليت:
أولً :تعريف تكنولوجيا التصال
تعددت تعاريف تكنولوجيا االتصاؿ حيث يبكن أف قبد:
 1تكنولوجيا االتصاؿ ىي :التكنولوجيا اليت تعمل على تسهيل االتصاؿ بُت األفراد أك اعبماعات الذين
يتواجدكف يف أماكن ـبتلفة ،كتندرج ربتها ؾبموعة أنظمة مثل اؽباتف كالتلكس كالفاكس كالراديو
كالتلفزيوف كالفيديو ،باإلضافة إىل تقنيات اغباسب دبا يف ذلك تبادؿ البيانات اإللكًتكنية كالربيد
اإللكًتكين2؛
1

معن ؿبمود عياصرة ،مركاف ؿبمد بٍت أضبد ،القيادة والرقابة والتصال اإلداري ،دار اغبامد ،عماف ،2008 ،ص175 :
2
General Management, QFINANCE, vue le 11/03/2014 sur le site:
http://www.qfinance.com/dictionary/communication-technology.
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 2كيرل البعض أف تكنولوجيا االتصاؿ اغبديثة اعتمدت على ؾبموعة من التقنيات اؼبعلوماتية كاالتصالية
التالية:1
•األقمار الصناعية كخاصة أقمار االتصاالت بنمطيها كنبا مبط أقمار التوزيع كمبط أقمار البث
اؼبباشر؛
•شبكات الكابل؛
•أقمار االتصاؿ اؼبرتبطة بشبكات الكابل؛
•نظم توزيع الًتددات متعددة االذباه؛
•األلياؼ البصرية (الضوئية) ؛
•التليفزيوف فائق اعبودة؛
•نظم البث اإلذاعي فائقة القدرة؛
•تقنيات اؼبعلومات اؼبتطورة كتشمل صبيع األجهزة كالنظم كالربؾبيات اؼبتعلقة بتداكؿ اؼبعلومات
آلينا ،كذلك بثها عرب مسافات بعيدة أك استنساخها كعرضها اؼبناسب ،مرئية أك مصورة أك
مسموعة.
 3كما تعرؼ تكنولوجيا االتصاؿ على أهنا الوسائط اإللكًتكنية اليت تعمل على إيصاؿ اؼبعلومات عرب
مسافات ،بُت األجهزة يف مواقع ـبتلفة كتوزيع البيانات بُت ؿبطتُت حاسوبيتُت أك أكثر ،كالوصوؿ إىل
أفضل طريقة لدؾبها يف نظم اؼبعلومات2؛
أيضا بأهنا :ؾبموع األدكات التقنية اليت سبكن من سبرير رمز بُت منتج ىذا الرمز كمتلقيو ،دبعٌت أف
 4كتعرؼ ن
ىذا األخَت ىو شيء يبكن من ربط كتواصل مرسل الرسالة دبستقبلها كىي البنية التحتية اليت سبكن من

التواصل الثنائي كاعبماعي كتؤمن انتقاؿ الرسالة من اؼبرسل إىل اؼبتلقي3؛
 5كما يبكن تعريفها على أهنا :تطبيق اغبواسيب كاالتصاالت السلكية كالالسلكية مث ذبهيز كزبزين كنشر
الرسالة على شكل صوت أك نصوص أك صور

1

4

فؤاده البكرم ،الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة التصال واإلعالم الجديد ،المؤتمر الدولي :اإلعالم الجديد :تكنولوجيا جديدة..لعالم جديد ،جامعة البحرين،

البحرين 9-7،أفريل  ،2009فبلكة البحرين ،ص.375 :
 2فايز صبعة صاحل النجار ،مرجع سابق ،ص199 :

 3حسين مظفر الرزو ،مقومات القتصاد الرقمي مدخل إلى اقتصاديات النترنت ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،2118 ،ص.57 :
S. TONSEY, Business Information Technology And Society, London, 2000, P: 04.

4
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طور اغباصل يف أساليب ككسائل إرساؿ اؼبعلومات كاؼبعارؼ
يبكن تعريف تكنولوجيا االتصاؿ على أهنا التٌ ٌ
متخصصة يف ىذا اجملاؿ ،أخرجت
كاستقباؽبا عرب مسافات متباعدة جغرافيا ،كباستعماؿ مع ٌدات ٕكاجراءات كبرامج
ٌ

إىل الوجود ما يسمى باالتصاالت اإللكًتكنية
ثانيًا :وظائف تكنولوجيا التصال

ىناؾ عدة كظائف لتكنولوجيا االتصاؿ يبكن توضيحها من خالؿ اعبدكؿ التايل:
الجدول رقم ( :)13وظائف تكنولوجيا التصال
الوظائف

اإلنتاج

األرشفة ،التفحص

النقل ،النشر

المعطيات

الكمبيوتر

فديوتكس ،شبكة ؿبلية ،تيليكس

النصوص

آلة كاتبة كمبيوتر

رسائل بريدية ،نسخ السلكي،
شبكات ؿبلية عامة كخاصة

الورؽ ،قرص مغناطيسي

آلة تصويرية،
هناية العرض

شبكات سباثلية ،رقمية ،نسخ
السلكي

الورؽ ،قرص فيديو رقمي

أصوات

مسجل األصوات

ىاتف سباثلي ،رقمي

فيديو

ماسح صور

شبكات تدفق

صور
ثابتة

قرص مغناطيسي ،قرص فيديو رقمي

مسجل األصوات ،قرص صلب
جهاز تسجيل كقراءة مقاطع الفيديو

Source : R.REIX Et autre, Systèmes D’information Et Management Des Organisations,
Vuibert, France, 6 éme Edition, 2011, P: 231

من خالؿ اعبدكؿ أعاله يالحظ أف كظائف التكنولوجيا اؼبستعملة يف عمليات االتصاؿ متعددة ،كىذا التعدد
يفسر من خالؿ طبيعة اؼبعلومات اؼبنقولة  ،ككمثاؿ على ذلك فإف كظيفة إنتاج اؼبعطيات تكوف عن طريق
الكمبيوتر كنقل أك نشر النصوص تكوف عن طريق الرسائل الربيدية االلكًتكنية أك الناسخ الالسلكي ،كأرشفة
كتفحص األصوات تتم من خالؿ مسجل األصوات أك األقراص الصلبة
ثالثًا :فوائد تكنولوجيا التصال

إ ٌف لتكنولوجيا االتصاؿ العديد من الفوائد اليت تقدمها لتلبية حاجيات كرغبات األفراد كاؼبؤسسات منها:1
 -تأسيس كتأمُت الربط بُت اؼبرسل كاؼبستلم؛

 تقليص تكاليف ككسائل االتصاالت التقليدية؛ تلبية حاجيات كرغبات الزبائن عن طريق االستفسار على اؼبنتجات؛ 1بشَت عباس العالؽ ،تكنولوحيا المعلومات والتصالت وتطبيقها في مجال التجارة اإللكترونية ،منشورات اؼبنظمة العربية ،األردف ،2007 ،ص109 :
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 تزكيد اؼبواقع البعيدة دبعلومات فورية؛ ربقيق ميزة تنافسية بالنسبة للمؤسسة اليت تقدـ خدمات كمنتجات فريدة بفعل تبنيها تقنياتاالتصاالت؛
 ربقيق االتصاؿ كالتفاعل مع العمالء؛ ربويل العامل إىل قرية صغَتة من خالؿ التغلب على العوائق اعبغرافية؛ زيادة التواصل اؼبعريف كاالتصاؿ اغبضارم كالثقايف؛ -قدرة أكرب على االنتفاع من مزايا التحالفات اإلسًتاتيجية كالتعاضد الداخلي كاػبارجي

المطلب الثالث :شبكات التصال
إ ٌف تكنولوجيا االتصاؿ يقصد هبا كافة األنشطة كالوسائل اؼبتعلٌقة بالنٌقل اإللكًتكين للمعلومات كالبيانات من
موقع آلخر باستخداـ أجهزة كبرامج ككسائط أك قنوات مشكلةن فيما بينها ما يسمى "الشبكة" ،لذا سوؼ يتم
التعرض يف ىذا اؼبطلب إىل أىم النقاط اؼبتعلقة بشبكة االتصاؿ
أولً :الشبكات ،مفهومها وأهدافها
 1تعريف الشبكات :تعددت التعاريف فكانت كاآليت:
 الشبكة ىي عبارة عن ؾبموعة من التجهيزات اؼبًتابطة فيما بينها عن طريق قنوات اتصاؿ ،حيث تسمحدبركر عناصر معينة فيما بينها حسب قواعد ؿبددة ،كتتكوف الشبكة من قسمُت رئيسُت :ناقل كمنقوؿ،
فالقسم الناقل شيء حتمي كىو يشتمل على التجهيزات كقنوات االتصاؿ ،أما القسم اؼبنقوؿ فوجوده
ضركرم لعمل الشبكة لكنو غَت حتمي إلقامة كتنصيب الشبكة1؛
 كيرل  Kemeyأف الشبكة سبثل تفاعل بُت أكثر من كحدة أك مصدر  ،أما  Carterيرل أنو البد للشبكةمن مركزاف أك أكثر للمعلومات ،كبُت ىذه اؼبراكز عالقات متداخلة عن طريق كسائل االتصاالت
اؼبختلفة ،كلكل مركز مستفيدين يقدـ ؽبم اػبدمة عند طلبهم يف الوقت اؼبناسب ،كالسرعة كالكمية
اؼبناسبة2؛

1
2

أبوبكر ؿبمد اؽبوش ،دراسات في نظم وشبكات المعلومات ،مؤسسة الثقافة اعبامعية ،االسكندرية ،2007 ،ص149 :

ؿبمود ؿبمود عفيفي ،التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،1994 ،ص. 30 :
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 الشبكة ىي" عبارة عن ؾبموعة من أنظمة اغباسوب اؼبتصلة ببعضها البعض ،أك أهنا عبارة عن ؾبموعةمن األجهزة اليت يتم ربطها باستخداـ أسالؾ االتصاؿ ،كال تقتصر الشبكة على اؼبعدات أك األجهزة
اؼبستخدمة فقط كإمبا ربتاج إىل أنظمة برؾبية إلدارة ىذه اؼبعدات عند إجراء االتصاؿ"1؛
 كعليو تعترب الشبكة عبارة عن ؾبموعة من احملطات مرتبطة ببعضها بواسطة ؾبموعة من اؼبسارات،كالشبكة يبكن عرضها يف شكل بياين يدعى

،Topologie du Réseau

حيث وبدد مكاف تواجد

احملطات كطريقة الربط بينها2؛
 كلدراسة الشبكات بنوع من التفصيل كحصر أنواعها كبنيتها البد لنا من معرفة شيئُت نبا البنية" اؼبنطقية " Topologieأم ؾباؿ العمل اليت تغطيو ىذه الشبكة ،كالبنية "الفيزيائية"

Topographie

أم اؼبساحة

كاغبيز اعبغرايف الذم توزع عليو الشبكة.3
كمن ىذا اؼبنطلق يبكن أف تعرؼ الشبكة على أهنا عبارة عن مركزين أك أكثر يشًتكاف يف عملية التبادؿ
للمعلومات من خالؿ ركابط اتصاالت كذلك بغرض خدمة أىداؼ مشًتكة
 .2أهداف الشبكات:
لقد تزايد االىتماـ بشبكات االتصاالت بسبب أنبيتها يف حل اؼبشكالت اؼبتعلقة باالتصاالت كاؼبعلومات
كخدماهتا اؼبختلفة ،كيرجع ذلك االىتماـ إىل األىداؼ اليت تسعى إىل ربقيقها ىذه الشبكات كىي:4
 تسهيل الوصوؿ إىل مصادر اؼبعلومات كاإلستفادة منها بأقل كقت كجهد فبكنُت؛
 تقدمي خدمات اتصاؿ أفضل:
 باؼبقاييس الكمية من خالؿ خدمة أكرب عدد من اؼبستفيدين؛ باؼبقاييس النوعية من خالؿ تقدمي خدمات اتصاؿ متعددة؛ اإلستفادة القصول من تكنولوجيا االتصاالت اؼبتاحة حالينا؛ زيادة إنتاجية كسائل كقنوات االتصاالت كالقول العاملة فيهاكيلخص سامويلسوف العوامل كالعناصر الكمية كالنوعية اليت ربتاجها الشبكات كجودة خواصها يف سبعة عناصر
تبدأ حبرؼ  Mكىي على النحو التايل:1
1

مراد شلباية ككائل أبو مغلي ،مقدمة إلى الشبكات ،ط ،2دار اؼبيسرة ،عماف ، 2002 ،ص. 13:
2

P. ZANELLA, Y. LIGIER, Architecture Et Technologie Des Ordinateurs, 3e Edition, Dunod, Paris, 1999,
P: 270.
3
P.A. GOUPILLE, Technologie des Ordinateurs et des Réseaux, 7 éme Edition, Dunod, Paris, 2006, P: 291.
4
رحبي مصطفى علياف ،عدناف ؿبمود الطوباسي ،االتصاؿ كالعالقات العامة ،مرجع سابق ،ص77 :
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 :)MEN( أم اإلنساف كالقول البشرية؛
 :)MECHINE( أم أجهزة كتقنيات االتصاؿ؛
 :)MATERIALS( أم اؼبواد اػباـ كأية مواد أخرل ربتاجها الشبكة؛
 :)MONEY( أم األمواؿ اؼبخصصة كالتمويل؛
 :)MESSAGE( أم الرسائل اليت ستنقل عرب الشبكة؛
 :)METHODS( أم اإلجراءات كاػبربة كأساليب التشغيل؛
 :)MEASURMENT( أم أساليب االختيار كالتقييم للشبكة
ثانيًا :أنواع شبكات التصال وأهميتها يبكن التطرؽ إليها من خالؿ ما يلي:

 .1أنواع شبكات التصال :يبكن تصنيف أنواع شبكات اغباسبات اآللية كف نقا للمعيار الرئيسي كىو مدل
اتساع النطاؽ اعبغرايف الذم تغطيو كزبدمو ىذه الشبكات ،كعليو يبكن سبييز ثالث أنواع نذكرىا على
النحو التايل:
أ .تصنيف الشبكات حسب المجال الجغرافي:
 شبكات النطاق المحدود :Local Area Network (LAN) :كتتمثل يف تلك الشبكات
اليت تغطي مساحات ؿبلية صغَتة ،كاليت تربط بُت اغباسبات اآللية داخل مبٌت اؼبنظمة مثال ،2كما
ىي موضحة يف الشكل ()08؛حيث تتكوف من ؾبموعة من اغباسبات اؼبرتبطة فيما بينها ينتموف إىل
منطقة جغرافية صغَتة ،كىي أبسط أشكاؿ الشبكات ،كعادة تكوف سرعة اإلرساؿ كتبادؿ البيانات
يف ىذا النوع من الشبكات

 Mbps 10و . Mbps100

الشكل رقم ( :)18شبكات النطاق المحدود

المصدر :طارؽ طو ،نظم دعم القرار في بيئة العولمة والنترنت ،اغبرمُت ،اإلسكندرية ،2006 ،ص491 :

 1اؼبرجع السابق ،ص78 :
N. HUMEAU., "Intranet Management", Edition Economica, Paris, 2005, P: 23.

2
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شبكات النطاق المتسع :Wide Area Network (WAN) :ظهر ىذا النوع من الشبكات
يف السبعينيات من القرف اؼباضي ،كتتمثل يف تلك الشبكات اليت تغطي منطقة جغرافية كاسعة
كتكوف ربت إدارة كاحدة ،1كبالتايل فإف ىذه النوعية من الشبكات تعتمد على القنوات
االتصاؿ الالسلكية أك غَت احملدكدة كاألقمار االصطناعية ،كاؼبوجات القصَتة ،كقد تبُت لنا
إمكانية ربط شبكات النطاؽ اؼبتسع  WANبشبكات النطاؽ احملدكدة  LANكىو ما يبسطو
الشكل اؼبوايل.

الشكل رقم ( :)19شبكات النطاق المتسع

المصدر :طارؽ طو ،نظم دعم القرار في بيئة العولمة والنترنت ،اغبرمُت ،اإلسكندرية ،2006 ،ص491 :


شبكات النطاق المتوسط :Métropolitain Area Network (MAN) :يربط ىذا النوع
من الشبكات ؾبموعة مباين اؼبنظمة كاليت قد تتواجد يف نطاؽ أك منطقة جغرافية ؿبددة سبتد إىل
مًتا ،كتعترب ىذه الشبكة أكرب من الشبكة احمللية  LANكأصغر من الشبكة
حوايل شبانُت كيلو ن

العريضة  ،WANكعادة تربط بُت ؾبموعة شبكات ذات نطاؽ ؿبدكد  LANمع بعضها لتكوين
ىذه الشبكة كترتبط ؿبطات اغباسب مع اغباسبات الكبَتة اليت تتحكم يف ىذا النوع من
الشبكات ،كعادة تستخدـ ىذه الشبكة نظم اؼبيكرككيف ككابالت األلياؼ الضوئية لربط ؿباكر
ىذا النوع من الشبكات

2

تتمثل اػباصية األساسية ؽبذا النوع من الشبكات يف امتالكها كاسطة إرساؿ تشبو حافلتُت ذكات اذباه كحيد
تكوف كل اغبواسيب مربوطة هبما ،كمثاؿ ذلك ما ىو معموؿ بو يف نظاـ مراقبة بطاقات النقل على اؼبًتك مثال،

 1ؿبمود ؿبمود عفيفي ،مرجع سابق ،ص37 :
2

ؿبمد ؿبمد اؽبادم ،تكنولوجيا المعلومات وشبكات المعلومات مع معجم شارح للمصطلحات ،اؼبكتبة األكاديبية ،القاىرة ،2000 ،ص142 :
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فعند إدخاؿ تذكرة الركوب يف آلة اؼبراقبة ،فإف اؼبعلومات اؼبخزنة على الشريط اؼبمغنط يتم إرساؽبا آليا إىل النظاـ
اؼبركزم الذم يتأكد من صحة اؼبعلومات مث يسمح باؼبركر إىل رصيف الركوب

1

ب .تصنيف الشبكات حسب الشكل وطبيعة التوصيل:
طب نقا ؼبعيار الًتكيب البنائي أك كما يسمى النمط اؽبندسي لبنية الشبكات كالذم يقصد بو شكل أك ىيكل

توزيع اغباسبات اآللية كالوحدات الطرفية اليت تضمها شبكات اغباسبات ،2توجد ثالث أنواع رئيسية من
الشبكات كسوؼ نشَت لكل منها فيما يلي:

احدا يبر بُت صبيع األجهزة اؼبرتبطة بالشبكة
 شبكة الناقل :Bus Networkتستخدـ ىذه الشبكة نى ن
اقال ك ن
كربتاج شبكة الناقل إىل أسالؾ أقل كمن مث فإف تكلفتها أقل ،إال أف البيانات اؼبنقولة بُت أجهزهتا أكثر
عرضة للتصادـ كعدـ إمكانية اتصاؿ األجهزة يف نفس الوقت ،3لذا يتم كضع جهاز إهناء الربط يف هناية
الناقل يطلق عليو جهاز اإلهناء  Terminatorالذم يعمل على امتصاص اإلشارات اغبرة ،كيف ىذا الشكل
من الشبكات يبكن لوحدتُت من كحدات الشبكة من تبادؿ البيانات بينهما يف نفس الوقت ،بينما تنتظر
الوحدات األخرل حىت انتهاء اإلرساؿ بُت الوحدتُت اؼبتصلتُت أكال ،كيبتاز ىذا النوع من األشكاؿ بسهولة
إضافة حاسبات أخرل للشبكة أك استبعاد بعضها ،كما أنو عند تعطل حاسب على الشبكة فاف ذلك ال
يعطل بقية األجهزة عن العمل 4كىو ما يوضحو الشكل اؼبوايل:
الشكل رقم )02( :شبكة الناقل

المصدر :مزىر شعباف العاين ،شوقي ناجي جواد ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،الشارقة ،إثراء للنشر كالتوزيع،
 ،2008ص197 :

1

M. SAADOU, Technologies De L’information Et Management, Hermes Science Publications, Paris, 2000,
P: 20.
2
طارؽ طو ،نظم دعم القرار في بيئة العولمة والنترنت ،دار نشر القاىرة ،اإلسكندرية ،2006 ،ص. 483 :
3
P-A. GOUPILLE, Op cit, P: 293.
4
ؿبمد ؿبمد اؽبادم ،مرجع سابق ،ص167 :
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الشبكات الدائرية أو الحلقية  :Ring Networkىي عبارة عن ؾبموعة من اغباسبات اآللية اؼبتصلة
يبعضها على شكل حلقة دائرية مغلقة تسمح بانتقاؿ البيانات يف اذباه كاحد من حاسب آيل إىل اغباسب
معا ،1ذلك كفقا ؼبا ىو موضح بالشكل ،كعادة ما يتم استخداـ األسالؾ
اآليل الذم يليو أك يف االذباىُت ن

المجدكلة كاحملورية كقنوات اتصاؿ تربط بُت النهايات الطرفية لشبكات اغبلقة ،كما يعيب على ىذه

الشبكة بأهنا تعطي رخصة استخداـ الشبكة عبهاز كاحد فقط يف الوقت الواحد ،لكن من مزاياىا أهنا
تتمتع بدرجة عالية من اؼبوثوقية ،فتعطل جهاز كاحد ال يًتتب عليو تعطل الشبكة ،باإلضافة إىل قابليتها
لتوسع كإضافة أجهزة جديدة.
الشكل رقم ( :)00شبكة الحلقة

المصدر :مزىر شعباف العاين ،شوقي ناجي جواد ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،الشارقة ،إثراء للنشر كالتوزيع،
 ،2008ص091 :

 الشبكات النجمية  :Star Networkكتتكوف من حاسب مركزم يسمى اغباسب اؼبضيف متصل
دبجموعة من اغباسبات اآللية كالوحدات الطرفية اليت تكوف مرتبطة بو على شكل قبمة حبيث سبر صبيع
و
بشكل
اتصاالت الشبكة من خالؿ اغباسب اؼبركزم ،وبقق ىذا الشكل االستفادة من موارد الشبكة
و
عاؿ ،لكن يعاب عليو على ىذا النمط أف تعطل اغباسب اؼبركزم يتسبب يف اهنيار كتوقف الشبكة
بالكامل

2

كما يوضحو الشكل التايل:

1

العتيبي ع ،أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية :دراسة ميدانية على األكاديبية الدكلية االسًتالية ،األكاديبية العربية الربيطانية للتعليم العايل ،لوحظ

يوـ  ،2011/10/26متاح على  ، http://www.abahe.co.ukص38 :

 2ؿبمد عبد العليم صابر ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص230 :
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الشكل رقم ( :)00شبكة النجمة

المصدر :مزىر شعباف العاين ،شوقي ناجي جواد ،العملية اإلدارية و تكنولوجيا المعلومات ،الشارقة ،إثراء للنشر كالتوزيع،
 ،2008ص198 :

 الشبكة الهرمية

:Hierarchical network

تأخذ شكل شبكة شجرية أحيا نا؛ حيث يكوف ارتباط

اغباسوب اؼبركزم عرب نقاط اتصاؿ متعددة حبواسيب أخرل تكوف مرتبطة حبواسيب ثالثة موزعة على
شكل شجرة

1

 .2أهمية الشبكات:
يف اغبقيقة توجد فوائد كبَتة الستخداـ شبكات اغباسوب تصب صبيعها يف كثَت من المجاالت كخاصة
تكامل البيانات ككذا سريتها كيبكن إهبازىا يف ؾبموعة من النقاط:2
 التشارك في البرامج واألنظمة :حيث تؤمن الشبكة التشارؾ يف الربؾبيات كاألنظمة اؼبوجودة يف اػبادـ
الرئيسي ككذا قواعد البيانات اؼبشًتكة ؼبختلف األقساـ ،فبا يزيد يف سرعة تنفيذ أعماؿ اؼبؤسسة كربسُت
أدائها؛
 توفير تجهيزات مشتركة :تساىم الشبكات يف استثمار اقتصادم للطرفيات حسب اغباجة مثل
(الطابعات ،الراظبات ،اؼباسحات ) .فبا يوفر على اؼبؤسسة كلفة اقتناء ىذه األجهزة اإلضافية ،كىذا
أيضا يف اختيار كشراء طرفيات أعلى جودة ككفاءة يف العمل؛
يساعد ن

 قواعد بيانات مشتركة :التعامل مع نفس قواد البيانات يف اؼبؤسسة بنفس الوقت ،يعمل على
التحديث الفورم للمعلومات بشكل غبظي فبا يبنع التضارب بُت اؼبعلومات ؼبختلف األقساـ؛
 العمل بثقة :تتمتع الشبكات بأداء ذك ثقة عالية ،إذ سبكن من توفَت البدائل يف حاؿ حدكث خلل أك
عي و
طل ما يف أحد مكونات الشبكة ،فبا يسمح دبتابعة العمل بأقل فًتة توقف فبكنة؛
1
2

عامر إبراىيم قنديلجي ،إيباف فاضل السامرائي ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ،مرجع سابق ،ص77 :

ؿبمد الطائي ،صيانة وإدامة نظم المعلومات ،ط ،1دار اؼبيسرة للنشر كالتوزيع ،عماف ،2007 ،ص230 :
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 توسيع قاعدة الحاسبات الشخصية بتكلفة منخفضة :إمكانية توسيع قاعدة مستخدمي اغباسبات
الشخصية يف إحدل اؼبؤسسات باللجوء إىل اغباسبات الشخصية اليت ال قرص ؽبا (رخيصة الثمن)،
كىذا باستخداـ نظاـ اؼبلفات اؼبركزم اؼبوجود يف اػبادـ الرئيسي؛
 المرونة والسرعة في تبادل الملفات والمعلومات والبريد :ما يسمح بربح اعبهد كالوقت كالتكلفة
كىذا يزيد يف اؼبردكدية؛
 المخاطبة والمناقشة :تسهيل عملية االتصاؿ ،يف القسم ذاتو أك بُت أقساـ ـبتلفة؛
الدخالء غَت
 حماية وأمن المعلومات :تتمتع معظم الشبكات دبواصفات أماف عالية ربمي اؼبلفات من ي
اؼبصرح ؽبم ،كفرض القيود على األشخاص اؼبصرح ؽبم؛
 النقل المتعدد ألنواع البيانات :تسمح الشبكات بنقل الصوت كالصورة كغَتىا من األشكاؿ ،فبا
هبعلها تؤمن عقد اؼبؤسبرات عن بعد؛
 نظام مراقبة :كجود شبكة فبتدة داخل أقساـ مؤسسة ما تضمن نظاـ مراقبة فعاؿ على صبيع األعماؿ
اعبارية مع توفَت كقت كبَت مع االحتفاظ بعامل االستقاللية لكل مستخدـ.
ثالثًا:وسائل ووسائط التصال
يبكن تقسيم الوسائط اليت يتم االعتماد عليها يف نقل اؼبعلومات داخل الشبكات إىل ؾبموعتُت رئيسيتُت تتمثالف
يف :الوسائل السلكية ،الوسائل كالوسائط الالٌسلكية
 .1الوسائل السلكية :كتتكوف من:
أ .األسالك ،الكابالت النحاسية والكابل المحوري :كىذه الوسائط ىي على ثالث أنواع:1
– األسالك النحاسية الثنائية :كاليت تعترب من كسائل اعبيل القدمي ،كتكوف ؿبدكدة التحميل كاؼبقاكمة
كالتحمل ،كتسمى أيضا األسالؾ اجملدكلة/اؼبربكمة ،كاليت تستخدـ عادة كأسالؾ أك كابالت اؽباتف،
كالذم يشتمل على أسالؾ خيطية من النحاس ،تكوف ؾبدكلة أك مربكمة بشكل ثنائي كسبثل كسائط
الرغم من البفاض أسعار ىذا النوع من األسالؾ إال أهنا بطيئة نسبيا يف
نقل اؼبعلومات األقدـ ،كعلى ٌ

نقل البيانات كردبا عرضة للتداخالت ككذلك ىناؾ ؿبدكدية لكميات البيانات اليت يبكن أف ربملها

ىذه األسالؾ ،كقد تطورت األسالؾ النحاسية اجملدكلة إىل شكل كابل ،كاليت أصبحت سبثل حزمة من
األسالؾ اؼبفصولة كاؼبعزكلة عن بعضها ،كلكنها ترزـ ضمن غالؼ كاحد؛
 1عامر إبراىيم قنديلجي كإيباف فاضل السامرائي ،تكنولوجيا اؼبعلومات كتطبيقها ،مرجع سابق ،ص93 :
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– الكوابل المجدولة :ىي حزمة من األسالؾ اؼبفصولة كاؼبعزكلة عن بعضها ،تدخل ضمن غالؼ كاحد
كعلى الرغم من تأمُت طاقة نقل جيدة من اػبطوط اؽباتفية ،إال أف ىذا النوع من كسائل االتصاؿ ىو
مستخدما1؛
عرضة للتشويش كالضجيج ،إال أنو ال يز ياؿ
ن

– الكوابل المحورية :يعترب من أكثر األنواع الشائعة ،كىو عبارة عن موصل كاحد مغطى بغالؼ معدين
ؾبدكؿ بشبكة من األسالؾ مث الغطاء اػبارجي ،كقد تكوف مزدكجة األغلفة أك ثالثية األغلفة كتيستخدـ يف
نقل اإلشارات الكهربائية ككابل التلفزيوف ،كيبكن أف تنقل كمية كبَتة من البيانات ،تتميز بسعة نطاؽ
ذبذبتها كسرعتها اعبيدة كالعالية ،كيستخدـ عادة لتناقل البيانات كاؼبعلومات احمللية كاإلقليمية كأحيانا
الدكلية ،كقد يصل إمكانية الربط كالنقل للكابل الواحد إىل حوايل  200مشًتؾ كما ىو اغباؿ يف البنوؾ

2

ب .كابل األلياف الضوئية والشبكات الضوئية :تسمى باأللياؼ الزجاجية أك األلياؼ البصرية أحيانا ،كىي
جدا اؼبكوف من السليكوف النقي القادر على نقل
عبارة عن خيوط زجاجية أك ألياؼ مصنوعة من الزجاج النقي ن
ؿبوؿ
الضوء عن طريق ألياؼ تسمح بتحويل النبضات الكهربائية إىل ضوء كبالعكس بواسطة أداة تسمى ٌ
الطاقة كمن أىم مزايا األلياؼ الضوئية:

 نقل البيانات يكوف كبَت جدا ،فبا يبكن من إجراء عشرات اؼباليُت من اؼبكاؼبات كعمليات نقل
اؼبعلومات يف نفس اللحظة مقارنة مع أربعة أالؼ مكاؼبة يف آخر جيل من الكوابل؛
 قطرىا صغَت ككزهنا خفيف؛
 استحالة كجود تداخل فيها أم أهنا عديبة التداخالت اؼبزدكجة؛
 البفاض أسعار اؼبكاؼبات؛
التجسس عليها؛
 أكثر أمنا كسالمة ،فال يبكن
ٌ
 تتحمل الظركؼ اعبوية اؼبختلفة؛

 .2الوسائل والوسائط الالسلكية :ىناؾ نوعاف من كسائل االتصاؿ الالسلكية ىي اؼبوجات الدقيقة أك
باألحرل متناىية الدقة ،أك اؼبايكرك كيف عرب الوسائط األرضية مث االتصاؿ الالسلكي عرب األقمار الصناعية

3

 1ؿبمود الربيعي كآخركف ،المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب اآللي واإلنترنت ،مكتبة العبيكاف ،السعودية ،2001 ،ص402 :

2عامر إبراىيم قنديلجي كإيباف فاضل السامرائي ،تكنولوجيا اؼبعلومات كتطبيقها ،مرجع سابق ،ص97 :
 3اؼبرجع السابق ،ص105 :
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 الموجات الدقيقة أو المايكرو ويف األرضي كىو نظاـ اؼبوجات الدقيقة أك اؼبايكرك كيف ،بث ذك قدرةعالية كعرب مسافات طويلة كبث مباشر من نقطة إىل نقطة أخرل ،كاليت يكوف فيها البث بالًتددات الراديوية
العالية من خالؿ الغالؼ اعبوم ،أثناء البث من ؿبطة أرضية إىل ؿبطة أرضية أخرل؛
 اتصالت األقمار الصناعية :ىو نظاـ فضائي ألقمار االتصاؿ ،اليت تبث البيانات عن طريق األقمار اليتتدكر يف مدارات ؿبددة ،كزبدـ كمحطات إرساؿ تلقي الرسائل كتنقلها بقوة من أجل بث إشارات اؼبايكرك
كيف ،عرب مسارات متباعدة1؛
 الخطوط :تسمح اػبطوط الرقمية اؼبشًتكة غَت اؼبتزامنة بنقل الصوت كاؼبعطيات الرقمية يف آف كاحد ،كذلكبرفع سرعة نقل اؼبعلومات بعد معاعبتها رقميا عرب الشبكة اؽباتفية الكالسيكية ،كتستخدـ اػبطوط أصالن
لنقل األصوات البشرية يف حدكد تردد ؿبدد بػ ػ ػ  4كيلو ىرتز أما تقنية  ADSLفتستفيد من الًتددات اليت
تفوؽ ؾباؿ الًتددات الصوتية لنقل اؼبعطيات الرقمية ،كما تستخدـ طريقة النقل الرقمي اليت تقسم حزمة
قسما منعزالن يبلغ طوؿ كل كاحد  4ميغا ىَتتز كدبا أف تقنية اػبطوط غَت متناسقة فإف سرعة
اإلمرار إىل  250ن
تدفق اؼبعطيات تقدر ب  640كيلو بايت/ثا (إرساؿ) حىت  10ميغا بايت/ثا (استقباؿ)

2

الجدول رقم( :)22سرعة وتكلفة وسائط النقل
وسائط النقل Medium

Cost

Twisted wire

حىت سرعة مائة ميغا ىرتز يف الثانية
Up to 100 Mbps

تكلفة

موجات دقيقة أك اؼبايكرككيف

حىت سرعة مائتا ميغا ىرتز يف الثانية

تكلفة أعلى

3
4

أقمار
الكابل احملورم Coaxial cable

حىت سرعة مائتا ميغا ىرتز يف الثانية
حىت سرعة مائتا ميغا ىرتز يف الثانية

تكلفة أعلى
تكلفة أعلى

5

كابل األلياؼ الضوئية

حىت سرعة تريليوف ىرتز يف الثانية

عايل التكلفة High

1

األسالؾ اجملدكلة

السرعة Speed

التكلفة

2

Micro ware

صناعية Satellite

Fiber op tic câble

Up to 200 Mbps

Up to 200 Mbps

قليلة Low

Up to 6 Tbps

المصدر :عامر إبراىيم قنديلجي كإيباف فاضل السامرائي ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ،الوراؽ للنشر كالتوزيع ،عماف،
 ،2009ص104 :

من خالؿ اعبد كؿ أعاله نستطيع مالحظة أنو كلما تطورت كسائل النقل الالسلكية كلما زادت سرعتها كبطبيعة
اغباؿ تزيد معها تكلفتها
1ؿبمود الربيعي كآخركف ،مرجع سابق ،ص422 :

 2عبد اغبق ط ،مدخل إلى المعلوماتية-الحاسوب الشخصي وأجهزته المحيطة ،-قصر الكتاب ،البليدة ،2005 ،ص322 :
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المبحث الرابع :تكنولوجيا اإلعالم والتصال
أصبحت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف عصرنا اغباضر مرتبطة بتطور اجملتمعات ،كىي دبثابة القلب النابض
ؼبختلف اؼبؤسسات ،كما أهنا األداة اليت من شأهنا تسريع التنمية كإعادة ىيكلتها عرب تأمُت منافذ أكثر تناس نقا
للمعلومات  ،كسوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل التعريف بتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كمكونات بنيتها التحتية
كمن مث تطبيقها يف اؼبؤسسات

المطلب األول :ماهية تكنولوجيا اإلعالم والتصال
البد من توضيح بعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة بتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ من خالؿ مايلي:
أولً :مفهوم تكنولوجيا اإلعالم والتصال
 .1تعريف تكنولوجيا اإلعالم والتصال :تعددت تعاريفها حيث كانت كالتايل:
 تعرؼ بأهنا عبارة عن تلك األدكات اليت تستخدـ لبناء نظم اؼبعلومات اليت تساعد اإلدارة على استخداـ
اؼبعلومات لدعم احتياجاهتا يف ؾباؿ ازباذ القرارات كالعمليات التشغيلية يف اؼبؤسسة كتتضمن تكنولوجيا
اؼبعلومات الربامج الفنية كالربامج اعباىزة ،كقواعد البيانات ،كشبكات الربط بُت العديد من اغبواسيب،
كعناصر أخرل ذات عالقة1؛
 حسب منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية  OCDEفهي تشمل ؾبموعة التكنولوجيات اليت تسمح جبمع
كزبزين كمعاعبة كنقل اؼبعلومات يف شكل أصوات كبيانات كصور ،فهي تشمل اإللكًتكنيك الدقيق كعلم
البعديات االلكًتكنية كالتكنولوجيات اؼبلحقة2؛
 كما تيعرؼ على أهنا كل أشكاؿ التكنولوجيا اؼبستخدمة ألجل خلق كتسجيل كتبادؿ كعرض كاستعماؿ
اؼبعلومات دبختلف األشكاؿ ( معطيات ،أصوات ،صور3) .؛

 أما

 Jane LaudonكKenneth Laudon

فيعرفاف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف ظل التغَتات

اعبديدة كالعامل الرقمي على أهنا أداة من أدكات التسيَت اؼبستخدمة كاليت تتكوف من طبسة مكونات
كىي:4
1

ثابت عبد الرضبن إدريس ،نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2005 ،ص153 :

 2ؿبمد بوتُت ،أثر تكنولوجيا المعلومات على عملبة اتخاذ القرار واألداء – واقع المؤسسة الجزائرية ،الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية ونجاعة األداء لالندماج الفعلي
في القتصاد العامي ،كلية علوـ االقتصاد كعلوـ التسيَت ،جامعة اعبزائر ،اعبزائر ،2003 ،ص08 :
C. ElFIDHA, M-H CHARKI, Le Rôle Des Tic Dans Le Développement De La Relation Client Application A
La Relation Banque/Entreprise, La Revue des Sciences de Gestion Marketing, France, 2008, P: 124.
4
ندل اظباعيل اعببورم ،أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظمي ،ؾبلة كلية بغداد للعلوـ االقتصادية اعبامعة ،العدد  ،2009 ،22ص142 :
3
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 oالعتاد المعلوماتي؛
 oالبرمجيات؛
 oتكنولوجيات التخزين :تتمثل يف اغبوامل الفيزيائية لتخزين اؼبعطيات كبرؾبيات لتنظيم اؼبعطيات؛
 oتكنولوجيات التصال :ىي معدات ككسائط فيزيائية كبرؾبيات تربط ـبتلف اللواحق لنقل
اؼبعطيات من مكاف إىل آخر؛
 oالشبكات :تربط بُت اغبواسيب لتبادؿ اؼبعطيات أك اؼبوارد.1
من خالؿ ما سبق يبكن تعريف تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ على أهنا :ؾبمل األدكات اؼبادية كاؼبعرفية
اؼبستخدمة يف اعبمع بُت الكلمة اؼبكتوبة كاؼبنطوقة كالصورة الساكنة كاؼبتحركة كبُت االتصاالت السلكية
كالالسلكية ،أرضية كانت أك فضائية مث زبزين اؼبعطيات كربليل مضامينها كإتاحتها بالشكل اؼبرغوب كيف الوقت
اؼبناسب ،كبالسرعة الالزمة.
 .2أهداف تكنولوجيا اإلعالم والتصال :يبكن أف وبقق استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت
فوائد عديدة ؼبختلف القطاعات ،يف ؾباؿ رفع مستول األداء كاالستخداـ األمثل للطاقات داخل اؼبؤسسة،
من خالؿ:2
خفض تكاليف تعقيد اإلنتاج كإزالة أثر اؼبيزة التنافسية الناصبة عن اقتصاديات اغبجم؛جعل االتصاؿ أسرع كأكثر كفاءة كأداء كأقل تكلفة؛توفَت اؼبعلومات الدقيقة كاغبديثة لدعم ازباذ القرار؛توفَت عمليات منظمة كإجراءات مبسطة إلدارة اؼبوارد كمن مث فعالية أكرب كأفضل؛تعزيز اؼبساءلة كالشفافية فبا يؤدم إىل تقليل كقوع األخطاء كالتزكير؛تقدمي خدمات أفضل للموظفُت كاؼبراجعُت فبا ينعكس إهبابا على التنظيم؛القضاء على ىدر الوقت كاعبهد كاؼبوارد؛-زيادة كفاءة استغالؿ اؼبخزكف.

1

C. KENNETH, J. P LAUDON, Management Information Systems, Managing The Digital Firm, Prentice Hall,
Ninth edition ,USA, 2006, p 65.
2
عبداهلل فرغلي علي موسى ،تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي واللكتروني ،ط ، 1إيًتاؾ للطباعة كانشر كالتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2008 ،ص33 :
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الفصل األول :تكنولوجيا اإللعما واتاتصال
ثانيًا :خصائص تكنولوجيا اإلعالم والتصال

سبيزت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف الوقت اغباضر بعدد من السمات كاػبصائص عن غَتىا من
التكنولوجيات ،من أبرزىا:1
 الفاعلية :كىي إمكانية تبادؿ األدكار بُت اؼبرسل كاؼبستقبل أم ىناؾ أدكار مشًتكة بينهما يف العملية
االتصالية ما يسمح خبلق نوع من التفاعل؛
 تحديد المستفيد :تعٍت أنو ستتم عملية تبادؿ اؼبعلومات بدرجة كبَتة من التحكم يف معرفة اؼبستفيد
اغبقيقي من معلومات معينة دكف غَتىا ،كعادة يستخدـ يف ىذه اغبالة شخص يدعى اؼبنسق كىو الذم
يقوـ بًتتيب ىذه العملية عن طريق معرفة رغبات اؼبستفيدين كحاجاهتم من اؼبعلومات كذبهيزىم هبا
مقابل خدماتو؛
 الالتزامنية :تعٍت إمكانية تراسل اؼبعلومات بُت أطراؼ العملية االتصالية من دكف شرط تواجدىا يف كقت
إرساؽبا ،دبعٌت استقباؽبا يف اعبهاز كفحصها كاستعماؽبا يف كقت اغباجة؛
 قابلية التحرك والحركة :دبعٌت إمكانية بث معلومات كاستقباؽبا من أم مكاف إىل آخر أثناء حركة اؼبرسل
كاؼبستقبل؛
 قابلية التحويل :إمكانية نقل اؼبعلومات من كعاء (كسيط) آلخر باستعماؿ تقنيات تسمح بالتحويل بُت
األكعية كتحويل رسالة مسموعة إىل رسالة مطبوعة أك مقركءة؛
 قابلية التوصيل :إمكانية استعماؿ أجهزة مصنعة من طرؼ شركات ـبتلفة كالتوصيل فيما بينها بغض
النظر عن الشركة أك البلد الذم مت فيو التصنيع؛
 الشيوع والنتشار :قابلية التوسع أكثر فأكثر لوسائل االتصاؿ حوؿ العامل كيف الطبقات اؼبختلفة
للمجتمع2؛
 العالمية والكونية :إمكانية تناقل اؼبعلومات بُت اؼبستفيدين من ـبتلف دكؿ العامل كدكف عائق اؼبكاف
كاالنتقاؿ عرب اغبدكد الدكلية؛
 تقليص الوقت :السماح بالنقل اللحظي للمعلومات كاؼبعطيات ،كما تتيح قواعد البيانات الضخمة
الوصوؿ إىل اؼبعلومات اؼبخزنة بيسر كسهولة كيف أقل كقت؛
 1حسن رضا النجار ،تكنولوجيا التصال :المفهوم والتطور ،اؼبؤسبر الدكيل حوؿ اإلعالـ اعبديد؛ تكنولوجيا جديدة لعامل جديد ،جامعة البحرين ،البحرين 9-7 ،أفريل،2009
ص506 :

 2بومعيل سعاد ،فارس بوباكور ،أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية ،ؾبلة اإلقتصاد كاؼبناصبنت ،جامعة تلمساف ،ع ، 03 :مارس ،2004ص206 :
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الفصل األول :تكنولوجيا اإللعما واتاتصال
 اقتسام المهام الفكرية مع اآللة  :كىذا يعترب كنتيجة غبدكث التفاعل بُت اؼبستخدـ كالنظاـ؛
 الالجماهرية :إمكانية التحكم يف إيصاؿ الرسالة سواء من شخص لشخص أك من جهة كاحدة إىل
ؾبموعات أك من الكل إىل الكل.
ثالثًا :مراحل تطور تكنولوجيا اإلعالم والتصال

لقد مرت تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ دبراحل تارىبية عدة سبثلت يف:1
-1مرحلة ثورة المعلومات والتصالت األولى :كتتمثل يف اخًتاع الكتابة كمعرفة اإلنساف ؽبا كقد عمل ظهور
الكتابة على إهناء عهد اؼبعلومات الشفهية اليت تنتهي بوفاة اإلنساف أك ضعف قدراتو الذىنية؛
-2مرحلة ثورة المعلومات أو التصالت الثانية :كتشمل ىذه اؼبرحلة ظهور الطباعة بأنواعها اؼبختلفة كتطورىا
كاليت ساعدت على نشر اؼبعلومات كإيصاؽبا عن طريق كثرة اؼبطبوعات كزيادة نشرىا؛
-3ثورة المعلومات والتصالت الثالثة :كتتمثل بظهور ـبتلف أنواع كأشكاؿ مصادر اؼبعلومات اؼبسموعة
كاؼبرئية كاؽباتف كالراديو كالتلفاز كاألقراص كاألشرطة الصوتية كالالسلكي؛
-4ثورة المعلومات والتصالت الرابعة :تتميز باخًتاع اغباسوب كتطور مراحل أجيالو اؼبختلفة مع كافة فبيزاتو
كفوائده كآثاره االهبابية على حركة تنقل اؼبعلومات عرب كسائل اتصاؿ ارتبطت باغبواسيب؛
-5ثورة المعلومات والتصالت الخامسة :كتتمثل يف التزاكج كالًتابط اؽبائل ما بُت تكنولوجيا اغبواسيب
اؼبتطورة كتكنولوجيا االتصاالت اؼبختلفة األنواع كاالذباىات اليت حققت إمكانية تناقل كمية ىائلة بسرعة فائقة
كبغض النظر عن الزماف كاؼبكاف كصوال إىل شبكات اؼبعلومات كيف قمتها شبكة االنًتنت
يبكن اإلشارة إىل أف التطور التارىبي لتكنولوجيا اؼبعلومات غَت ثابت ألف اعبمع بُت التقدـ التكنولوجي(األجهزة،
الربؾبيات كاالتصاالت) يعطينا توجو غَت منتظم مسنن كمدرج ،فمن الصعب جدا دراستو ،فاؼبنحٌت األقرب إىل
تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يسمى من قبل علماء الرياضيات منحٌت الشيطاف

" ،" la courbe du diable

كالشكل التايل يبُت التمثيل الزمٍت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت:

1

إيباف فاضل السمرائي ،ىيثم ؿبمد الزغيب  :نظم المعلومات اإلدارية ،ط  ،1دار صفاء للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف  ، 2004 ،ص11 :
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الشكل رقم ( :)01التمثيل الزمني لالنكسارات التكنولوجية من قبل مجموعة من (التجهيزات ،البرمجيات ،التصالت)
لتكنولوجيا المعلومات والتصالت

Source: R. MOKRANE, Informatique Traditionnelle "back office", Colloque International
Sur La Gouvernance Et Le Développement Des PME/PMI, CREAD, Alger et CNAM Paris,
Hôtel Hilton, Alger, juin 2003.

المطلب الثاني :متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم والتصال وتحديات إدارتها
تشتمل البنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على اؼبكونات اؼبادية (األجهزة) كاؼبكونات الربؾبية
كاػبدمات اليت تقدـ عن طريقها كللتعرؼ على ىاتو اؼبكونات سوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل مفهوـ البنية
التحتية لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ مث متطلباهتا فيما يلي:
أول :تعريف البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم والتصال
ىناؾ تعريفاف للبنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات:
 األكؿ تعريف تقٍت يعرفها بأهنا ؾبموعة من الوسائل اؼبادية كالتطبيقات الربؾبية اؼبطلوبة لتشغيل اؼبنظمة أك
اؼبنشأة بكل أقسامها كمرافقها؛
 أما التعريف الفٍت للبنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ فيمثل ؾبمل اػبدمات كاليد العاملة
كالقدرات التطبيقية اليت تقدـ بواسطة األجهزة كالربؾبيات إىل اؼبنظمة ،كاليت سبوؿ من قبل اإلدارة

1

 1نبيل ؿبمد مرسي ،نظم المعلومات اإلدارية ،اإلسكندرية ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث ،2006 ،ص107 :
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الفصل األول :تكنولوجيا اإللعما واتاتصال
ثانيًا :متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم والتصال

تتكوف البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ اليوـ من سبعة مكونات رئيسية ىي:1
 أجهزة الحواسيب كمبيوتر :كتشمل صبيع أنواع اغبواسيب الصغَتة كالكبَتة ،الثابتة منها كاؼبتنقلة؛
 أنظمة التشغيل :كتشمل صبيع أنظمة التشغيل اؼبستخدمة كالوينداكز كلينكس كغَتىا؛
 تطبيقات برامج المؤسسة :كتشمل صبيع الربامج التطبيقية اؼبستخدمة يف اؼبؤسسة كتطبيقات أكراكل
لقواعد البيانات كتطبيقات مايكركسوفت كغَتىا؛
 التخزين وإدارة البيانات :كتشمل صبيع الربامج اؼبستخدمة يف إدارة قواعد بيانات اؼبؤسسة مثل شبكات
التخزين كغَتىا؛
 التصالت والشبكات :كتشمل كل األمور اؼبتعلقة بالشبكات كاالتصاالت من حيث األجهزة اؼبادية
كالربؾبيات؛
 اإلنترنت واإلنترانت :كيشمل كل اؼبعدات اؼبادية كالربؾبية كاإلدارية لدعم مواقع الويب كخدمات الويب
لإلنًتنت كاإلنًتانت؛
 الستشارات وتكامل النظام :كيشمل كل االستشارات اؼبتعلقة بالتغيَت كالتطوير يف العمليات
كاإلجراءات كالتدريب كالتعليم كتكامل الربؾبيات.
كالشكل اؼبوايل يبُت مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ:
الشكل رقم ( :)02مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتصال

المصدر :مزىر شعباف العاين ،نظم المعلومات اإلدارية :منظور التكنولوجي ،دار كائل ،عماف ،2009 ،ص76

1

مزىر شعباف العاين ،نظم المعلومات اإلدارية :منظور تكنولوجي ،دار كائل للنشر ،عماف ،2009 ،ص75 :
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ثالثًا :تحديات إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم والتصال
عند التنفيذ الفعلي للعمل الشبكي كالبنية التحتية اعبديدة لتكنولوجيا اإلعالـ االتصاؿ ينبغي على اؼبؤسسات
مواجهة ؾبموعة من التحديات لكي تبقى يف كضع تنافسي جيد ،كهبذا الصدد فإف األسلوب السليم الذم ينبغي
انتهاجو من قبل اؼبؤسسات يتم بدفع ىاتو األخَتة إىل تكوين بنية ربتية لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ تكوف قادرة
كمؤىلة لتحقيق أىدافها ،فبا يتطلب بالضركرة قيامها بإعادة بناء اؽبياكل البنائية للمعلومات كللبٌت التحتية
لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ اػباصة هبا بشكل ينسجم مع فبارسات العمل اعبيد ،كعليو سوؼ كباكؿ تسليط
الضوء على ؾبموعة ربديات ذات عالقة دبسألة إدارة البنية التحتية اعبديدة لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كىذه
التحديات ىي:1
 1فقدان سيطرة اإلدارة على النظم :حيث تشَت التجارب كالتطبيقات اؼبيدانية إىل تنامي كتعقد
الصعوبات اؼبتعلقة أك الناذبة عن إدارة تكنولوجيا نظم اؼبعلومات كبيانات اؼبؤسسة يف بيئة موزعة ،كذلك
بسبب االفتقار إىل إدارة مركزة كموحدة قادرة دبفردىا على تسيَت صبيع قضايا ىذا الفرع من التكنولوجيا؛
 2متطلبات التغير التنظيمي :حيث تعترب اغبوسبة الشاملة فرصة إعادة ىندسة اؼبؤسسة لتصبح دبثابة كحدة
فاعلة ،لكن مثل ىذا العمل ىبلق العديد من اؼبشكالت أك الفوضى يف حالة عدـ معاعبة بعض القضايا
التنظيمية كعليو ربتاج اؼبؤسسة إىل تغيَت جذرم يف الفكر اإلدارم كاألداء كالرسالة أيضا؛
 3التكاليف الضمنية لحوسبة المشروع :لقد أدركت شركات عديدة أف الوفرات اليت توقعتها من عملية
حوسبة عملياهتا اؼبوزعة مل تتحقق بسبب التكاليف الضمنية ،فالوفرات اؼبتحققة نتيجة سبلك األجهزة قد
تبددت بفعل التكاليف التشغيلية السنوية اؼبًتتبة على اغبصوؿ على قول عاملة ككقت إضايف مطلوب دبا
أف الوقت يبثل ماالن أيضا؛
 4التوسع والعتمادية واألمن :حيث ينبغي على اؼبؤسسات أف تكوف قادرة كمؤىلة لتكوين بنية ربتية
متجددة لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ تكوف فاعلة كذات طاقة استيعابية كافية لبث كإدامة صبيع أنواع
البيانات الناذبة عن عملياهتا ،أما االعتمادية فتعٍت أنو على اؼبؤسسة البحث عن بنية ربتية خاصة هبا ،أك
طبقا ؼبواصفات ؿبددة تتالءـ مع رسالتها كأىدافها ،كىذا أمر صعب ألنو يتطلب موارد مالية كبشرية
كفنية ىائلة ،أما مسألة األمن فهي غاية يف األنبية كاػبطورة ،خصوصا بالنسبة للمؤسسات اليت تتعامل

1

رابح عرابة ،دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية اللكترونية ،مجلة األكاديمية للدراسات الجتماعية واإلنسانية ،ع ،2012 ،08 :ص15 :
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مع عدد كبَت من األفراد كاؼبؤسسات خارج حدكدىا اإلقليمية ،كعليو قد يشكل ىذا خطرا على اؼبؤسسة
كاؼبتعاملُت معها.
ابعا :مواجهة تحديات إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم والتصال
رً

ىناؾ عدد من التحديات اليت ينبغي مواجهتها يف ؿباكلة للتغلب عليها أك التقليل من آثارىا السلبية ،كمن أبرز
اغبلوؿ:1
 1إدارة التغيير :للحصوؿ على أعلى عائد فبكن من التكنولوجيا اعبديدة ،ينبغي على اؼبنظمات أف زبطط
بشكل دقيق للتغَت ،فقد ربتاج إىل إعادة ىندسة لتتالءـ مع التغَتات يف البنية التحتية ،كما يتطلب
األمر من اإلدارة معاعبة القضايا التنظيمية اليت تطفو على السطح نتيجة التحوالت كالتغَتات اغباصلة يف
اؼبوارد البشرية كأساليب توظيفها ،كيف كظائف اإلدارة كمراكز القول كالثقافة التنظيمية اعبديدة اليت
تتطلبها مرحلة البنية التحتية اعبديدة لتكنولوجيا اؼبعلومات؛
 2التعليم والتدريب :باستطاعة اؼبنظمة انتهاج نظاـ أك برنامج تدريب كرسكلة ؼبساعدة اؼبستخدمُت على
ذباكز اؼبشكالت الناذبة عن االفتقار للدعم كالفهم اإلدارم لعامل الشبكات كأساليب تشغيلها ،مثل
تطوير اؼبهارات كالتعامل مع مواقع الويب كالالسلكيات كأساليب دعم الشبكة...؛
 3ضوابط إلدارة البيانات :يصبح دكر إدارة البيانات أكثر أنبية عندما تكوف الشبكات مرتبطة بتطبيقات
ـبتلفة كؾباالت عمل متنوعة كأجهزة حاسوب عديدة ،فعلى اؼبنظمات أف تكوف قادرة كمؤىلة على
تشخيص كربديد اؼبواقع اليت تتواجد فيها بياناهتا ،كاجملموعة اؼبسؤكلة عن إدامة كل جزء من ىذه البيانات
كاألشخاص أك اجملموعات اؼبسموح ؽبا بالوصوؿ إىل تلك البيانات؛
 4التخطيط لتكامل الرتباطية والتطبيق :ينبغي أف تكوف نظرة اإلدارة العليا للهيكل البنائي للمعلومات
كالبنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ إسًتاتيجية ،أم بعيدة اؼبدل كالتأكد سباما من أف ىذا
اؽبيكل البنائي كالبنية التحتية يدعماف بشكل كامل مستول تكامل العملية كاؼبعلومات ،كدبا وبقق
اغباجات اغبالية كاؼبستقبلية.

1

بشَت عباس العالؽ ،تكنولوحيا المعلومات والتصالت وتطبيقها في مجال التجارة اإللكترونية ،منشورات اؼبنظمة العربية ،األردف ،2007 ،ص ص142 :؛143
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المطلب الثالث :تطبيق تكنولوجيا اإلعالم والتصال في المؤسسات
تتعدد حاجة اؼبؤسسة إىل إدخاؿ تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كما تتعدد استعماالت ىذه األخَتة يف
اؼبؤسسات ،فيمكن أف قبد ىذا االستعماؿ ضمن المجاؿ الداخلي أك ضمن المجاؿ اػبارجي للمؤسسة كما
يلي:
أولً :تطبيق واستعمال داخلي
من أىم استعماالت تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ على اؼبستول الداخلي للمؤسسة ما يلي:1
 1تستعمل تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كمصدر مركزم لكل معلومات اؼبؤسسة يف بطاقة تيعرض فيها
كل من التعريف باؼبؤسسة ،نشاطها ،ىيكلها التنظيمي ،أىدافها ،معلومات عن اؽبيكل أك اؼبنتج ...؛
 2كضع دليل العاملُت الذم يساعد يف حصر كل من اؼبعلومات الشخصية كالوظيفة كالًتقيات ..؛
 3ربط كل أجزاء اؼبؤسسة مع بعضها البعض حىت كإف كانت يف مواقع ـبتلفة كمهما تباعدت أجزاؤىا أك
فركعها جغرافيا ،إذ تسمح لكل جزء فيها دبعرفة ما هبرم يف األجزاء األخرل من خالؿ الشبكة
الداخلية؛
 4االستعماؿ اإللكًتكين لبطاقات الدكاـ (التسجيل اليومي للحضور) لتسهيل معاعبة البيانات كاالستفادة
منها ككذا سرعة الوصوؿ إليها؛
 5تتيح للموظفُت الوصوؿ إىل الوثائق اؼبعيارية للفحص كاؼبعاعبة(طلب عطلة مثال)؛
 6ربديد الوظائف كذبديد مهامها كمسؤكلياهتا؛
 7كضع معلومات عن اؼبنتج كمواصفاتو لتفادم تكرار الشرح عدة مرات؛
 8للحصوؿ على معلومات زبص اؼبنتجات اؼبنافسة كفبيزاهتا حىت تبقى اؼبؤسسة يف كضعية تنافسية جيدة؛
 9تستعمل تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لتحديد الوظائف كمسؤكلياهتا؛
 10االنتقاؿ السهل كالسريع داخل اؼبؤسسة؛
 11النقل السريع كاالقتصادم للمستندات بتوفَت التكاليف الربيدية كالوقت اؼبستغرؽ يف ذلك.
ثانيًا :تطبيق واستعمال خارجي

من أىم االستعماالت اػبارجية لتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ للمؤسسة ما يلي:2
 1حناف أضبد عبد اغبافظ ،تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الصناعي ،الدار اعبامعية ،مصر ،2005 ،ص25 :

2

S. BELLIER et Autre, "Le E-management, Vers l’Entreprise Virtuelle", Edition Liaisons, Paris, 2002, P:
152.

52

الفصل األول :تكنولوجيا اإللعما واتاتصال
 1نشر اإلعالنات كاإلشهار اػباصة دبنتجات اؼبؤسسة على شبكة االنًتنت ،حىت ذبلب أكرب عدد من
الزبائن؛
 2السماح للزبائن الشراء كالتسوؽ عرب االنًتنت كربقيق التجارة االلكًتكنية؛
 3سرعة االتصاؿ مع أشخاص خارج اؼبؤسسة عن طريق الربيد االلكًتكين فهو يكسب ميزة اؽباتف من
ناحية السرعة ،كميزة اػبطاب بإعطاء أحسن تعبَت؛
 4تزكيد اؼبؤسسة دبعلومات عن مواد تريد شرائها ،خاصة اؼبواد ذات التمويل الكبَت؛
 5اغبصوؿ على معرفة خارجية من خرباء أك مستشارين يف ؾباؿ عملها غبل بعض اؼبشاكل دكف دفع
تكاليف االستشارة يف بعض األحياف؛
 6اإلطالع الدائم على سوؽ العمالة من أجل اختيار متطلباهتا من اؼبوظفُت عند اغباجة؛
 7اختبار سوؽ منتجاهتا كؼبعرفة مدل رضا اؼبستهلكُت عنها حىت يفيدىا يف كضع خطتها اؼبستقبلية من
الناحية اإلنتاجية كالتسويقية؛
 8إمكانية اختيار اؼبورد اؼبناسب من خالؿ العركض اؼبقدمة من طرؼ اؼبوردين ،ميزات اؼبنتجات أك اؼبواد
األكلية ،السعر...؛
 9متابعة مدل تطور اؼبؤسسة مقارنة مع مؤسسات أخرل يف نفس قطاع نشاطها ،أك القطاعات ذات
العالقة كذلك عن طريق االتصاؿ الدائم بالعامل من أجل اغبصوؿ على اؼبعلومات كزيارة مواقع ىذه
اؼبؤسسات.
ثالثًا :تطبيق تكنولوجيا اإلعالم والتصال في مجالت أخرى
تعددت استعماالت تطبيقات تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ ،حيث مست كمشلت صبيع المجاالت كىو ما دفعنا
إىل التعرض أك التطرؽ إىل أىم تطبيقاهتا كاليت نوجزىا فيما يلي:1
 اآللت الموجهة رقميا :ىي أجهزة حلت ؿبل العامل يف اإلنتاج ،ظهرت يف بداية اغبرب العاؼبية الثانية،
كلكنها مل تعرؼ تطورىا اغبقيقي إىل حُت ارتبطت هنائيا باإللكًتكنيك؛
 اآللية :مع تطور اإللكًتكنيك كظهور رقائق السليكوف تطورت ىذه اآلالت إىل رجاؿ آليُت يقوموف
بتنفيذ حركات معقدة كسريعة للغاية يعجز اإلنساف عن أدائها بنفس الكفاءة ،لقد أصبحت ىذه اآلالت
 1رضا عبد الواحد أمُت ،استخدام الشباب الجامعي لموقع يوتوب على شبكة النترنت ،اؼبؤسبر الدكيل :اإلعالم الجديد :تكنولوجيا جديدة لعالم جديد ،جامعة البحرين-7 ،
 8أفريل  ،2009ص17 :
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تقوـ بعمليات عدة أنبها اإلنتاج كالتصميم كالتنظيف كالرفع ،كيعترب البفاض نسبة األخطاء من أىم
فبيزات الرجاؿ اآلليُت؛
 التصميم المساعد من خالل الحاسوب :استطاعت ىذه التقنية أف ربدث ثورة يف مكاتب الدراسات،
حيث أصبح بإمكاف رؤية النموذج اجملسم قبل أف ينجز ،ىذه التقنية ظبيت ما يعرؼ باقتصاد
التصميمات ،إذ يتم إقباز العديد من التصميمات يف أقل كقت فبكن كبأقل التكاليف فبا ظبح بإدخاؽبا
يف عملية اإلنتاج بواسطة التصميم كاإلنتاج اؼبساعد من طرؼ اغباسوب (اؼبعاجل اؼبصغر)؛
 الذكاء الصطناعي :استطاع اإلنساف إىل حد ما ربقيق حلمو ،فها ىو اغباسوب يقرأ كيتعرؼ على
األشياء بل كيستطيع أف يتحدث كيعطي لكل مشكلة حل ،كمل يكن اإلنساف ليتمكن من الوصوؿ إىل
ىذه النتيجة لوال تطور الربؾبيات فبا ظبح بظهور األنظمة اػببَتة؛
 التعليم الفتراضي :حيث تعترب تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كإحدل الركائز األساسية ككأداة لدعم
التعليم االفًتاضي ،حيث عملت على تسهيل النفاذ إليو كبتكلفة معقولة ،كما أفادت اؼبناطق اؼبعزكلة يف
توصيل التعليم ؽبا؛
 اإلعالم اللكتروني :اإلعالـ الذم يعتمد على كسائط االتصاؿ التكنولوجية يف إيصاؿ كتزكيد اعبماىَت
باألخبار كاؼبعلومات ،فهو يشًتؾ مع اإلعالـ العاـ يف اؼببادئ كاألىداؼ العامة ،غَت أنو يتميز عنو من
خالؿ الوسائل التكنولوجية اؼبتطورة اؼبعتمدة مثل ،اؽبواتف النقالة كاإلنًتنت؛
 الصحة والطب :مت توظيف تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ يف ؾباؿ الصحة كالطب عن بعد ،هبدؼ الرفع
من اؼبستول الصحي لسكاف األرياؼ كاؼبناطق النائية ،فبا يقلل نفقات العالج كالسفر ،ككذا التبادؿ
اؼبعريف بُت اؼبراكز الصحية اؼبنتشرة يف العامل؛
 المجال العسكري :حيث كاف ؽبا دكر كبَت يف توصيل الرسائل بشكل سرم بُت القيادة كاؼبيداف ككذا
ألغراض التجسس ،كما مت بواسطتها التحكم يف الصواريخ اؼبوجهة باغباسوب كالقنابل الذكية كغَتىا،
فبا أثر على أداء اعبنود يف اؼبعركة.
من خالؿ ىذه التطبيقات ،نالحظ أف كل المجاالت استفادت من تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ ،فتأثَتىا
الكبَت يربز أنبيتها.
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خالصة الفصل:
لقد أحدثت ثورة التكنولوجيات اغبديثة خاصة منها اؼبعتمدة على أنظمة اإلعالـ كاالتصاؿ تطورات عميقة يف
أغلب اؼبيادين ،فالتطورات اغباصلة يف ؾباؿ اؼبعلوماتية كاالتصاالت السلكية كالالسلكية ظبحت بدخوؿ قدرات
كإمكانات جديدة لدعم ـبتلف الصناعات
كقباح التكنولوجيات اؼبعاصرة بصفة عامة مرىوف بنوعيتها كبطريقة إدخاؽبا ككيفية إدارهتا كاستعماؽبا ،حيث تلعب
دكرا أساسينا يف ربديد آثار التطور التكنولوجي كفعاليتو يف اؼبؤسسات
البيئة اليت تعمل فيها ىاتو التكنولوجيات ن
خاصة البنكية منها ،حيث يصبح ؿبيط البنك أكثر تنافسية مع دخوؿ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اليت لديها خربة
كاسعة كتعتمد بصفة كبَتة على تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ ما يؤىلها ألف تكتسح السوؽ الوطنية خبدمات ذات
جودة عالية كنوعية مناسبة كبأسعار تنافسية ،فالبنوؾ تعمل يف ظل ىذا التطور التكنولوجي على ربسُت جودة
خدماهتا من أجل اغبفاظ على عمالئها كجذب عمالء جدد
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تمهيد
تعتمد غالبية األنشطة االقتصادية اغبديثة يف ظل التغيَت السريع على اػبدمات اؼبتاحة من قِبل األجهزة البنكية،
ما هبعل تركيز ُجل البنوؾ الناجحة واؼبتميزة يف العامل ينصب حوؿ نوعية وجودة اػبدمة أكثر من تركيزىا على
اػبدمة يف حد ذاهتا ألف صبيع اػبدمات اليت تطرحها البنوؾ يف السوؽ متشاةهة إ ى حد ععيد وذل من لبلؿ عنا
اسًتاتيجية تقوـ على توقعات العمبل وتلبية احتياجاهتم ورغباهتم ،ما يضمن يف النهاية ربقيق ىدؼ تعميق الوال
واالنتما للبن ودرجة رضا عالية من قِبل العميل.
من أجل التعرؼ أكثر على جودة اػبدمة الب نكية مت تقسيم ىذا الفصل إ ى أرععة مباحث ،حيث مت التطرؽ يف
اؼببحث األوؿ إ ى ماىية اػبدمة ( تعريفها ولصائصها وأصنافها ،)...أما اؼببحث الثاين فركزنا فيو على اػبدمة
البنكية من لبلؿ مفهومها ومعرفة دورة حياهتا وأنواع اػبدمات البنكية اؼبقدمة ،وعالنسبة للمبحث الثالث مت فيو
عموما (تعريفها وأنبيتها ومتطلبات ربقيقها وكذا أععادىا) ،أما اؼببحث الراعع فكاف ععنواف
التعرؼ على اعبودة ً
جودة اػبدمة البنكية من لبلؿ التطرؽ إ ى مزايا تقدًن لدمة متميزة للعمبل ولطوات ربقيق جودة اػبدمة
البنكية وكذا أساليب ربسينها وتطويرىا.
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المبحث األول :عموميات حول الخدمة
إ ّف من عُت معامل التّطور يف ؾباالت التنمية عشكل عاـ معلم التكنولوجيا ،حيث مشل أغلبية القطاعات يف
العامل وعاأللص قطاع اػبدمات ،فكانت وجهة التخصص يف تطوير اػبدمة من ناحيتُت :ناحية الدقّة واعبودة
وناحية السرعة ،لذا سوؼ يتم التعرض يف ىذا اؼببحث إ ى أىم التعاريف اليت زبص اػبدمة وإمكانية ربسينها من
لبلؿ ما يلي:

المطلب األول :مفهوم الخدمة
إ ّف للخدمة أنبية كبَتة يف اغبياة اؼبعاصرة يف ؾباالت متع ّددة ،حيث أظهرت أدعيات التّسويق العديد من
التعاريف للخدمة وكذا أسباب تطورىا واليت سوؼ كباوؿ إعرازىا من لبلؿ ىذا اؼبطلب كالتايل:
أولً :تعريف الخدمة
للخدمة عدة تعاريف ـبتلفة نذكر منها:
1

عأنا" :عمل غَت ملموس (غَت مادي) حبيث تُشبع حاجات ورغبات اؼبستهل "؛
عرؼ اػبدمة ّ
 .1تُ ّ

أيضا على أ ّنا":إنتاج منفعة غَت مادية يف جوىرىاّ ،إما يف حد ذاهتا أو كعنصر ىاـ يف منتج مادي
 .2كما تعرؼ ً
ملموس تشبع تبادؿ حاجة ؿبددة"؛

2

 .3ورأى كل من  P.Kotlerو G.Armstrongعأ ّف اػبدمة ىي" :كل عمل أو إجرا يبكن أف يقدمو لطرؼ آلر،
أساسا غَت ملموس وال ينتج عنو َسبلُ ألي شي  ،وقد ترتبط أو ال ترتبط عتقدًن منتج مادي3"...؛
يكوف ً
عأنا" :أنشطة اقتصادية تُ ِ
قدـ قيمة وتوفر الفوائد إ ى الزعائن يف أوقات وأماكن معينة
 .4يف حُت عرفها ّ Lovelock
إلحداث تغيَت لدى مستلم اػبدمة"4؛

 .5يعرفها  Gronroosعأ ّنا" :عبارة عن أشيا ُمدرَكة عاغبواس وقاعلة للتبادؿ تقدمها شركات أو مؤسسات َمعنِية
عشكل عاـ عتقدًن اػبدمات أو تَعترب نفسها مؤسسات لدمية"5؛

 1مأموف الدراكة ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،دار صفا للنشر والتوزيع ،عماف ،2008 ،ص.180 :

 2أدرياف عاؼبر ،مبادئ تسويق الخدمات ،دار كنوز العلمية للنشر والتوزيع ،سكيكدة ،2009 ،ص.61 :
3
G. ARMSTRONG, PH. KOTLER, Principes De Marketing, Pearson Education, Paris, France, 2007, P: 184.
4
L. CHRISTOPHER et Autre, Marketing Des Services, Pearson Education, Paris, France, 6 éme Edition, 2008,
p: 12.
5
C. GRONROOS, A Service Quality Model Its Marketing Implications, European Journal of Marketing, V
(18), N (4), (1994), p: 36.
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لذا وعاستقرا ؾبموعة التعاريف الساعقة يبكن القوؿ أف اػبدمة ىي " :ؾبموعة من األنشطة والعمليات اليت تُقدـ
من قِبل اجمل ِهز والذي قد يتمثل يف األفراد أو عن طريق أجهزة تقود إ ى إنتاج شي غَت ملموس ومنافع يدركها
اؼبستفيد ععد اغبصوؿ على اػبدمة ،ومنو يبكن القوؿ أف:
 اػبدمة ىي أدا أو نشاط وليست شي ملموس؛
 تتطلب اػبدمة وجود طرفُت :طرؼ يقدـ اػبدمة وطرؼ وبصل عليها؛
 ال يَنتُج عن أدا اػبدمة نقل ملكية كونا غَت ملموسة.

ثانيًا :أسباب تطور الخدمات

وتطورا كبَتين تعود لعدة عوامل منها:1
لقد عرؼ سوؽ اػبدمات زيادة ً

 .1تحسن المعيشة  :نتيجة للتغَتات اليت شهدىا العامل ععد اغبرب العاؼبية الثانية حيث تطورت اغبياة اؼبعيشية
لؤلفراد عسبب ارتفاع الدلوؿ الوطنية فبا عاد عالفائدة على الدلل الفردي لؤلشخاص ،وىو ما شجع على
طلب ـبتلف اػبدمات؛
 .2التطور التكنولوجي :حيث أثر التطور التكنولوجي عشكل كبَت على حياة الفرد اليومية من لبلؿ توفَت
الوقت والراحة؛
دائما عتجديد منتجاهتا؛ حيث أثبتت اإلحصائيات أف
 .3تقديم منتجات جديدة :إ ّف اؼبؤسسات تقوـ ً

%05

من األرعاح تعود إ ى منتجات جديدة مل تكن موجودة من قَبل ،واليت أدت إ ى للق لدمات جديدة
مرتبطة ةهذه اػبدمات.

المطلب الثاني :خصائص الخدمة ،مشاكلها وأساليب معالجتها
سوؼ يتم التعرض يف ىذا اؼبطلب إ ى أىم لصائص اػبدمة ومشاكلها وأساليب معاعبتها من لبلؿ ما يلي:
أولً :خصائص الخدمة

إ ّف اػبدمة عطبيعتها غَت ملموسة وىذا ما جعل ىذه اػباصية غالبة يف تعريف اػبدمة من قِبل اؼبختصُت،2

فباإلضافة إ ى ىذه اػباصية ىناؾ عدة لصائص سبيز اػبدمة أنبها ما يلي:

1

J.V. PETROFETAL, Le Marketing Fondement Et Application, 4 éme Edition, MC Grow Hil, Canada,
1990, p: 527.
 2ىاين حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،دار وائل للنشر ،ط ،3عماف ،2005 ،ص. 24 :
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 .1الالملموسية :إ ّف أصل اػبدمة غَت ملموسة ،أي ال يبكن تذوقها أو رؤيتها أو مشها أو ظباعها أو اإلحساس
ةها ،وىي اػباصية اليت سبيز اػبدمة عن السلعة ،وإ ّف تكرار الشرا قد يعتمد على اػبربة الساعقة ويبكن للعميل
اغبصوؿ على شي مادي ملموس يبثل اػبدمة ،لذل فقد اقًتح  WILSONسنة  2791إمكانية تقسيم اؼبلموسية
إ ى درجات ،يبكن توضيحها يف اعبدوؿ التايل:1
الجدول رقم( :)50تصنيف درجة الملموسية
درجة الملموسية

خدمات المنتوج

خدمات المستهلك

اػبدمات اليت تتميز ععدـ
اؼبلموسية عشكل كامل وأساسي.

األمن واغبماية ،أنظمة االتصاؿ،
التمويل.

التحف ،وكبل التنظيف ،أماكن الًتفيو،
لدمات النقل ،السفر ،اؼبزاد العلٍت.

اػبدمات اليت تعطي قيمة مضافة
للسلع اؼبلموسة.

التأمُت ،عقود الصيانة ،االستشارات
العبوات.
اؽبندسية ،اإلعبلنات ،تصميم ُ

لدمات التنظيف ،التصليح ،التأمُت،
العناية الشخصية.

اػبدمات اليت توفر منتجات مادية
ملموسة.

متاجر اعبملة ،وكبل النقل،
اؼبستودعات ،البنوؾ.

متاجر التجزئة ،البيع اآليل ،اػبدمات
الربيدية ،العقارات.

المصدر :ىاين حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،دار وائل للنشر ،ط ،3عماف ،1550 ،ص.10 :

يشَت ىذا اعبدوؿ إ ى أنو توجد لدمات لالصة وسلع لالصة وعينهما توجد منتجات ذبارية ألرى ،حيث يرى
 WILSONأف البلملموسية ىي الصفة اليت سبيز اػبدمة عن السلعة.
صعب الفصل عُت اػبدمة
ومقدمها أي أنّو يَ ُ
 .2التالزمية (عدم النفصال) :وتعٍت درجة االرتباط عُت اػبدمة ُ
والشخص الذي يتو ى تقديبها ،ألف وقت إنتاج اػبدمة ىو نفسو وقت استهبلكها فالعميل ىنا يكوف يف اتصاؿ
مباشر مع مقدـ اػبدمة يف البن  ،أما مشًتي السلعة فبل يعرؼ من أنتج معجوف األسناف أو مسحوؽ الغسيل
وال يعرؼ حىت كيف مت إنتاجو.2
كما يبكن القوؿ أف إنتاج واستهبلؾ السلع اؼبادية نشاطاف منفصبلف ،فالشركات تُنتج عادة السلع يف موقع
مركزي معُت مث تنقلو إ ى مكاف آلر تشتد فيو رغبة الزعائن لشرائها ،وةهذه الطريقة تستطيع الشركات ربقيق وفرات
3

حجم من لبلؿ مركزية اإلنتاج ومركزية مرجعية لرقاعة اعبودة ".

 1ؿبمد صاحل اؼبؤذف ،مبادئ التسويق  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،ط ،،1عماف  ،2002ص.217 :
 2عشَت عباس العبلؽ ،تكنولوجيا المعلومات في األعمال ،مدلل تسويقي ،مؤسسة الوراؽ للنشر ،ط ،1األردف ،2002 ،ص.136 :
 3فريد كورتل ،تسويق الخدمات ،ؾبموعة النيل العرعية ،القاىرة ،2009 ،ص.64 :

60

الفصل الثاني :جودة الخدمة البنكية
 .3عدم التجانس :من الصعب إهباد معايَت موحدة يف حالة إنتاج اػبدمة ،على الرغم من استخداـ أنظمة
موحدة لاصة عتقدًن اػبدمة كحجز السفر يف الطائرة ،فعلى الرغم من وضع اؼبؤسسات معايَت للتأكد من تقدًن
اػبدمة دبستوى ٍ
عاؿ من اعبودة إالّ أنو من الصعب اغبُكم على جودهتا قبل شرائها من قِبل العميل ألف تقدًن
اػبدمة يعتمد على األشخاص الذين تتحكم فيهم اؼبعايَت الشخصية .1فبل يبكن أف يكوف ُمقدـ اػبدمة على
نفس مستوى النشاط لبلؿ يوـ كامل من العمل ومن مث تكوف اػبدمة ـبتلفة حسب مزاجو وظروفو النفسية ،إ ى

جانب ذل مشاركة العميل يف تقدًن اػبدمة والتبلؼ شخصيات العمبل سوؼ يؤدي إ ى االلتبلؼ يف تقدًن
اػبدمة ،عاإلضافة إ ى أف اػبدمة اليت يراىا عميل عأنا ذات جودة يراىا اآللر أقل جودة.2
 .4عدم القابلية للتخزين :تُعترب اػبدمة ذات طبيعة غَت قاعلة للتخزين وذل

لعدـ ملموسيتها ،أي أف درجة

اؼبلموسية تزيد من درجة فنا اػبدمة ،ومن مث ال يبكن حفظ اػبدمة على شكل ـبزوف وىذا ما هبعل تكاليف
التخزين ال توجد نسبيًا أو عشكل كامل يف اؼبؤسسات اػبدمية ،فاػبدمة تُستهل وقت إنتاجها ومن مث عدـ
إمكانية زبزينها ،وىذا ما هبعل األمر صعبًا عالنسبة للمؤسسات اػبدمية يف حالة حدوث تقلبات يف الطلب ،لذا
عليها إما تغيَت األسعار أو استخداـ طرؽ جديدة يف الًتويج .3

 .5عدم انتقال الملكية :صفة عدـ انتقاؿ اؼبلكية صفة سبيز السلعة عن اػبدمة ،وذل

ألف العميل يبكنو

استعماؿ اػبدمة ؼبدة معينة دوف امتبلكها كاستعماؿ غرفة يف فندؽ أو مقعد يف طائرة ،عكس السلعة اليت يكوف
فيها للمستهل حق االمتبلؾ والتصرؼ.4

1

ؿبمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثماف يوسف ،تسويق الخدمات ،دار اؼبسَتة ،عماف ،األردف ،2010 ،ص.38 :

 2فيليب كولًت ،جاري ارمسًتونج ،تر :سرور علي إعراىيم سرور ،أساسيات التسويق ،دار اؼبريخ للنشر ،الرياض  ،2007ص.505 :

3

M. OBEIDAT, H. AL- DMOUR, Principes Of Marketing, Dar wael for Publishing: 1st Édition, Amman,
Jordan, 2005, p: 377.
4
G. ARMSTRONG ET PH.KOTLER, OPcit, p: 213.
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يبكن تلخيص ما سبق يف الشكل التايل:
عدم الفصل:

الشكل رقم( :)50خصائص الخدمات

ال يبكن فصل اػبدمة عن
مقدمها.
الخدمات

الالملموسية:
استحالة رؤية أو تذوؽ أو ؼبس
أو ظباع أو اإلحساس
خبدمة قبل شرائها

التالشي:

عدم التماثل:

توقعا
ال يبكن زبزين لدمة ما ً
لبيعها أو استخدامها يف
اؼبستقبل.

فجودة اػبدمة تعتمد على
مقدمها وأين ومىت وكيف
يتم تقديبها.
عدم انتقال الملكية

Source : G.ARMSTRONG, PH.KOTLER, Principes De Marketing, Pearson Education,
Paris, France, 2007, p: 213.

ثانيًا :المشاكل الناتجة عن خصائص الخدمة وأساليب معالجتها

يبكن تلخيص أىم اؼبشاكل الناذبة عن لصائص اػبدمة وأساليب معاعبتها يف اعبدوؿ اؼبوايل:
الجدول رقم ( :)50بعض المشاكل الناتجة عن خصائص الخدمة وأساليب معالجتها
الخاصية

المشاكل

الخدمة غير -
ملموسة -
-

اػبدمات ال يبكن زبزينها؛
ىناؾ صعوعة يف تقييم اؼبشًتي للخدمة؛
ال يبكن ضبايتها عربا ة االلًتاع؛
ال يبكن عرضها على األرفف أو يف صاالت العرض؛
صعوعة يف وضع األسعار.

بعض طرق المعالجة
-

الًتكيز على الفوائد؛
إضفا اؼبلموسية على اػبدمة؛
استخداـ األظبا التجارية؛
زبفيض تعقيدات اػبدمة.

 العمل عسرعة؛عدم انفصال  -تدلل واشًتاؾ اؼبستفيد يف عملية إنتاج اػبدمة؛
 تعلم العمل يف ؾبموعات كبَتة؛ التفاعل اللحظي عُت مقدـ اػبدمة واؼبستفيد منها؛الخدمة
 صعوعة إيصاؿ اػبدمة ألسواؽ ومناطق جغرافية واسعة - .ربسُت أنظمة وقنوات توزيع اػبدمات.الختالف

 -صعوعة تنميط اػبدمة؛
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وعدم
التجانس
عدم تملك
الخدمة

 تأثَت أدا اػبدمة دبقدمها واؼبستفيد منها وزماف ومكاف  -اغبرص على االلتيار اعبيد للموظفُت؛تقدًن اػبدمة؛
 توفَت مراقبة مستمرة ومنظمة. -صعوعة تطبيق مفاىيم الرقاعة على اعبودة.

 عدـ ربقق اإلشباع عالنسبة للمستفيد من سبل اػبدمة  -استخداـ ععض الدالئل اؼبادية اليتتشَت إ ى استهبلؾ الفرد للخدمة وتوحي
واستخدامها يف الوقت الذي يشا .
دبلكيتها.

فنائية الخدمة  -اػبدمة ال يبكن زبزينها؛
 تقلب الطلب على اػبدمة؛ -ربديد الطاقات من اؼبعروض من اػبدمة.

 احملاولة اؼبستمرة إلهباد توافق عُت العرضوالطلب ( كتخفيض األسعار يف حالة
البفاض الطلب أو استخداـ نظاـ
اغبجوزات)؛
 -أسبتة العمليات قدر اؼبستطاع.

المصدر :ىاين ضبود الضمور ،تسويق الخدمات ،دار وائل للنشر ،ط ،3األردف ،1550 ،ص.31 :

المطلب الثالث :تصنيفات وأنواع الخدمة
تشتمل تصنيفات وأنواع اػبدمة على ما يلي:
أولً :تصنيفات الخدمة
على

تعددت تصنيفات اػبدمات والتلفت تسميتها ّإال أف جوىرىا ومضمونا واحد ،فقد يُعتمد يف ذل
عدة مؤشرات ( عرض السوؽ ،مدى مشاركة الزعوف ،االعتمادية ،طبيعة اػبدمة ،)...وفيما يلي أىم أساليب
تصنيف اػبدمات:
 .1التصنيف األول :حيث يتم التصنيف على أساسو عاالعتماد على اؼبعايَت التالية:1
أ .من حيث العتمادية  :حيث تتنوع اػبدمات على أساس اعتمادىا على اؼبعدات أو اعتمادىا على األفراد،
كما تتنوع اػبدمات اليت تعتمد على األفراد حسب أدائها من قِبل عماؿ ؿبًتفُت أو مهنيُت؛
ب .من حيث مشاركة (حضور) الزبون/المستفيد :حيث تتطلب ععض اػبدمات حضور الزعوف ومشاركتو لكي
تؤدى اػبدمة ( مثل لدمات السفر ،)...عينما ال تتطلب لدمات ألرى وجود العميل؛

 1ؿبمود الصميدعي ،عشَت العبلؽ ،أساسيات التسويق الشامل والمتكامل ،دار اؼبناىج ،األردف ،2002 ،ص.397 :
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ج .من حيث نوع الحاجة :حيث تتباين اػبدمات فيما إذا كانت ربقق حاجة شخصية (لدمات فردية) أو
حاجة غَت فردية (حاجات األعماؿ والشركات) ،كما أف مؤسسات اػبدمة تضع عرامج تسويقية ـبتلفة لكل من
األفراد (لدمات شخصية) واألسواؽ التجارية (لدمات ذبارية عامة)؛
د .من حيث أىداف مزودي الخدمة :حيث زبتلف أىداؼ ؾبهز اػبدمة من حيث (الرحبية أو غَت الرحبية) أو
م ن حيث اؼبلكية ( اػباصة أو العامة) ،فالربامج التسويقية ؼبستشفى لاص زبتلف عن تل اليت يطبقها مستشفى
حكومي أو مستشفى لَتي لاص (الرحبية ال تعترب من أىدافو األساسية).
 .2التصنيف الثاني :يتم وفق اؼبعايَت التالية:1
أ .حسب نوع السوق /أو الزبون (المستفيد):
قدـ إلشباع حاجات شخصية حبتة مثل اػبدمات السياحية
خدمات استهالكية :وىي اػبدمات اليت تُ َ
والصحية واالتصاالت ولدمات النقل؛
خدمات أعمال (للشركات) :وىي اػبدمات اليت تقدـ إلشباع حاجات مالية أو قانونية أو ؿباسبية أو
استشارات.
ب .حسب درجة كثافة قوة العمل:
لدمات تعتمد على قوة عمل كثيفة مثل لدمات اغببلقة والبنا والتدريس...؛
 لدمات تعتمد على معدات مادية مثل لدمات االتصاالت السلكية والبلسلكية ولدمات الصراؼ اآليل
والنقل...؛
ج .حسب درجة التصال بالزبون ( المستفيد):
لدمات ذات اتصاؿ شخصي عايل مثل لدمات الطبيب واحملامي والنقل...؛
لدمات ذات اتصاؿ شخصي منخفض مثل لدمات الصراؼ اآليل والتسويق عرب االنًتنت واػبدمات
اإللكًتونية؛
لدمات ذات اتصاؿ متوسط مثل لدمات اؼبسرح...
د .حسب الخبرة المطلوبة ألداء الخدمة:
خدمات مهنية :األطبا واحملامُت واؼبستشارين واػبربا ؛
 1علي الفبلح الزغيب ،مبادئ وأساليب التسويق :مدخل منهجي تطبيقي ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،ص.330 :
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 خدمات غير مهنية :حراسة العمارات وفبلحة اغبدائق وغَتىا.
 .3التصنيف الثالث :على أساس اعتبار اػبدمة دبثاعة عملية موجهة:1
خدمات معالجة الناس :فخدمات الطبيب موجهة للمريض ولدمات السفر تتطلب حضور اؼبسافر ،أي
أف ىذه اػبدمات ال ربصل إال عطلب اؼبستفيد وتواجده؛
خدمات معالجة الممتلكات :صيانة السيارات واؼبساكن وغَتىا؛
خدمات المثير العقلي :ىي أعماؿ غَت ؿبسوسة موجهة إ ى فبتلكات الزعائن وموجوداهتم غَت احملسوسة
مثل البحوث واػبدمات القانونية والصَتفة واحملاسبة.
وىناؾ تصنيفات ألرى للخدمات منها التصنيف اؼببسط

( )Simplified

والتصنيف اؼبعمق ()Deep-rooted

موضحا معاؼبها
فاألوؿ يعطينا صورة عامة عن األنواع الشائعة للخدمات ،عينما الثاين يتغلغل يف نسيج اػبدمات
ً

ولصائصها وطبيعتها.2

يبكن تصنيف اػبدمة إ ى ثبلثة أصناؼ حسب طبيعة اػبدمة وىي:

3

-1الخدمة الخالصة :وىنا تقوـ اؼبؤسسة عتقدًن لدمة وحيدة دوف أف يكوف ذل

مرتبط دبنتج مادي أو

لدمات ألرى مرافقة مثل :لدمات التأمُت والتعليم ودور اغبضانة وغَتىا ،كما تتطلب ىذه اػبدمات اغبضور
الشخصي للعميل؛
-2الخدمة المرفقة بمنتوج مادي :يبكن للمؤسسة تقدًن لدمة أساسية تُكملها ععض اؼبنتجات أو اػبدمات
األلرى مثل لدمات اؼبواصبلت اعبوية اليت تقدـ لدمة أساسية واؼبتمثلة يف النقل لكنها تتضمن عدة منتجات
ولدمات مثل اعبرائد واجملبلت واؼبشروعات والتغذية وغَتىا ،عاإلضافة إ ى الطبيب الذي وبتاج إ ى ذبهيزات لتقدًن
لدمات التمريض؛
-3المنتج المرافق بعدة خدمات :يف ىذه اغبالة تعرض اؼبؤسسة منتجاهتا مرفقة ععدة لدمات مثل عيع أجهزة
التلفزيوف وآالت الغسيل مرفقة عالضماف ؼبدة معينة أو النقل ،فكلما كاف اؼبنتج متطوراً تكنولوجيًا مثل السيارات
وأجهزة اإلعبلـ اآليل كلما كاف عيعو يتطلب لدمات مرفقة مثل النقل والصيانة والضماف.

 1اؼبرجع الساعق ،ص.331 :

 2عشَت العبلؽ ،ضبيد الطائي ،تسويق الخدمات :مدلل اسًتاتيجي وظيفي ،دار زىراف للنشر والتوزيع ،األردف ،1999 ،ص.46 :
 3تيسَت العجارمة ،التسويق المصرفي ،دار اغبامد للنشر والتوزيع ،األردف ،2005 ،ص.21 :

65

الفصل الثاني :جودة الخدمة البنكية
ثانيًا :أنواع الخدمة

نظرا لتعدد وتنوع اػبدمات فإنو من الصعب دراستها صبلة واحدة ،ؽبذا أوجد علما االقتصاد والتسويق ععض
ً
1
األسس لتصنيف اػبدمات وفقها ،وىي كالتايل :

 .1نوع السوق :تنقسم اػبدمات وف ًقا ؽبذا اؼبعيار إ ى لدمات موجهة إ ى السوؽ االستهبلكية ولدمات موجهة
إ ى السوؽ الصناعية ،إذ زبتلف عملية ازباذ القرار الشرائي حسب نوع السوؽ ،والتمييز عينهما يكوف وف ًقا ؽبدؼ
اؼبستفيد من ىذه اػبدمة.
تبعا ؽبذا اؼبعيار إ ى:
 .2درجة كثافة العمالة :يبكن تقسيم اػبدمات ً

دورا أساسيًا يف تقديبها مثل
 خدمات كثيفة العمالة :وىي تل اػبدمات اليت يلعب العنصر البشري ً
لدمات التعليم والتصليح واػبدمات البنكية؛
ىاما يف تقديبها مثل :لدمات اإلعبلـ اآليل
دورا ً
 خدمات كثيفة المعدات :وىي اػبدمات اليت تلعب اآللة ً
ولدمات االتصاالت ومراكز اللياقة البدنية؛

معا كاػبدمات البنكية
 خدمات كثيفة العمالة والمعدات :وىي اػبدمات اليت تعتمد على العمالة واآللة ً
ولدمات النقل وععض اػبدمات الطبية.
 .3درجة التصال بالعميل :تقسم اػبدمات من لبلؿ ىذا اؼبعيار إ ى:
 خدمات تحتاج اتصال منخفض :مثل لدمات اإلصبلح واػبدمات الربيدية؛
 خدمات تحتاج اتصال ٍ
عال ومكثف :مثل اػبدمات الصحية والفندقية وكذا لدمات اؼبطاعم؛
فالنوع األوؿ يوجو غالبًا كب و فبتلكات العميل إذ ال يتطلب األمر ضرورة وجوده لتقدًن اػبدمة ،عينما النوع الثاين
غالبًا ما يوجو كبو العمبل إذ ال يبكن إسباـ اػبدمة يف غياةهم.

 .4مهارة مقدم الخدمة :يبكن تقسيم اػبدمات حسب ىذا النوع إ ى:2
 خدمات تحتاج إلى مهارة واحتراف القائم عليها :وىي تل

اػبدمات اليت سبتاز عالتعقيد ،حيث وبمل

مؤديها عادة شهادة تعطي لو حق القياـ ةها كما يتوافر فيو درجة عالية من اؼبهارة مثل اػبدمات القانونية
والطبية واػبدمات البنكية؛

 1زكي لليل اؼبساعد ،التسويق في المفهوم الشامل ،دار زىراف ،1998 ،ص.246 :

 2عبيد عناف وآلروف ،التسويق ،مطبعة جامعة عُت الشمس ،القاىرة ،1999 ،ص.269 :
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 خدمات ل تحتاج إلى مهارة واحتراف :وىي لدمات سبتاز عالبساطة وال يتطلب من مؤديها ضرورة
اغبصوؿ على شهادة تعليمية أو مهنية ،ويعتمد أصحاةها يف أدائها على لربهتم الشخصية اليت غالبًا ما
يتوارثونا عن آعائهم ،وال يتوافر يف مؤديها درجة عالية من اؼبهارة مثل لدمات التصليح والتنظيف وغَتىا؛
تنظيما ويتطلب اإلحاطة عقدر من العلم واؼبعرفة ألدا اػبدمة يف حُت النوع الثاين ال
نبلحظ أف النوع األوؿ أكثر ً
وبتاج سوى الرغبة يف أدائو.

تبعا ؽبذا اؼبعيار تقسم اػبدمات إ ى:
 .5ىدف مقدم الخدمةً :

خدمات تقدم بهدف الربح :وىي اػبدمات اليت تقدمها اؼبنظمات اػباصة أو العامة مثل اػبدمات الفندقية
والصحية وغَتىا؛
خدمات ل تقدم بهدف تحقيق الربح :وىي اػبدمات اليت تقدمها اؼبنظمات غَت اؽبادفة للرعح كاػبدمات
العمومية (ذات طاعع حكومي) أو لدمات اؼبنظمات اػبَتية حيث ال يتم التعبَت عن أىدافها يف صورة مالية
وتنعكس على اعبانبُت الثقايف واالجتماعي.

 .6السلوك الشرائي لطلب الخدمة :تقسم اػبدمات وفق ىذا اؼبعيار إ ى ثبلثة ؾبموعات كما يلي:1
الخدمات الميسرة :وىي تل اػبدمات اليت يَغلُب عليها طاعع التكرار واليت وبصل عليها العميل دوف
ؾبهود شرائي من أقرب مكاف مثل لدمات اغببلقة والتنظيف والتصليح وغَتىا؛
خدمات التسوق :وىي تل

اػبدمات اليت يقوـ العميل فيها عإجرا مقارنات يف السعر واعبودة واؼببلئمة

قبل القياـ ععملية الشرا أي ال وبصل عليها إال ععد عذؿ ؾبهودات مثل لدمات النقل والتأمُت وغَتىا؛
لاصا أو ربمل تكلفة إضافية من
الخدمات الخاصة :وىي تل اػبدمات اليت يبذؿ مستخدميها ً
ؾبهودا ً
أجل اغبصوؿ عليها ،ومثاؿ ذل اػبدمات اليت يقدمها الطبيب اؼبختص أو احملامي اؼبعروؼ أو غَتىا.

ثالثًا :طرق تقديم الخدمة
إف عملية تقدًن اػبدمة مرتبطة دبن يُقدـ اػبدمة ،ودبا أف مقدـ اػبدمة ىو شخص فإ ّف تكوينو الشخصي أو
حالتو النفسية ىي اليت تتحكم يف كوف اػبدمة اؼبقدمة جيدة أو سيئة ،لذل يبكن التمييز عُت أرععة أنواع أساسية
للخدمة:

1

اؼبرجع الساعق ،ص.270 :
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 .1الخدمة الباردة :وتتميز ىذه اػبدمة عأنا تعتمد على إجرا ات وأساليب سيئة يف تقدًن اػبدمة ،أي وجود
تعامبلت غَت ؿبددة مع العمبل  ،فبا يؤدي إ ى مقاعلتها دبواقف وسلوكات غَت مناسبة من قِبلهم ،لذا فهي تتميز
ع ػ ػ:1
 الجانب اإلجرائي في تقديم الخدمة:
 لدمة عطيئة؛ لدمة غَت متناسقة؛ لدمة غَت منظمة؛ لدمة غَت مروبة. الجانب الشخصي للخدمة:
 غَت شفافة ،فاإلجرا ات احملددة غَت واضحة وغَت مفهومة؛ اػبدمة تكوف فاترة؛ متحفظة وغَت جيدة وععيدة عن أجوا االنبساط والفرح؛ غَت مرغوعة من قِبل العميل.والرسالة موجهة للعمبل ىنا "نحن ل نهتم" ،والشكل التايل يوضح اػبدمة الباردة:
الشكل رقم ( :)50الخدمة الباردة

الجانب اإلجرائي

الجانب الشخصي
المصدر :مأموف الدرادكة ،طارؽ شليب ،الجودة في المنظمات الحديثة ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،1551 ،ص:
.275

 .2طريقة المصنع للخدمة :وتتميز ىذه الطريقة عارتفاع االىتماـ عاعبانب اإلجرائي يف تقدًن اػبدمة والبفاض
أنبية اعبانب الشخصي وتألذ الصور التالية:2
 من الناحية اإلجرائية:
 تأيت يف الوقت اؼبناسب؛ اػبدمة متناسقة وموحدة عبميع العمبل ؛ 1مأموف الدرادكة ،طارؽ شليب ،الجودة في المنظمات الحديثة ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،2002 ،ص.190 :
 2اؼبرجع نفسو.
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 ععيدة عن الفوضى. من الناحية الشخصية:
 لدمة غَت شفافة؛ -لدمة فاترة؛

 غَت مرغوعة من قِبل العمبل ؛ لدمة متحفظة.الرسالة اؼبوجهة للعمبل ىنا "أنت مجرد أرقام ونحن ىنا لمعالجتكم" ،ويبكن توضيح ذل من لبلؿ الشكل
التايل:
الشكل رقم ( :)51المصنع للخدمة

الجانب اإلجرائي

الجانب الشخصي
المصدر :مأموف الدرادكة ،طارؽ شليب ،الجودة في المنظمات الحديثة ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،1551 ،ص.275:

 .3طريقة الحديقة الوردية للخدمة :وتتميز ىذه الطريقة عاىتمامها الكبَت عاعبانب الشخصي يف تقدًن اػبدمة
والبفاض مستوى اعبانب اإلجرائي يف تقدًن تل اػبدمة وتألذ الصور التالية:1
 الجانب اإلجرائي:
 اػبدمة عطيئة؛ اػبدمة غَت متناسقة وموحدة للجميع؛ -اػبدمة غَت منتظمة.

 1اؼبرجع الساعق ،ص.191 :
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 الجانب الشخصي:
 لدمة تتسم عالود واحملبة يف التقدًن؛ لدمة جذاعة وعملية التقدًن متقنة؛ طرؽ تقدًن اػبدمة عارعة.تماما ما نقوم بو" ،ويبكن توضيح
الرسالة اؼبوجهة للعمبل ىنا " نحن نبذل أقصى ما في وسعنا ولكن ل نعرف ً
ذل عالشكل التايل:

الشكل رقم ( :)52الحديقة الوردية

الجانب اإلجرائي

الجانب الشخصي
المصدر :مأموف الدرادكة ،طارؽ شليب ،الجودة في المنظمات الحديثة ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،1551 ،ص.272:

معا
 .4طريقة جودة خدمة العميل :وتتميز ىذه الطريقة عارتفاع اعبوانب اؼبتعلقة عاؼبستوى اإلجرائي والشخصي ً
وتُعد من أفضل الطرؽ اليت يتم استخدامها يف تقدًن اػبدمة للعمبل  ،لذا فهي تألذ الصور التالية:1

الجانب اإلجرائي:
 تقدًن اػبدمة يف الوقت اؼبناسب؛ اػبدمة تكوف متناسقة ومنتظمة؛ اػبدمة اؼبقدمة موحدة عبميع العمبل .الجانب الشخصي:
 اؼبعاملة الشخصية تتميز عالود واحملبة يف التقدًن؛ طرؽ تقدًن اػبدمة جذاعة وملفتة للنظر؛ 1اؼبرجع نفسو.
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 طرؽ تقدًن اػبدمة عارعة؛ اػبدمة اؼبقدمة مرغوعة من قبل العمبل .الرسالة اؼبوجهة للعمبل ىنا "نحن نعتني بكم ونسعى لخدمتكم" ،والشكل التايل يوضح طريقة جودة لدمة
العميل:
الشكل رقم ( :)53جودة خدمة العميل
الجانب اإلجرائي

الجانب الشخصي
المصدر :مأموف الدرادكة ،طارؽ شليب ،الجودة في المنظمات الحديثة ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،1551 ،ص.272:
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المبحث الثاني :مدخل إلى الخدمة البنكية
سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إ ى اؼبفاىيم اؼبتعلقة عاػبدمة البنكية ،تعريفها ولصائصها وأنواعها عاإلضافة
لدورة حياة اػبدمة البنكية من لبلؿ ما يلي:

المطلب األول :مفهوم الخدمة البنكية
لقد مرت اػبدمة البنكية دبراحل ع ّدة قبل وصوؽبا إ ى ما ىي عليو اليوـ ،فقبل التعريف ةها ذبدر اإلشارة إ ى
وتطورىا كاآليت:
اؼبراحل اؼبختلفة لظهورىا ّ

أولً :نشأة وتطور الخدمة البنكية

ومرت عاؼبراحل التالية:1
لقد ّ
تطورت اػبدمة البنكية عرب التاريخ ّ

 .1الخدمات المصرفية في مرحلة ما قبل التصنيع :يف ىذه اؼبرحلة كاف اإلنساف يعتمد يف تلبية حاجاتو على
الصيد وسبيّزت ىذه اؼبرحلة دبا يلي:
ّ
الزراعة و ّ

 الكتفاء الذاتي :أي أ ّف كل أسرة تنتج ما ربتاجو من سلع ولدمات ،وسبيّزت ىذه اؼبرحلة ععدـ وجود نشاط
تسويقي عاإلضافة إ ى عدـ وجود نشاط مايل وعنكي؛

فائض
 تبادل الفائض من اإلنتاج :أي أ ّف األسر يف ىذه اغبالة ا ّذبهت إ ى
ّ
التخصص عاإلنتاج وعذل ظهر ُ
فيو وىذا ما ّأدى إ ى إجرا عملية اؼببادلة عالسلع من لبلؿ مقايضة سلعة عألرى حبيث كانت اػبدمات عسيطة
وشخصيةّ ،أما اػبدمات البنكية فلم تظهر معاؼبها يف ىذه الفًتة اليت سبيّزت فقط عظهور عمليات التبادؿ؛

الًتاضي من
نظرا لصعوعة إجرا عمليات التبادؿ ّمت إهباد النقود كسلعة وسيطة سبكن األفراد من ّ
 ظهور النقودً :
كبَتا يف طبيعة األنشطة اؼبالية؛
لبلؿ عملية التبادؿ فبّا حقق ّ
ربوالً ً

الفضية والنّقود ،وععد أف أصبح ىنال أفراد يبتلكوف ثروات ىبشوف
 اإليداع :ععد ظهور اؼبصكوكات ال ّذىبية و ّ
الضياع قاموا عإيداعها يف اؼبعاعد ،وعذل
السرقة و ّ
عليها من ّ
البنكية عشكل عسيط وىو اإليداع؛

تعترب ىذه اؼبرحلة عداية لفكرة البنوؾ واػبدمات

 اإليداع واإلقراض :لقد عبأ أصحاب الثروات إ ى إيداع ثرواهتم لدى صائغي الذىب ،وىؤال يقدموف
القروض لقا فائدة معينة وذل

لفًتة قصَتة ،وسبيزت ىذه الفًتة عظهور القروض واإليداع وفائدة مقاعل منح

القروض؛
 1ؿبمود جاسم الصميعدي ،ردينة عثماف يوسف ،التسويق المصرفي ،دار اؼبناىج ،عماف  ،2005ص ص.46-45 :
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 بداية البنوك :تطور عمل الصيّاغ من اإليداع والقروض وربصيل الفوائد إ ى التنسيق والتعاوف فيما عينهم وقاموا
عإنشا البنوؾ وإصدار أوراؽ البنكنوت إلجرا عمليات اؼبقايضة؛

إ ّف األنشطة البنكية يف ىذه الفًتة اقتصرت على اإليداع ،القروض والفائدة وإصدار أوراؽ البنكنوت.
 .2الخدمات البنكية في مرحلة التصنيع :تتميز ىذه اؼبرحلة عًتاكم رأس اؼباؿ فبّا دفع أصحاعو إ ى استثماره يف
صا من الفًتات
اؼبشاريع الصناعية فبا أدى إ ى زيادة الثروات وىنا ظهرت اغباجة عشكل أكرب إ ى عنوؾ أكثر ّ
زبص ً

عالشكل الذي جعلها سبثّل مؤسسات ذات كياف ؽبا تنظيم إداري لديو لربة عالعمل وذل نتيجة لزيادة
الساعقة ّ
مبالغ اإليداع وزيادة رأس اؼباؿ ومن مث إمكانيات منح القروض وإعطا االستثمارات؛
اؼبتطورة يف تقدًن
 .3الخدمات البنكية في مرحلة التق ّدم الصناعي :تتميز ىذه اؼبرحلة عاستخداـ التكنولوجيا ّ
اػبدمات البنكية ،وقد أصبحت ىذه اؼبؤسسات تتساعق فيما عينها يف استخداـ األساليب اغبديثة والتّقنيات
اؼبتطورة لكي تتمكن من تلبية حاجات ورغبات األفراد وجذب أكرب قدر فبكن من الزعائن ،أل ّف عملية اإليداع
ّ
واالقًتاض واالستثمار أصبحت غَت مقتصرة على أصحاب الثّروات واؼبشاريع الكبَتة وإّمبا أصبح أغلب األفراد
الرواتب إ ى البنوؾ وطلب عطاقة
يطلبوف اػبدمات البنكية وذل من لبلؿ اإليداع وطلب القروض وربويل ّ
االئتماف وغَتىا من اػبدمات البنكية؛
الصناعي والمرحلة الراىنة :إ ّف التطور الكبَت الذي حصل يف
 .4الخدمات البنكية في مرحلة ما بعد الت ّقدم ّ
صبيع اجملاالت أثّر عشكل كبَت على اػبدمات البنكية وىذا ناتج عن:

 تزايد الطّلب على اػبدمات البنكية؛
 زيادة عدد البنوؾ وتنوع اػبدمات اؼبقدمة؛
 زيادة عدد الفروع التاععة للبنوؾ؛
الرقعة اعبغرافية اليت تنتشر عليها ىذه البنوؾ وفروعها؛
 اتساع ّ
 استخداـ اغباسوب اآليل يف تنفيذ العمليات البنكية؛

 االشًتاؾ يف شبكة االنًتنت لتسهيل عمليات الًتويج واالتصاؿ عالزعائن.
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ثانيًا :تعريف الخدمة البنكية

كثَتا عن مفهوـ اػبدمة عصفة عامة ،حيث أظهرت أدعيات التسويق العديد
إ ّف مفهوـ اػبدمة البنكية ال ىبتلف ً

من التّعريفات للخدمة ،سنحاوؿ عرض ععضها مع ؿباولة وضع مفهوـ ؿب ّدد وواضح للخدمة البنكية يشمل كافة
اػبصائص ،حيث قبد:
 تُعرؼ عأ ّنا " :أي نشاط أو منفعة يستطيع تقديبها طرؼ لطرؼ آلر ،وهبب أف تكوف عالضرورة غَت
ملموسة وال تؤدي ؼبلكية أي شي وقد يرتبط إنتاجها أو ال يرتبط دبنتج ملموس"1؛

 يعرفها كوتلر ودعوا

()Kotler et Dubois

على ّأنا :نشاط أو أدا ىبضع للتبادؿ؛ حبيث أف التبادؿ غَت

ملموس ،والذي ال يسمح عأي ربويل للملكية ،ويبكن أف تكوف اػبدمة مرتبطة دبنتج مادي كما يبكن أف ال
تكوف كذل "2؛
 ويرى ( )Yves le Golvanعأ ّنا" :كل نشاط وبقق رضا اؼبستفيد منها عدوف ربويل اؼبلكية"3؛
 كما عُرفت على ّأنا" :تفاعل اجتماعي عُت ُؾبهز اػبدمة والزعوف ةهدؼ ربقيق الكفا ة لكليهما"4؛

أيضا ّأنا" :صبيع النشاطات والعمليات اليت ربقق الرضا والقبوؿ لدى الزعوف مقاعل شبن دوف أف
 وتعرؼ ً
يتضمن تقديبها أي لطأ"5؛
 كما تُعرؼ اػبدمة البنكية من ثبلثة زوايا ىي:6

 الخدمة الجوىر :اػبدمة اؼبرتبطة عالدوافع الرئيسية اليت يقف ورا ىا الطلب على اػبدمة البنكية؛ الخدمة الحقيقية :تشَت إ ى ؾبموعة األععاد اػباصة جبودة اػبدمة؛ الخدمة المدعمة :سبثل اػبدمة اؼبتكاملة ،وتشَت إ ى لدمة اعبوىر مضافة إليها اػبدمة اغبقيقية إ ى جانبلصائص مقًتنة ومكملة للخدمة البنكية؛

أيضا عأنّا" :عبارة عن ما يقدمو البن
عرؼ ً
 تُ ّ
مصدر اإلشباع الذي يسعى إ ى ربقيقو العميل غباجاتو ورغباتو اؼبختلفة ،أما من منظر البن فإنا سبثل مصدر
يف إطار نشاطو للطرؼ الثاين اؼبتمثل يف العميل ،فهي تعترب

للرعح؛

1

 1عبل فرحاف طالب ،المزيج التسويقي المصرفي وأثره في الصورة المدركة للزبائن ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،2010 ،ص.81 :
2
PH. KOTLER, B. DUBOIS, Marketing Management Publiunion, 9éme Edition, Paris, 1997, p: 454.
3
Y.l. GOLVAN, Dictionnaire Marketing, Banque Assurance, 7 éme Edition, Dunod, Paris, 1988, p: 122.
 4قاسم نايف علواف احملياوي ،إدارة الجودة في الخدمات ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،األردف ،2006 ،ص.52 :
 5زياد رمضاف سليم ،جودة ؿبفوظ ،التجاىات المعاصرة في إدارة البنوك ،دار وائل للنشر ،األردف ،2003 ،ص.307 :
 6تيسَت لعجارمة ،مرجع ساعق ،ص.23 :
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أيضا أف البن يقوـ يف الواقع عبيع اؼبنافع إلشباع حاجات لدى العمبل مطلوب إشباعها"؛
 وتعٍت ً

2

 ىبتلف تعريف اػبدمة البنكية كذل حسب الشخص الذي يتلقاىا :3فاػبدمات البنكية اؼبقدمة لؤلفراد ىي
ؾبموعة شاملة من اؼبنتجات واػبدمات اؼبالية إ ى العمبل ؼبساعدهتم يف إدارة أمواؽبم وازدىارىا ،أما اػبدمات
البنكية اؼبقدمة للشركات فهي سبثل دعم اؼبؤسسات التجارية يف تلبية احتياجاهتم البنكية لضماف مزاولة أنشطتها
التجارية عكل سهولة ويُسر ،عاإلضافة إ ى تقدًن قروض ؼبساعدة اؼبؤسسات واؼبستثمرين يف مشروعات اإلعمار
الضخمة مثل :عنا اؼبصانع واؼبستودعات واؼبباين التجارية".
رغم تعدد التعاريف فتعريف اػبدمة البنكية يَ ُربز يف معٌت واحد فهي :ؾبموعة اػبدمات اليت تقدمها البنوؾ
واؼبتمثلة يف قبوؿ الودائع ومنح القروض ،عاإلضافة إ ى ؾبموعة ألرى من األنشطة اليت زبتلف من حيث أنواعها
وحجمها حبسب درجة النمو وطبيعة األىداؼ اليت يسعى البن إ ى ربقيقها.
ثالثًا :خصائص الخدمة البنكية

إ ّف اػبدمات البنكية تتسم دبجموعة من اػبصائص منها التالية:4
ملموسا يبكن اغبكم على مواصفاتو دبعايَت مطلقة وثاعتة ،فاغبكم
 اػبدمة البنكية عطبيعتها ليست شيئًا ماديًا
ً
النهائي عليها مرتبط دبا يطلبو العميل ويتوقعو عن ىذه اػبدمة؛
 اػبدمة البنكية غَت قاعلة للتخزين ،حيث تُصنع فور وصوؿ العميل إ ى الشباؾ الذي يفصل عينو وعُت اؼبوظفُت،
إذ يبدأ اؼبوظف ععملية تصنيع اػبدمة حسب رغبة العميل؛
 تتصف اػبدمة البنكية ععدـ التجانس ،فمن الصعب توفَت مبوذج مبطي موحد للعمبل ؛
 اػبدمة البنكية فانية؛ حيث تُستهل يف اللحظة اليت تُقدـ فيها ،وكل ما يبقى للعميل ىو استمتاعو علحظة
تقدًن اػبدمة الذي يصعب عليو حىت أف يعيد وصفها لآللرين عأكثر من شعوره عالسعادة أو التعاسة؛
 اػبدمة البنكية غَت قاعلة لبلستدعا مرة ألرى؛ فبمجرد اغبصوؿ عليها ال يبكن إضافة ربسينات عليها
وإصبلح ما شاةها من عيوب ،ويف حاؿ عدـ انسجامها مع توقعات العميل فالبديل الوحيد لئلصبلح ىو
االعتذار مع مراعاة العمل مستقببلً على توفَتىا حسب قناعة واحتياجات العميل.5

 1الدسوقي حامد أعو زيد ،إدارة البنوك ،مركز جامعة القاىرة للتعليم اؼبفتوح ،مصر ،1994 ،ص.102 :

2سامي أضبد مراد ،تفعيل التسويق المصرفي لمواجهة أثار الجاتس ،اؼبكتب العريب للمعارؼ ،مصر ،2007 ،ص.27 :
 3إياد شوكت منصور ،إدارة خدمة العمالء ،دار كنوز اؼبعرفة ،األردف ،2008 ،ص.225 :

 4صباح ؿبمد أعو تايو ،التسويق المصرفي بين النظرية والتطبيق ،دار وائل للنشر ،األردف ،2008 ،ص.69 :

 5ؿبسن أضبد اػبضَتي ،التسويق المصرفي المدخل المتكامل لحل المشكالت البنكية ،اؼبكتبة األقبلو مصرية ،،مصر ،1982 ،ص.21 :
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وإذا نظرنا إ ى اػبدمات البنكية كنشاط اقتصادي ،قبد أنو ينطوي على عدد من اػبصائص نذكر منها:

1

 .1تشعب وتعدد ؾباالت اػبدمة البنكية وارتباطها جبميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية األلرى للدولة؛
 .2إ ّف الطلب على اػبدمات دالة على درجة التقدـ االقتصادي للدولة ،حيث أف اػبدمة البنكية نشاط إنتاجي
ذو طبيعة لاصة ويرتبط عالقضايا التنموية؛
 .3الغرض من اػبدمات البنكية دالة يف مستوى الرفاىية االقتصادية يف الدولة؛
 .4إ ّف الطلب على الكثَت من اػبدمات البنكية يتسم عصفة التكرار؛
 .5إ ّف اػبدمات البنكية تُعترب صناعة ،حيث تتوفر فيها كل متطلبات وعناصر أي نشاط إنتاجي.

عاإلضافة إ ى ىذه اػبصائص ،ىناؾ لصائص ألرى للخدمات البنكية نوجزىا فيما يلي:2

 تقلب الطلب على الخدمة البنكية :حيث يكوف الطلب مرنًا على أصناؼ معينة من اػبدمات ألسباب
طارئة أو ظروؼ موظبية ،مثل الطلب على القروض للمشاريع السياحية اؼبوظبية أو اؼبشاريع الزراعية؛
 التفتت الجغرافي :أي إلغا اغبدود اعبغرافية للمطالب واالحتياجات البنكية للعمبل ؛ حيث قبد الطلب
احمللي دالل أي علد ،أما الطلب اػبارجي فيتمثل يف الطلب على لدمات التحويبلت البنكية عُت الدوؿ
واستخداـ عطاقات االئتماف البنكية لارج حدود الدولة ،وعليو تقدًن ىذه اػبدمات للعميل حيثما ُوِجد؛
 تصاعد أىمية كفاءة العنصر البشري :نتيجة لطبيعة التعامل البنكي وما يتطلبو من السرعة يف األدا
والسرية واألماف وزيادة حجم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا البنوؾ وضرورة االىتماـ عالعميل أصبح تدريب موظفي
أمرا حاظبًا؛
البن والرفع من كفا هتم ً
 تتصف الخدمة البنكية ببعدىا الشخصي :حيث تتفاوت معايَت االلتيار من عميل آللر ،وعالنسبة
للعميل ذاتو من لدمة أللرى ،وذل

حسب طبيعة اػبدمة وأولوياهتا عالنسبة للعميل ،فسعر الفائدة مثبلً

معيارا أساسيًا يف التيار العميل ػبدمة القروض أو الودائع ،يف حُت تكوف سرعة إقباز اػبدمة معيا ًرا أكثر
يعتربُ ً

أنبية يف لدمة ألرى كاالعتمادات اؼبستندية.

1

سامر جلدة ،البنوك التجارية والتسويق المصرفي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عماف ،2009 ،ص.148 :

 2ناجي معبل ،األصول العلمية للتسويق المصرفي ،مطاعع صفوة ،ط ،3األردف ،2007 ،ص.49 :
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المطلب الثاني :دورة حياة الخدمة البنكية
سيتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إ ى أىم مراحل دورة حياة اػبدمة البنكية كالتايل:
أولً :تعريف دورة حياة الخدمة البنكية
 .1إ ّف معٌت دورة حياة اػبدمة البنكية عالصيغة اليت وردت يف األدب التسويقي ىو التطور التارىبي ؼببيعات
اػبدمة واألرعاح عرب عدد من اؼبراحل انطبلقًا من مرحلة البحث والتطوير فالتقدًن فالنمو فالنضج مث
االكبدار1؛

 .2يعترب ربليل ومراقبة دورة حياة اػبدمات اليت يقدمها البن

لعمبلئو أداة مساعدة يف التعرؼ على

االسًتاتيجيات التسويقية اؼببلئمة لكل مرحلة من مراحل ىذه الدورة ،وكذل الفرص التسويقية اؼبتاحة
لتقدًن لدمات عنكية جديدة ،وؼبفهوـ دورة حياة اػبدمة البنكية أنبيتو يف تقدًن وربليل متطلبات السوؽ
البنكية واأللذ يف اغبسباف ظروؼ اؼبنافسة السائدة2؛
ثانيًا :مراحل دورة حياة الخدمة البنكية

مثلما لكل كائن حي دورة حياة مرتبطة عنطاؽ زمٍت ؿبدد يبدأ من والدتو إ ى وفاتو ،فللخدمة البنكية دورة حياة

تبدأ عتقديبها إ ى السوؽ وتنتهي عاكبدارىا وزواؽبا أو إعادة تقديبها إ ى السوؽ ععد تطويرىا ،وعشكل عاـ فإ ّف
اػبدمة البنكية سبر عأرععة مراحل وىي :التقدًن ،النمو ،النضج ،االكبدار؛ حيث ترتبط ىذه اؼبراحل حبجم مبيعات
اػبدمة أو األرعاح احملققة الناذبة عنها ،ويبكن إدارجها فيما يلي:
 .1مرحلة البحث والتطوير :وىي أكثر اؼبراحل ُكلفة ،حيث ال توجد مبيعات إطبلقًا عل فقط مصروفات
للتجارب واؼبختربات واالستشارات ةهدؼ الوصوؿ إ ى تقدًن منتجات جديدة وطرحها للسوؽ3؛

 .2مرحلة التقديم (النطالق) :وفيها يتم طرح اػبدمة األو ى ألوؿ مرة يف السوؽ ،حيث تتميز ىذه اؼبرحلة
عارتفاع معدؿ فشل اػبدمة وعضعف الطلب نتيجة لعدـ معرفة العمبل ةها ،كما أنا عادة تكوف طويلة نسبيًا ما
يؤثر على قباحها واستمرارىا ،وعشكل عاـ ال تظهر لبلؿ ىذه اؼبرحلة مؤشرات األرعاح ،كما يتحمل البن

نفقات ثقيلة يف عرض اؼبنتجات كنفقات البحث والتطوير وإنشا نظاـ التوزيع لتقدًن اؼبنتجات اعبديدة يف السوؽ

 1تيسَت العجارمة ،مرجع ساعق ،ص.51 :

 2سامي أضبد مراد ،مرجع ساعق ،ص.53 :
 3تيسَت العجارمة ،مرجع ساعق ،ص.52 :
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والدعاية الكبَتة البلزمة عبعل اؼبستهلكُت على علم عتل

اؼبنتجات وكيفية استخدامها والسعي إ ى تشجيعهم

على اإلقباؿ عليها على نطاؽ واسع1؛
 .3مرحلة النمو :تعترب ىذه اؼبرحلة من أىم اؼبراحل يف دورة حياة اػبدمة البنكية ،حيث يعرب عنها دبرحلة جٍت
األرعاح ،2ومن أعرز فبيزاهتا الزيادة اؼبلموسة يف حجم التعامل ةها ومقدار األرعاح احملققة ،ما يؤدي إ ى زيادة درجة
التنوع يف تشكيلة اػبدمات البنكية ،وتستمر ىذه اؼبرحلة إذا مل يصل حجم التعامل ععد إ ى أعلى مستوياتو
اؼبوضوعة من قِبل إدارة البن  ،عاإلضافة إ ى عدـ وصوؿ العائد من اػبدمة ىو كذل إ ى اؼبستوى اؼبرغوب ،فبا
يعٍت أنا ال تزاؿ يف مرحلة النمو ،حيث توجد ؾبموعة من اؼبؤشرات تدؿ على أف اػبدمة البنكية يف مرحلة النمو
نذكر منها:
 التزايد يف حجم اؼببيعات واألرعاح؛ اشتداد اؼبنافسة عُت البنوؾ ،ومن مث هبب على ىذه األلَتة اغبفاظ على نج تنافسي تربز من لبللو اؼبيزةالتنافسية للخدمة وذل عن طريق تطوير لصائصها وربسُت جودهتا وكذا الوصوؿ إ ى أسواؽ مرتقبة مع االىتماـ
عشبكة التوزيع وتطويرىا.
 .4مرحلة النضج  :يف ىذه اؼبرحلة يكوف حجم التعامل عاػبدمة واألرعاح الناذبة عن ذل
اؼبتوقع ،وتتميز األرعاح ععد ذل

وصل إ ى اؼبستوى

عالثبات واالستقرار عالرغم من الزيادة اؼبستمرة يف حجم التعامل مث يتجو كبو

االلبفاض فبا يؤدي إ ى زبفيض األسعار وتكثيف اعبهد الًتوهبي واستغبلؿ البن كل إمكانياتو للمحافظة على
مستوى معُت من حجم مبيعات ىذه اػبدمة ،ومن مث فإ ّف أي اسًتاتيجية تتبناىا البنوؾ يف ىذه اؼبرحلة هبب أف

تركز على ؿبورين أساسيُت نبا:3

 أسعار منخفضة عبذب اعبمهور؛ ترويج مكثف يتم من لبللو تأكيد اؼبكانة التنافسية للبن وإعراز ميزتو التنافسية فيما يقدمو. .5مرحلة النحدار  :ربدث عندما يؤوؿ عائد اؼبنتج إ ى االلبفاض فبا يدؿ على ضعف مواجهة اؼبنتج لواقع
السوؽ ،عندىا تلجأ اإلدارة إ ى قرار توقيف اؼبنتج واللجو إ ى عديل آلر ،ويُ ِرجع الكثَت ىذا الوضع إ ى:4
 ربوؿ حاجات اؼبستهلكُت إ ى حاجات ألرى أكثر أنبية وقدرة على تلبية ما يريدونو؛1

G. LANCASTER, P REYNOLDS, Management Of Marketing, 4th Edition, Burlington: Elsevier, 2005, p:
115.
 2إظباعيل سيد الطاىر ،نبيلة عباس ،التسويق ،الدار اعبامعية ،مصر ،2004 ،ص.274 :
 3ناجي معبل ،مرجع ساعق ،ص.53 :
 4ؿبمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثماف يوسف ،تسويق اػبدمات ،مرجع ساعق ،ص.46 :
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 دلوؿ منتجات منافسة تتمتع دبزايا تنافسية أكرب استطاعت أف تزيح ىذه اػبدمة من السوؽ إ ى حد كبَت؛ التكنولوجيا اؼبستخدمة يف اؼبنتج واليت دللت ةها يف مرحلة التقدًن ومل تعد قادرة على اإليفا دبتطلبات التعاملمع اػبدمة يف ىذه اؼبرحلة؛
 التغَت يف أذواؽ ورغبات اؼبستهلكُت انطبلقًا من فلسفة اؼبستهل اؼبعاصرة واؼبتمثلة يف رغبتو وحبو للتغيَتوالواقع أف اػبدمة البنكية ال ينبغي ؽبا أف تصل إ ى ىذه اؼبرحلة إال عوجود لدمة عنكية عديلة أو عإجرا تعديل
عليها وف ًقا ؼبتطلبات الزعائن.
والشكل التايل يوضح دورة حياة اػبدمة البنكية دبختلف مراحلها:
الشكل رقم ( :)25مراحل دورة حياة الخدمة البنكية
مرحلة االكبدار

مرحلة النضج
منحٌت األرعاح

مرحلة النمو

اؼببيعات
واألرعاح

مرحلة التقدًن

منحٌت اؼببيعات
الزمن

صفر
مرحلة البحث
والتطوير

Source : M.BADOC, Marketing Management Pour Les Societes Financiere, Edition
D'organisation, Paris, 1998, P: 256.

وبشكل عام فدورة حياة الخدمة البنكية تختلف فقط عن دورة حياة السلع والخدمات األخرى في طبيعة
اإلستراتيجية التسويقية المتبعة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الخدمة البنكية.
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ثالثًا :خصائص مراحل دورة حياة الخدمة البنكية
يبكن تلخيص لصائص مراحل دورة حياة اػبدمة البنكية يف اعبدوؿ التايل:
جدول رقم ( :)51خصائص مراحل دورة حياة الخدمة البنكية
التقديم

النمو

المنافسة

ال توجد منافسة مباشرة ،حيث
أف اػبدمة تقدـ ألوؿ مرة وىي
غَت معروفة لدى العمبل .

األرباح

 أعلى مستوى ال توجد أرعاح؛ تكاليف إنتاج وتسويق عالية لؤلرعاح؛ أسعار مرتفعة؛ ظهور اغبجماالقتصادي للعمل.

تصميم

 تدىور األرعاح؛ -البفاض األسعار

 أرعاح منخفضة،إال إذا ترؾ كل
اؼبنافسُت الصناعة

 عدد كبَت مناألشكاؿ؛
 تطور مستوى أوشكل جديد سنويًا.

ععض األشكاؿ
تكوف غَت مرحبة.

عدد قليل من األشكاؿ

 سعر مرتفع إذا مل تكن ىناؾمنافسة

 قد ترتفع األسعار سعر مرتفع ويتم  -اؼبنافسة تدفعاألسعار إ ى االلبفاض .وهبب احملافظة على
لفضو غبساب
مستوى السعر الذي
عمبل جدد
وبقق أرعاح

التصالت  -استمارة الطلب؛
الترويجية  -أنبية اإلعبلف والبيع
الشخصي.

التوزيع

منافسة شديدة ولروج
ععض اؼبنظمات من
السوؽ

قلة عدد اؼبنافسُت

 تعدد أشكاؿاؼبنتج؛
 تطور مستمرللمنتج

المنتج

السعر

دلوؿ منافسُت
للسوؽ

النضج

النحدار

-انتقا الوسطا ؛

 استمارةالطلب؛
 ترويج واسعالنطاؽ.

 طلب معُت يتمانتقاؤه؛
 ترويج واسعالنطاؽ؛
 ترويج عواسطةالوسطا .

 زبفيض مصروفاتالًتويج؛
 توقف ترويجالوسطا .

-زيادة عدد

-عدد كبَت من

االستغنا عن
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ىامش رعح مرتفع للوسطا
غبثهم على الًتويج.

الوسطا ؛
البفاض ىامشرعح الوسطا .

الوسطا ؛
البفاض ىامش الرعح.

الوسطا غَت اؼبرحبُت

الًتكيز على إطالة -تعميق السوؽ اغبالية؛ -االنسحابنصائح -الًتكيز على العمبل الذين
اؼبدروس لتقليل
ؿباولة الدلوؿفًتة النمو عن
للقائمين عندىم استعداد لشرا لدمة
اػبسائر قدر اإلمكاف
لشرائح جديدة؛
طريق :ربسُت
تُقدـ ألوؿ مرة وىم عادة
على
الًتكيز على اؼبزاياتعلما اعبودة؛ لدمات
العملية يكونوف أصغر سنًا واألكثر ً
التنافسية.
تعرضا ؼبا تبثو وسائل اإلعبلف إضافية؛ تركيز
التسويقية و ً
الًتويج على طلب
اػبدمة وليس
التعريف ةها.
المصدر :صباح أعو تايو ،التسويق المصرفي بين النظرية والتطبيق ،دار وائل للنشر والتوزيع ،1552 ،ص.97 :

المطلب الثالث :أنواع الخدمات البنكية
يُعترب البن مؤسسة نقدية تعمل يف الوساطة اؼبالية ،فهي تتعامل عاألمواؿ اليت تظهر يف ميزانيتها على شكل

حساعات مدينة ودائنة ،وتكمن الوظيفة الرئيسية للبن يف منح القروض ألجاؿ ـبتلفة– حساعات مدينة – ولكن
ال تستطيع أف تؤدي ىذه اػبدمة عاستعماؿ مواردىا اػباصة ،فهي تستعُت يف الغالب عأمواؿ الغَت اليت تأتيها يف
ٍ
عشكل شبو كلي ،أما موارد البن
صورة ودائع –حساعات دائنة -وتعتمد عليها

اػباصة فهي تلعب دورىا

الطبيعي كضماف لبللتزامات أماـ اؼبودعُت وغَتىم ،ومن ىنا تعد الودائع البنكية التغذية األساسية لسَت نشاط
أساسا دبنح القروض.
البن التجاري اؼبتعلق ً

فقبل عشر سنوات تقريبا مل تكن قائمة األدوات واػبدمات البنكية تضم إال القليل من اػبدمات البنكية اػباصة،

أما اليوـ فهي تضم أكثر من عشرين منتجا ولدمة ،وتشمل اؼبنتجات واػبدمات البنكية اػباصة حزمة من
اػبدمات التقليدية وعاقة مكتملة من األدوات واػبدمات اؼبالية وغَت اؼبالية اليت تدلل يف اغبياة اليومية للعميل.
و يبكن ذكر أىم الوظائف واػبدمات اليت يوفرىا البن على النحو التايل:1

 1رعد حسن الصرف ،عولمة جودة الخدمة المصرفية ،دار التواصل العريب ،األردف ،2007 ،ص.134 :
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أولً :تلقي الودائع
تظهر أنبية الوديعة من عدة جوانب ،سوا من وجهة نظر األفراد والنظاـ البنكي أو النظاـ االقتصادي ككل،
فهي تفتح آفاقا واسعة أماـ كل األطراؼ وفرصة لتحقيق أىدافهم فيما يتعلق عاألمن والسيولة والرحبية وللق
إمكانية جديدة للنشاط االقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة من لبلؿ تدفقات مالية مستمرة تساعد على تطور
األعماؿ.

والودائع تتمثل يف "السيولة اؼبوضوعة يف البنوؾ من قِبل أفراد طبيعيُت أو معنويُت ،حيث توضع عصفة مؤقتة

قصَتة أو طويلة اؼبدى على سبيل اغبفظ أو التوظيف ،تكوف يف الغالب على شكل نقود قانونية".1
ىناؾ عدة أنواع للودائع نذكر منها:
 .1الودائع تحت الطلب :ىي تل الودائع اليت يستطيع مالكها اإلطبلع والتصرؼ فيها مىت شا ودوف إشعار
مسبق حيث يبكنو سحبها جزئيًا أو كليًا ،تشمل أرعع فروع ىي:

2

 حساب الصكوك"حساب الشيك" :يُفتح ىذا اغبساب لؤلفراد العاديُت واؼبعنويُت من أجل تلبية حاجياهتم،
حيث هبب أف يظل رصيد اغبساب دائِنًا وال يبكن للعميل أف يسحب مبلغ يفوؽ رصيده؛
 الحساب الجاري :يفتح ىذا النوع من اغبساعات لفائدة التجار ورجاؿ األعماؿ والصناعيُت عاعتبارىم
أشخاص طبيعيُت أو معنويُت لقيامهم ععمليات مهنية ،وىبتلف عن حساب الشي يف إمكانية حصوؿ العميل
على تسبيقات من البن أي إمكانية أف يصبح ىذا اغبساب مدينًا؛
 حسابات التوفير :ىو حساب لاص عاألشخاص الطبيعيُت ،تسجل حركات السحب واإليداع يف دفًت
واجب التقدًن وىو دفًت شخصي ،ويبنح البن أصحاب تل الودائع فائدة حسب النسب اؼبقررة؛
 حساب التوفير السكني :يُفتح ىذا اغبساب عند توفر شروط معينة يف صاحبها قصد اغبصوؿ على قرض
من نفس البن لشرا أو عنا سكن ،وىذا اغبساب ـبصص ألصحاب اؼبداليل احملدودة وصغار اؼبدلرين.
 .2الودائع ألجل :ىي الودائع اليت يضعها أصحاةها يف البنوؾ لفًتة معينة وال يبكنهم سحبها إال ععد انقضا
عامبل تُصنف على أساسو ىذه الودائع ،وما يبيزىا
الفًتة وتقدًن إشعار للبن عتاريخ السحب ،فالوقت إ ًذا يعترب ً
ىو أنا ليست ودائع جارية سباما حبكم العقبات والشروط اليت تعًتض صاحبها أثنا عمليات السحب ،عاإلضافة
إ ى أنا تبقى حبوزة البن لفًتة ما تكوف ؿبل اتفاؽ عُت الطرفُت وىي كذل ليست ودائع إدلارية عاؼبعٌت الدقيق
1

A. BENHALIMA, Pratique Des Techniques Bancaire Reference en Algérie, Edition DEHLEB, Alger, 1997,
p :40.
 2الطاىر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،ط  ،6اعبزائر ،2007 ،ص.26 :
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ال يكوف يف العادة لفًتات طويلة ،وعليو فإف الودائع ألجل ذبمع عُت

نظرا ألف عقا ىا يف البن
ؽبذا اؼبفهوـ ً
لاصييت التوظيف والسيولة .1فخاصية التوظيف تعٍت لصاحبها اغبق يف اغبصوؿ على عائد يف شكل فائدة ،أما
لاصية السيولة فتجمع عُت إمكانية السحب يف أي وقت ععد إشعار البن عاإلضافة إ ى أف وقت اإليداع ليس
طويبل.
وي عترب ىذا النوع من الودائع من عُت العناصر األساسية اليت يستطيع البن توسيع قدراتو اإلقراضية من لبلؽبا
وىي تنقسم إ ى:

2

 الحسابات ألجل :تتعلق عالودائع اليت ال تقل مدة استحقاقها عن شهر واحد وتسًتجع الوديعة يف ناية اؼبدة
عاإلضافة إ ى الفائدة ،وإذا مت اسًتدادىا قبل ناية اؼبدة احملددة واؼبتفق عليها يتم إعادة احتساب الفائدة ،وي ِ
عطي
ُ
للمودع سند يُثبت حقو ويسمى "ص الوديعة" وىو ص شخصي يُدوف فيو اسم صاحب الوديعة ومبلغ
البن ُ
الوديعة وتاريخ استحقاقها ومقدار الفائدة اؼبتفق عليها؛

 أذونات الصندوق وأذونات اإلدخار :سبثل أذونات الصندوؽ ىي سندات غباملها (اظبية) مدهتا تًتاوح عُت
ثبلثة أشهر وسنتُت ،أما أذونات االدلار فهي نوع من أذونات الصندوؽ ولكن تستحق السداد يف أي وقت ععد
مرور ثبلثة أشهر؛
 خطط اإلدخار السكني :يشبو حساب التوفَت السكٍت أي أنو عبارة عن حساب توفَت يتطلب دفًت ويعود
عفائدة ،غَت أف االلتبلؼ عينهما يكمن يف أف حساب التوفَت السكٍت ىو وديعة ربت الطلب يف حُت لطة
االدلار السكٍت عبارة عن وديعة ألجل كما أف اؼبدلرات تبقى ؾبمدة يف البن

طيلة اؼبدة ،وتزداد الفائدة إذا

استمر صاحب اغبساب يف التوفَت مع فرصة اغبصوؿ على القرض؛
 الودائع بإشعار مسبق :ىي ودائع ألجل ،يبكن لصاحبها السحب منها قبل تاريخ االستحقاؽ وذل عإشعار
البن مسب ًقا واؽبدؼ من ذل ىو ذبنب البن للسحب اؼبفاجئ.
نظرا ؼبدة إيداعها يف البنوؾ والعائد اؼبنتظر
 .3الودائع الدخارية :تعترب الودائع دبثاعة عملية توفَت وادلار حقيقية ً

منها ،حيث تبقى ىا تو الودائع لفًتات طويلة يف البن وال يبكن لصاحبها سحبها إال ععد انقضا مدة اإليداع
مهما كانت الظروؼ؛

 1زكي لليل اؼبساعد ،تسويق الخدمات وتطبيقاتها ،دار اؼبناىج للنشر والتوزيع ،ط ،1عماف ،األردف ،2003 ،ص.257 :
 2الطاىر لطرش ،مرجع ساعق ،ص.27 :
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 .4الودائع الئتمانية :ىبتلف ىذا النوع عن عقية الودائع من حيث أنو ال يكوف نتيجة إيداع حقيقي فهو ناشئ
عن ؾبرد فتح حساعات ائتمانية والقياـ ععمليات اإلقراض؛
 .5خدمات األمانات :وىي أشيا معينة يود أصحاةها االحتفاظ ةها لتجنب ـباطر السرقة والضياع واغبريق
وغَتىا ،فيودعونا لدى البن على أف يسًتدوىا ععد ذل عنفس مظهرىا اؼبادي ،لذا يقوـ البن عإعداد لزائن
أجرا1؛
لاصة ؽبذا الغرض يتقاضى عليها ً

 .6خدمات التحصيل الداخلية :تقوـ البنوؾ عتسوية الديوف عن طريق اؼبقاصة أو الًتحيل يف اغبساب دوف
حاجة إ ى تداوؿ كميات كبَتة من العملية وما يًتتب على ذل من تكاليف وتعرض ؼبخاطر السرقة والضياع،
وتتمثل التسويات اليت تقوـ ةها البنوؾ يف ربصيل الشيكات والكمبياالت والتحصيبلت اؼبستندية لغرض اإليداع
يف اغبساب؛
 .7خدمات التحصيل الخارجية :كأف يتم االتفاؽ عُت اؼبصدر واؼبستورد على إرساؿ البضائع دوف اغباجة إ ى
فتح اعتماد مستندي لصاحل اؼبصدر ثقةً منو عاؼبستورد عتسليم الثمن عند تسلم مستندات البضاعة ،ويف ىذه
اغبالة يقدـ اؼبصدر إ ى عنكو اؼبستندات اؼبتفق عليها عينو وعُت اؼبستورد ويتو ى البن إرساؿ ىذه اؼبستندات إ ى
مراسلو يف علد اؼبستورد ويطلب منو تسليم مستندات الشحن إ ى اؼبستورد مقاعل دفع شبن البضاعة ،وعندما يسدد
اؼبستورد ىذا الثمن يبلغ البن اؼبصدر لغرض إجرا التسويات البلزمة ،وكما ىو اغباؿ عالنسبة للتسويات اؼبالية
عن طريق اغبواالت اػبارجية.
ثانيًا :تقديم القروض
القرض ىو تل الثقة اليت يبنحها البن لعميلو مقاعل تعهده عإرجاع مبلغ القرض عند تاريخ استحقاقو ،فالبن
عند منحو للقرض ينتظر عند تاريخ االستحقاؽ أف يتحصل على مبلغ القرض عاإلضافة إ ى الفائدة الناذبة عن
عملية التسليف والوقت غَت أنو يتحمل ـباطر ىذه اؼبنح.2
إف البن

من لبلؿ منحو للقروض يهدؼ إ ى تعظيم أرعاحو عرب تقديبو أجود اػبدمات لزعائنو ،إذ يتخلى

البن عن سيولة آنية لصاحل زعائنو وينتظر منهم االلتزاـ عإعادهتا يف وقت الحق وذل دبقاعل مبلغ الفائدة.

 1زكي لليل اؼبساعد ،مرجع سابق ،ص.258 :
2

أسامة ؿبمد الفويل ،زينب عوض اهلل ،اقتصاديات النقود والتمويل ،الدار اعبامعية ،جامعة مصر العرعية ،2005 ،ص.135 :
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ىناؾ عدة أنواع من القروض واليت يبكن تصنيفها حسب اؼبعايَت التالية:
 .1نوع النشاط الممول :يتم تقسيم القروض حسب ىذا اؼبعيار إ ى:
 قروض إنتاجية :ىي تل

1

القروض اليت تقدمها الدولة واؼبؤسسات اؼبالية والبنكية ،ويكوف اؽبدؼ منها

سبويل النشاط االستثماري واإلنتاجي لاصة؛
 قروض استهالكية :تل القروض اليت تسعى إ ى تشجيع االستهبلؾ عن طريق التسهيبلت اؼبمنوحة كالبيع
عالتقسيط ،وىذه القروض ُلصصت للعائبلت ذات الدلل احملدود من أجل سبويل مشًتيات السلع
االستهبلكية اؼبعمرة كاألثاث واآلالت واألجهزة اإللكًتومنزلية والسيارات.2...
 .2الغرض من القرض :يتم تقسيم القروض حسب ىذا اؼبعيار إ ى:

3

 قروض تجارية :تل القروض اؼبوجهة إ ى سبويل كل ما لو عبلقة عنشاط القطاع التجاري؛
 قروض صناعية :ىي القروض اليت هتدؼ إ ى سبويل عمليات القطاع الصناعي؛
 قروض فالحية :ىي القروض اؼبوجهة لتمويل نشاطات القطاع الفبلحي؛
 قروض عقارية :موجهة إ ى سبويل كل النشاطات العقارية كاؼبباين واألراضي واؼبنشآت الكربى؛
 قروض شخصية :ىي القروض اليت ُسبنح لتمويل نفقات ليست ؽبا عبلقة عالنشاط اؼبهٍت للمقًتض.
 .3من حيث الضمان :يتم تقسيم القروض حسب ىذا اؼبعيار إ ى:4
 قروض مكفولة بضمان :تشًتط البنوؾ اغبصوؿ على ضمانات عند تقدًن القروض لعمبلئها تفاديًا للوقوع يف
اؼبخاطر ،ويرجع ذل لعدة أسباب كضعف اؼبركز اؼبايل للعميل أو كِرب مبلغ القرض.
 قروض غير مكفولة بضمان :تعترب من أكثر القروض ؾبازفةً ومن اؼبمكن أف يطلبوا نسب ورسوـ أعلى،
فالبن عند تقديبو للقرض يطلب ضمانات غَت أنو قد يتخلى عن طلبها عندما يدلل عامل الثقة ،أي أف البن
لو ثقة يف قدرة عميلو على السداد وذل من لبلؿ التعامبلت الساعقة معو واؼبعرفة اعبيدة ؼبركزه اؼبايل ،حيث يقوـ
البن عفتح اعتماد لعميلو لتمكينو من السحب يف أي وقت من اغبساب ضمن مبلغ ؿبدد ومدة معينة.

 1عبد اغبق عوعًتوس ،الوجيز في البنوك التجارية ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،جامعة منتوري قسنطينة ،2003 ،ص.39 :
2

A. BENHALIMA, Opcit, p: 90
3وبيوش حسُت ،مداللة ععنواف تسيير مخاطر القروض :حالة  ،CPAاؼبؤسبر الدويل الساعع إلدارة اؼبخاطر يف ظل اقتصاد اؼبعرفة ،يومي  19/17أفريل  ،2007جامعة الزيتونة،
تونس ،ص.03 :

 4صبيل سامل الزيدانُت ،أساسيات في الجهاز المالي –المنظور العلمي ، -دار وائل للطباعة والنشر ،عماف ،األردف ،1999 ،ص.49 :
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نظرا الىتمامو دبدة منحو للقرض أو
 .4من حيث المدة :يعترب التقسيم حسب اؼبدة أساس تقسيمات القروض ً
أجل انقضائو وعليو يتم تقسيم القروض إ ى قروض قصَتة األجل واليت تتمثل يف قروض االستغبلؿ وقروض

متوسطة وطويلة األجل واليت تتمثل يف قروض االستثمار وىي كالتايل:1
 قروض الستغالل :يعرؼ قرض االستغبلؿ عأنو قرض قصَت األجل ال يتعدى منحو السنتُت والغرض منو
ىو سبويل احتياجات دورة االستغبلؿ واؼبعامبلت االستهبلكية ،حيث يقوـ على أساس السداد من نتيجة الدورة
ةهدؼ سبويل االستَتاد والتصدير وسرعة دوراف اؼبخزوف والتوسع اؼبوظبي ،تتجسد قروض االستغبلؿ فيما يلي:
 -قروض الصندوق :ىي تل

القروض اليت هتدؼ إ ى تزويد صندوؽ العميل عالسيولة ،حيث يقوـ البن

عتسبيق النقود للزعوف عدين على حساعو مقاعل وعد عالوفا يف اؼبوعد احملدد مع دفع فائدة ،وؽبذا النوع من
القروض عدة صور نذكر منها:2
 القروض ببياض :ىي القروض اليت يتحمل فيها البن

اؼبخاطرة عصفة كلية وال يستفيد من أي ضماف

جوىري ،كما تعرؼ عالقروض العامة لكونا موجهة لتمويل األصوؿ اؼبتداولة عصفة إصبالية وليس لتمويل أصل
معُت وىي تتفرع عدورىا إ ى:
 تسهيالت الصندوق :هتدؼ إ ى مواجهة صعوعات اػبزينة قصَتة اؼبدى (عدـ التوافق عُت إيرادات
اؼبؤسسة ونفقاهتا) ،وسبتد ىذه القروض من عضعة أياـ إ ى شهر كحد أقصى ومبالغها ال تتعدى رقم أعماؿ
اؼبؤسسة الشهري؛
 القرض الموسمي :قرض موجو لتمويل احتياجات اػبزينة الناصبة عن النشاط اؼبوظبي الذي يبثل النشاط
غَت اؼبنتظم وغَت اؼبمتد على طوؿ دورة االستغبلؿ ،حيث هبب تقدًن ـبطط اػبزينة الذي يبُت نشاطاهتا
وعائداهتا لسنة كاملة وعلى ضوئو ُربدد قيمة االحتياجات اغبقيقية للخزينة ،وال يتعدى القرض سنة؛
 قرض الربط  :منح ىذا النوع من القروض ؼبواجهة اغباجة إ ى السيولة لتمويل عملية مالية غالبًا ما تكوف

شبو أكيدة ولكن مؤجلة ألسباب لارجية ،كأف تقرر اؼبؤسسة القياـ عاستثمار معُت عن طريق عيع عقارات

ال ربتاجها ولكن دلوؿ األمواؿ الناصبة عن ىذه العملية سيتألر عسبب إجرا ات معينة ،واؼبؤسسة حباجة
إ ى السيولة فتلجأ إ ى البن لطلب القرض لتمويل استثمارىا على أف يتم التسديد يف فًتة وجيزة ععد إسباـ
إجرا ات عيع العقارات اؼبتنازؿ عنها.
 1الطاىر لطرش ،مرجع ساعق ،ص.57 :
2
B. ROLLANDE, Principes De Techniques Bancaires, 2eme Edition, Dunod, 2001, p: 206.
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 القروض الخاصة  :ىي تل

القروض اؼبوجهة لتمويل أصل معُت من عُت األصوؿ اؼبتداولة عصفة لاصة،

وىي تنقسم إ ى:
 تسبيقات على البضائع :إ ّف اؼبؤسسات اليت حبوزهتا عضائع يف اؼبخزف تستطيع أف تطلب من عنكها تقدًن
تسبيقات على البضائع واليت تكوف يف أغلب األحياف مضمونة عالبضائع اؼبوجودة يف ـبازف اؼبؤسسة أو
فبلوكة لشخص ثالث ،حيث قبل منح البن لتسبيق يتأكد من وجود البضاعة وطبيعتها وقيمتها (أف تكوف
قاعلة للبيع وأف ال تكوف لاضعة لقوى السوؽ أي ثبات قيمتها).
 تسبيقات على الصفقات العمومية :يأيت تدلل البنوؾ يف إطار ىذه الصفقات ّإما عن طريق منح
الكفاالت ،حيث يبنح البن ىذه الكفاالت لصاحل اؼبقاولُت اؼبكتتبُت يف الصفقات العمومية لضمانم أماـ
السلطات العمومية وتكوف على أرععة أشكاؿ :كفالة الدلوؿ إ ى اؼبناقصة وكفالة حسن التنفيذ وكفالة
اقتطاع الضماف وكفالة التسبيق ،أو عن طريق منح قروض فعلية تتمثل يف قرض التمويل اؼبسبق وتسبيقات
على الديوف الناشئة وغَت اؼبسجلة وذل عند إقباز جز معُت من األشغاؿ واإلدارة مل تسجل ذل رظبيًا
عاإلضافة إ ى تسبيقات على الديوف الناشئة واؼبسجلة حيث تقدـ يف ىذه اغبالة التسبيقات ععد أف يتم
اؼبصادقة من قِبل اإلدارة على انتها اإلقباز أو التنفيذ لؤلشغاؿ1؛
 خصم األوراق التجارية :ىي عملية قرض قصَت األجل يقوـ من لبلؽبا البن
حاملها قبل تاريخ استحقاقها ،حيث وبل البن
يسًتجع قيمة تل

عشرا ورقة ذبارية من

ؿبل الشخص الدائن إ ى غاية تاريخ االستحقاؽ أين

الورقة مقاعل حصولو على فائدة تكوف على شكل عمولة ،واليت ربتسب من القيمة
يقتطع

نظرا ألف اؼببلغ الذي يستفيد منو البن
االظبية للورقة ،وتعرؼ ىذه العملية عاػبصم وظبيت عذل
ً
مباشرة من القيمة االظبية للورقة ومنو فالعميل يتحصل على قيمة أقل من القيمة االظبية للورقة ،كما يستطيع
البن

إعادة لصم الورقة التجارية لدى البن اؼبركزي ولكن قبل تاريخ استحقاقها عند احتياجو للسيولة،

ويتحدد مبلغ اػبصم عثبلثة عوامل ىي :سعر الفائدة عُت تاريخ اػبصم وتاريخ االستحقاؽ وكذا عمولة
التحصيل عاإلضافة إ ى عمولة اػبصم وىي أجرة البن لقا ربويلو لقيمة آجلة عقيمة عاجلة.

Ibid. p: 225.
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 القروض بالتوقيع :ىنا البن يبنح توقيعو عدوف ربمل نفقات اػبزينة ،يف ىذا الشكل من القروض يلتزـ البنكيعورقة أماـ الغَت عقبوؿ االلتزامات اؼبربمة مع ععض الزعائن ويلتزـ البن

عالدفع يف حالة عجز العميل عن سداد

مستحقاتو أي أف البن يدلل كضامن لفائدة الزعوف أماـ دائنو وتتمثل يف عدة أشكاؿ منها:1
 كفالت على الصفقات العمومية :تكوف عأرععة أشكاؿ وىي كالتايل:
 oكفالة الدخول إلى المناقصة :الغرض منها إعفا العميل من تقديبات مالية لئلدارة صاحبة اؼبشروع
للتعويض يف حالة لروجو من اؼبشروع؛
 oكفالة حسن التنفيذ :سبنح من قِبل البن للعمبل أو اؼبقاولُت كضماف غبسن تنفيذىم للمشاريع وفق ما
تنص عليو االلتزامات التعاقدية (دفًت الشروط) ،الغاية من ورا ىا ذبنب العميل لتجميد مبالغ مالية يبكن
أف تؤثر على عملو؛
 oكفالة اقتطاع الضمان :ىي تعهد من البن

لضماف األلطا احملتملة الناذبة عن تنفيذ صفقة معينة،

عموما ب% 0من
والغاية من ذل ذبنيب العميل اقتطاع مبلغ مايل من كل وضعية أشغاؿ منتهية واؼبقدرة ً

قيمة الوضعية اؼبنتهية؛

 oكفالة التسبيق :ىنا تقوـ اإلدارة صاحبة اؼبشروع عتحديد تسبيق للمقاولُت الفائزين عالصفقات ،غَت أنا
ال تقوـ دبنحو إالّ إذا حصلت على كفالة التسبيق من قِبل أحد البنوؾ اليت تتعهد عتسديد التسبيقات اليت
استفاد منها العمبل ؛
 القرض المستندي :حيث يُعد أساس اغبركة التجارية (االستَتاد-التصدير) يف كافة أكبا العامل ،حيث يُنفذ
من لبلؿ شبكة اؼبراسلُت للبنوؾ حوؿ العامل ،ويعرؼ االعتماد اؼبستندي عأنو طلب يتقدـ عو اؼبتعامل من أجل
سداد شبن مشًتيات البضائع من اػبارج ،حيث يقوـ البن

دبوجبو عن طريق اؼبراسلُت عسداد القيمة عالعملة

اؼبطلوب السداد ةها ،وتُنفذ االعتمادات اؼبستندية عالبنوؾ من لبلؿ أسلوعُت نبا :األوؿ ىو تنفيذ االعتماد
كخدمة عنكية ويتم تغطيتو عالكامل من قِبل اؼبتعامل ،ويقتصر دور البن على اإلجرا ات لفتح االعتماد لدى
اؼبراسل وسداد قيمة االعتماد عالعملة اؼبطلوعة ،أما الثاين :فهو تنفيذ االعتماد اؼبستندي كائتماف عنكي حيث يقوـ
اؼبتعامل عسداد جز فقط من قيمة االعتماد ويقوـ البن عاستكماؿ سداد قيمة االعتماد كعملية ائتمانية.
وقبد عدة أنواع من القرض اؼبستندي ىي :قرض يكوف قاعل لئللغا يف أي غبظة من قبل البائع أو اؼبشًتي،
قرض ال يبكن نقضو ويكوف غَت قاعل إللغا الشروط أو إلغا العقد مهما كانت األسباب ،عاإلضافة إ ى النوع
1من إعداد الطالب عاالعتماد على وثائق عنكية.
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األلَت وىو قرض ال يبكن نقضو ومؤكد حيث يكوف مؤكد من قِبل البن اؼبشًتي وعن البائع ععد تفاىم كل من
اؼبشًتي (اؼبستورد) والبائع (اؼبصدر) على نسبة الفاتورة حيث يتقدـ اؼبشًتي من عنكو لطلب فتح اعتماد مستندي
لصاحل البائع وذل عاالستناد إ ى الفاتورة ومنو يقوـ عن اؼبستورد عاالتصاؿ عبن اؼبصدر من أجل االعتماد،
ويقوـ ىذا األلَت عاالتصاؿ عاؼبصدر للتأكيد على طلب الفتح وفق الشروط وإذا مت القبوؿ من قِبل اؼبصدر يقوـ
ىذا األلَت عإرساؿ البضائع اليت يألذ عليها وثائق اإلرساؿ ويقوـ ععدىا عن

اؼبستورد عتسديد مبلغ السلع

اؼبرسلة.
 القروض المقدمة لألفراد :ىدفها سبويل االستهبلكات اػباصة لؤلفراد ورغباهتم وحاجاهتم اؼبتنوعة وسبنح ىذهالقروض عشكل لاص لؤلفراد ذوي الدلوؿ الثاعتة حيث تتناسب مبالغها مع الدلل الشهري للمستفيد ومن عُت
ىذه القروض 1:القروض الشخصية والقرض العقاري وعطاقات القرض.
 قروض الستثمار :ىي تل القروض اؼبوجهة لتمويل اعبز العلوي من اؼبيزانية كاؼبباين واألراضي ،ومعداتالعمل للمؤسسات ،...أي اػباصة ععمليات االستثمار اؼبتمثلة يف التضحية دببلغ مايل حايل عغرض اغبصوؿ على
نقود أكثر يف اؼبستقبل ،حيث أف سبويل عملية استثمار يقاعلها ذبميد لؤلمواؿ ؼبدة طويلة يبكن أف سبتد إ ى ما فوؽ
سنتُت حسب طبيعة اال ستثمار ولكنو سيحصل على فوائد معتربة غَت أنو يتحمل إمكانية حدوث ـباطر ناذبة عن
ىذا القرض ،ونذكر نوعُت :

2

وعموما تكوف
 القروض متوسطة األجل :ىي تل القروض اليت تًتاوح مدهتا ما عُت عامُت إ ى سبعة سنوات،
ً
موجهة للتجهيزات اػبفيفة واليت تكوف مدة استعماؽبا تتبل ـ مع مدة القرض مثل اآلالت واؼبعدات ووسائل النقل
وذبهيزات اإلنتاج عصفة عامة ،ويبكن أف مبيز عُت نوعُت من ىذه القروض:
 oقروض قابلة للتعبئة :ويقصد ةها تل القروض اليت يستطيع البن إعادة لصمها لدى مؤسسة مالية أو
لدى البن

اؼبركزي ،فبا يسمح لو عاغبصوؿ على السيولة يف حالة اغباجة إليها دوف انتظار أجل

استحقاؽ القرض الذي منحو فبا يقل ل لطر ذبميد األمواؿ وهبنبو إ ى حد ما الوقوع يف أزمة نقص
السيولة؛
 oالقروض غير القابلة للتعبئة :ىي القروض اليت ال يستطيع البن إعادة لصمها لدى اؼبؤسسات اؼبالية
والبن

اؼبركزي ،ومن مث يكوف ُؾب ًربا على انتظار تاريخ استحقاقها فبا يزيد من ـباطر ذبميد األمواؿ

1من إعداد الطالب عاالعتماد على وثائق عنكية.
 2الطاىر لطرش ،مرجع ساعق ،ص.70 :
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عشكل كبَت وكذل أزمة السيولة ،وعليو فالبن يقوـ عدراسات دقيقة وحساسة ذباه ىذه القروض عشكل
ال يهدد لزينة البن .
 القروض طويلة األجل :ىي تل القروض اؼبوجهة لتمويل االستثمارات الثقيلة اليت ال تستطيع اؼبؤسسة أف
تتحملها دبفردىا كاألراضي واؼبباين دبختلف ذبهيزاهتا واستعماالهتا ،حيث أف ىذا النوع من القروض مدتو تتجاوز
سبعة سنوات وقد سبتد إ ى عشرين سنة ،أي أف مدة استعماؿ ذبهيزات اؼبشروع االستثماري تفوت الػسبع سنوات،
اعتمادا على مدلرات مالية
ونظرا لضخامة مبالغ القروض وطوؿ مدهتا تتخصص مؤسسات مالية يف سبويلها
ً
ً
نجر عن ىذا النوع من
ونظرا للمخاطر العالية اليت تَ َ
طويلة واليت ال تقوى البنوؾ التجارية عادة على صبعهاً ،
القروض تتفادى اؼبؤسسات ىذه اؼبخاطر عاشًتاؾ عدة مؤسسات يف سبويل واحد أو عطلب ضمانات حقيقية.

تعترب القروض متوسطة وطويلة األجل طرؽ كبلسيكية للتمويل االستثماري ورغم ذل تبقى من الطرؽ الشائعة
لتمويل اؼبشاريع االستثمارية ،ولكن عهدت البنوؾ إ ى البحث يف وسائل جديدة للتمويل تسمح ؽبا عتجنب عوائق
وـباطر القروض متوسطة وطويلة األجل.
ثالثًا :الخدمات البنكية الحديثة
إ ّف التطورات اؼبالية واالقتصادية العاؼبية أثرت عشكل كبَت على عمل البنوؾ ،وعليو فإ ّف اػبدمات البنكية مل تعد
تقتصر على عمليات اإليداع واإلقراض وما يرتبط ةها من أنشطة عنكية فقط حيث تشَت الداللة العملية إ ى تنوع
األنشطة واؼبنتجات اليت تقدمها البنوؾ يف الوقت اغبايل سوا يف الدوؿ اؼبتقدمة أو النامية ،ومن ىذه اؼبنتجات
نذكر:
 -1المشتقات :ىي أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة ،ويطلق عليها ىذا االسم ألنا مشتقة من أدوات
استثمارية تقليدية كاألسهم والسندات وتعتمد يف قيمتها على أسعار ىذه األدوات ،ويبكن ربديد مفهوـ األدوات
اؼبشتقة عأنا عبارة عن عقود مالية تتعلق ععمليات لارج اؼبيزانية لاصة عالنسبة للبنوؾ ،وتتحد قيمتها عقيمة
واحدة أو أكثر من األصوؿ أو األدوات أو اؼبؤشرات األساسية اؼبرتبطة ةها وتضم اؼبشتقات ؾبموعة واسعة من
تبعا لدرجة تعقيدىا من أنبها :عقود اػبيار ،العقود اآلجلة ،العقود
العقود اغبالية اليت تتنوع وفق ىذه األدوات ً

اؼبستقبلية ،اؼببادلة1؛

 1أضبد صاحل عطية ،مشاكل المراجعة في أسواق المال ،دار اعبامعية ،2003 ،ص.211 :
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قروضا كبَتة القيمة نسبياً
عرؼ عالقروض اؼبشًتكة أو قروض التجمع البنكي ،وسبثل ً
 -2القروض المجمعة :تُ ّ
تُنظَم لصاحل مقًتض معُت دبشاركة ؾبموعة من البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اؼبق ِرضة ،وذل ّإما لوجود قيود تسليفية
َربُد من قدرة البن الواحد على تقدًن مبالغ كبَتة ،أو لرغبة من اؼبق ِرضُت يف توزيع ـباطرىا أو األمرين معاً1؛

 -3شهادات اإليداع :شهادة اإليداع عبارة عن عقد عنكي يُربـ عنا ً على رغبة العميل يتعهد دبوجبو البن
العقاري عدفع القيمة االظبية للشهادة عتاريخ استحقاقها على أف يستفيد العميل من معدؿ فائدة وبدد وفق مدة
الشهادة ،ويكوف أجل ىذه الشهادات ستة أشهر ويبكن أف يصل إ ى سبع سنوات2؛
 -4شراء مستندات التصدير :يُستخدـ ىذا اؼبصطلح لتعريف عملية شرا التزامات يتم استحقاقها يف اؼبستقبل
وتكوف ىذه االلتزامات ناذبة عن تقدًن سلع أو لدمات حاليا يف مبادالت التصدير دوف اغبق يف الرجوع على

أي من الذين قاموا عتحويل ىذا االلتزاـ وتُعد أداة لتمويل التجارة اػبارجية3؛
 -5شراء الفواتير بالجملة :ربويل للحقوؽ التجارية من مالكها إ ى الوكيل أو الوسيط الذي يتحمل مهمة
ربصيلها وضماف الوفا النهائي يف حالة اإلعسار اؼبؤقت أو النهائي للمدين مقاعل عموالت التدلل ،ويعرؼ عأنّو
عقد يقوـ دبقتضاه شخص طبيعي أو التياري عتقدًن لدمات التمويل وحفظ حساعات وربصيل أوراؽ القبض
واغبماية من ـباطر االئتماف مقاعل تنازؿ العميل عن أوراقو التجارية عالبيع أو الرضا4؛
 -6التمويل التأجيري (الئتمان اإليجاري) :يُعرؼ من لبلؿ شرح مراحلو فهو يبثل عبلقة عُت ثبلثة أطراؼ
ِ
ىي اؼبؤسسة ِ
اؼبستأجرة لو واؼبؤسسة اؼبوِردة ،حيث تقوـ اؼبؤسسة اؼبستأجرة عالتيار
اؼبؤجرة لؤلصل واؼبؤسسة
األصل الذي تريده لدى اؼبؤسسة اؼبوردة مث تقوـ اؼبؤسسة اؼبؤجرة عإجرا ات شرا ىذا األصل من اؼبؤسسة اؼبوردة
حيث تدفع شبنو عالكامل مث تقوـ عتقديبو إ ى اؼبؤسسة اؼبستأجرة على سبيل اإلهبار ،قد يكوف التمويل التأجَتي
"اؼبنتهي عالتملي " عن طريق وعد عالبيع أو مد مدة اإلجارة أو إعادة العُت اؼبؤجرة ،مث تكييف ىذا العقد على أنّو
عقد إجارة يبكن اؼبستأجر من االنتفاع من العُت اؼبؤجرة مقاعل أُجرة ؿبددة لبلؿ فًتة اإلهبار احملددة ،ويف ناية
مدة اإلهبار للمستأجر اػبيار عُت ثبلثة عدائل:

5

 1عقل مفلح ،وجهات نظر مصرفية ،ج ،02 :مكتبة اجملتمع العريب ،عماف ،األردف ،2006 ،ص .23
B. ROLLANDE, Opcit, P 232

2

 3الطاىر لطرش ،مرجع ساعق ،ص.76 :

 4أضبد عوراس ،تمويل المنشآت القتصادية ،دار العلوـ للنشر والتوزيع ،اعبزائر ،2008 ،ص.111 :
5

قطاؼ ليلي ،عوسعدة سعيدة ،الئتمان اليجاري كطريقة حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع دراسة تطبيقية لمؤسسة  - BCRبسطيف ،الدورة التدريبية
الدولية حوؿ سبويل اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة وتطوير دورىا يف االقتصاديات اؼبغارعية ،اؼبعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت سطيف،
 28-25ماي  ،2003ص.05 :
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ؿبددا إما يف عداية العقد أو
 يبل اؼبؤجر األصل مع مراعاة األقساط واآلجار اؼبدفوعة ساع ًقا ويكوف الثمن ًعأسعار السوؽ يف ناية العقد؛
 -سبديد فًتة اإلهبار لفًتات الحقة؛

 إرجاع األصل اؼبؤجر إ ى اؼبؤسسة ِاؼبؤجرة ومن مث تنتهي العبلقة عُت الطرفُت.
َ

 -7الخدمات البنكية اإللكترونية :إ ّف دلوؿ اجملاؿ االلكًتوين ولاصة االنًتنيت إ ى البنوؾ أحدث قفزة نوعية
يف ؾباؿ اػبدمات البنكية سوا ٌ من حيث السرعة أو اعبودة ،فبا أدى إ ى توفر لدمات عديدة منها:
 البطاقة اإلئتمانية :"carte de crédit" :وىي من أىم وسائل الدفع يف الوقت اغبايل والبديل العصري للنقود،
فهي لدمة عنكية سبكن حاملها من تسوية معامبلتو اليومية مع البن أو من لبلؿ شرا لوازمو الشخصية من
سلع ولدمات ،وتتميز البطاقة االئتمانية عاألماف واؼبرونة واالئتماف1؛
 أجهزة الصراف اآللي :"guichet automatique ":وىي أجهزة آلية للبن

والغرض منها تقدًن لدمات

السحب واإليداع يف حساعات عمبل البن وذل دبوجب ترتيب آيل يتبعو العميل ،حيث يتمكن من السحب
واإليداع دبوجب عطاقة مصممة ؽبذا الغرض ويف كافة األوقات ،2عاإلضافة إ ى لدمات ألرى مثل :طلب دفًت
الشي  ،طلب رصيد اغبساب ،تسديد الفواتَت؛
 الهاتف البنكي :"phone banking" :مع تطور اػبدمات البنكية على مستوى العامل أنشأت البنوؾ
لدمات اؽباتف البنكي (البن

الناطق) لتفادي طواعَت العمبل لبلستفسار عن حساعاهتم أو ععض اػبدمات

األلرى كتسديد الفواتَت والتحقق من أسعار الصرؼ للعمبلت األجنبية ...3؛
 التمويل اإللكتروني لألموال وظهور المقاصة اإللكترونية :تأسست لدمات اؼبقاصة اإللكًتونية عاـ
 ، 2775ويتم من لبلؽبا ربويل النقود من حساعات العمبل إ ى حساعات أشخاص أو ىيئات ألرى يف أي فرع
وألي عن يف دولة ألرى كدفع اؼبرتبات الشهرية أو التزامات دورية ،كما يتم تسوية اؼبدفوعات البنكية عن طريق
نظاـ التسوية اإلصبالية ضمن لدمات اؼبقاصة اإللكًتونية ،ويتيح ىذا النظاـ نقل وربويل مبالغ مالية من حساب
عنكي إ ى آلر عسهولة وأماف حيث تتم اؼبدفوعات يف نفس اليوـ وعنفس القيمة دوف إلغا أو تألَت4؛

1

عصاـ عمر أضبد مندور ،البنوؾ الوضعية والشرعية ،ط ،02 :دار التعليم اعبامعي للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،2013 ،ص.147 :

 2زكي لليل اؼبساعد ،مرجع ساعق ،ص.281 :

 3اؼبرجع نفسو.
 4عبد اؼبنعم راضي ،فرج عزت ،اقتصاديات النقود والبنوؾ ،البياف للطباعة والنشر ،مصر ،2001 ،ص.31 :
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 الشيكات اإللكترونية :تشبو الشي

التقليدي حيث تعتمد فكرهتا على وجود وسيط إلسباـ عملية الدفع

واؼبتمثل يف البن الذي يشًتؾ لديو البائع واؼبشًتي من لبلؿ فتح حساب جاري عالرصيد اػباص ةهما مع ربديد
التوقيع اإللكًتوين لكل منهما وتسج يلو يف قاعدة البيانات لدى البن

اإللكًتوين ،ومن البنوؾ اليت تتبٌت ىذه

الفكرة ىي عن عوسطن وسييت عن 1؛
 الخدمات البنكية عبر النترنت :مع اتساع شبكة االنًتنت وسرعة إقباز األعماؿ اذبهت البنوؾ إ ى تقدًن
من لبلؿ مواقع إلكًتونية ؽبا على

تطورا وذل
كافة اػبدمات البنكية التقليدية وإ ى جانبها لدمات أكثر ً
االنًتنت ،ومن مث يبكن للعميل القياـ عإدارة حساعاتو أو إقباز أعمالو اؼبتصلة عالبن

عرب شبكة االنًتنت سوا

كاف يف اؼبنزؿ أو اؼبكتب ويف أي وقت ويعرب عنها "عاػبدمة اؼبالية عن ععد"2؛
 تقديم خدمات التأمين (صيرفة التأمين) :تعرؼ صَتفة التأمُت على أنا " تسويق اػبدمات التأمينية عن
طريق قنوات التوزيع يف البنوؾ لصاحل اؼبستأمنُت الذين ىم عمبل للبن " ،3إذف فنموذج صَتفة التأمُت يرتكز على
التكامل عُت البن وشركات التأمُت.

 1نواؿ عن عمارة ،وسائل الدفع اللكترونية (األفاق والتوصيات) ،اؼبلتقى الدويل حوؿ التجارة االلكًتونية ،جامعة قاصدي مرعاح ورقلة أياـ  17-15مارس  ،2004ص.12 :
 2نوري منَت ،التجارة اللكترونية والتسويق اللكتروني ،ط ،01 :ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،2014 ،ص.236 :
B. CRYSE, La Bancassurance En Mouvement, Deboek & Larcier, Bruxelles, 2005, p: 01
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المبحث الثالث :الجودة
تُعترب اعبودة سبلح اسًتاتيجي عالنسبة للمؤسسة ألنا ربقق ميزة تنافسية يف ؾباؿ نشاطها وؼبعرفة اؼبقصود
عاعبودة يبكن تسليط الضو على ععض التعاريف اؼبختلفة ؽبا وإعطا حملة عن مراحل تطور ىذا اؼبفهوـ وربديد
أىم متطلباتو.

المطلب األول :ماىية الجودة
سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إ ى التعريف عاعبودة وأنبيتها وكذا مراحل تطورىا كاآليت:
أولً :تعريف الجودة
لقد التلفت التعاريف اػباصة عاعبودة وذل للتحوالت االقتصادية عرب التاريخ ،وؼبا كاف مفهوـ اعبودة متعدد
ّ
موحدا ودقي ًقا حيث عرفو الكثَتوف نذكر منهم ما يلي:
األععاد مل يتفق اؼبفكروف والباحثوف على إعطا ه
مفهوما ً
ً
 .1اعبودة تعٌت" اػبلو من أي عيوب أو ألطا تتطلب إعادة العمل أو التسبب عأعطاؿ اؼبنتجات أو استيا
الزعائن ،وةهذا السياؽ تعٍت اعبودة "كلفة أقل"1؛
 .2كما تعرؼ اعبودة على أنا" :ىي اػبصائص اؼبادية أو غَت اؼبادية اليت تشكل الطبيعة األساسية للشي أو ىي
واحدة من اػبصائص اؼبميزة للشي 2؛
 .3ويف تعريف آلر أورده إدوارد ويلياـ دومينج ( )Edward William Demingأكد فيو أف اعبودة تعٍت "توقع
احتياجات الزعوف اغبالية واؼبستقبلية ،وترصبة ىذه االحتياجات إ ى سلعة أو لدمة مفيدة وقاعلة لبلعتماد ،وإهباد
النظاـ الذي ينتج السلعة أو اػبدمة عأقل سعر فبكن ،وىذا ما يبثل قيمة جديدة للزعوف واألرعاح عالنسبة
للمنظمة"3؛
ّ .4أما  Taguchi & Genichiاعتربا اعبودة ىي " :مقياس ؼبتطلبات الزعوف وإرضا التوقعات ،وأنا ليست ساكنة
عاعتبار أف توقعات الزعوف تتغَت عاستمرار وتتطلب تطوير مواصفات ومعايَت السلعة أو اػبدمة للوصوؿ

الحتياجات الزعوف (جودة التصميم) ،وعندئذ العد من القياـ ععملية التصنيع أو تقدًن اػبدمات اليت ترضي ىذه
اؼبعايَت والتوقعات (جودة اؼبطاعقة)4؛
1ؿبمد عبد العاؿ النعيمي وآلروف ،إدارة الجودة المعاصرة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عماف ،2009 ،ص.31 :

2عواطف إعراىيم اغبداد ،إدارة الجودة الشاملة ،دار الفكر ،عماف ،2009 ،ص.13 :
3
B. LOUISE, D.L. KURTZ, Contemporary Marketing, 7th éd, the Dryden press, A Harcourt Jovanovich college
publisher, Orlando, 2005, P: 368.
4
ISO 8402, Quality Management And Quality Assurance Vocabulary, 2nd Ed, International Standard, ISO,
Geneva, p: 01.
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 .5وأشار أحدىم أف " اعبودة ىي اؼبطاعقة للمواصفات"1؛
وكمحاولة إلعطا مفهوـ شامل نستعرض فيما يلي الطرؽ اؼبعتمدة يف تصميم اعبودة:2
 الطريقة الحدسية أو اإلدراكية :حبيث يشعر كل متعامل أف اؼبنتج ذو جودة عالية مقارنة دبا عهده من
منتجات ألرى ،لكن تبقى اؼبشكلة يف تباين وتفاوت األفراد يف إدراكهم ؽبذه اعبودة ،كما أف مقدـ اؼبنتج ال
يستطيع ربديد مستوى اعبودة عنفسو؛
 طريقة المنتج :من لبلؿ ربديد لصائص يبكن قياسها يف اؼبنتج فإذا توفرت تكوف اعبودة مرتفعة ،ومن
قدـ من لبللو؛
مساوئ ىذه الطريقة افًتاض اعبودة عندما تتحقق اػبصائص عغض النظر عن اؼبستوى الذي ستُ َ
 طريقة المستفيد :حيث وب ِدد العميل مواصفات معينة ربقق من لبلؽبا أعلى رضا لو ،وحىت تنجح ىذه
الطريقة هبب أف تؤلذ عاالعتبار صبيع العوامل اؼبؤث رة يف اعبودة من وجهة نظر العميل مثل نوع العميل وطبيعة
حاجاتو وقدرتو على الدفع...
 طريقة اإلنتاج (مواصفات التصنيع) :دبطاعقة اؼبنتج ؼبواصفات معينة ؿبددة مسب ًقا ،إذ أف العميل سيكوف
ر ٍ
اض عندما تكوف لصائص اؼبنتج مطاعقة لتل اؼبواصفات ،وىنا تػُ َوفر معايَت للقياس عليها؛

 طريقة القيمة :وذل

عرعط جودة اؼبنتج عالسعر ،فأحيانًا تُعرؼ اعبودة عأنا درجة التفوؽ عأقل األسعار

وكذل مراقبة االكبرافات عأقل التكاليف.
إذف فاعبودة ىي تكامل لصائص وفبيزات منتج أو لدمة ما عصورة سبكن من تلبية متطلبات ؿبددة أو متوقعة من
قِبل اؼبستفيد عالشكل الذي يتطاعق مع توقعاتو ووبقق رضاه التاـ عن السلعة أو اػبدمة اليت تُقدـ لو.
ثانيًا :التطور التاريخي للجودة

ظهر مفهوـ اعبودة وربسينها ألوؿ مرة يف الياعاف ،وذل يف عداية القرف العشرين مث انتشر ععد ذل يف مشاؿ

أمريكا ودوؿ أوروعا الغرعية إ ى أف أصبح موضوع العصر ،حيث ذبسد يف نج إداري قاـ عتطوير مفهوـ اإلدارة
القدًن ليتماشى مع التوجهات اؼبعاصرة اليت تؤكد على ربقيق اعبودة العالية لكسب رضا العمبل  ،وفبا ساعد على
انتشار ىذا اؼبفهوـ لسارة اؼبؤسسات األمريكية واألوروعية عبز من حصصها يف األسواؽ العاؼبية واحمللية لصاحل
عرب من لبللو إ ى األسواؽ العاؼبية وإ ى ربقيق رضا العمبل  ،يف
اؼبؤسسات الياعانية اليت ازبذت اعبودة كجسر تَ ُ

 1ؿبمد ظبَت أضبد ،الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية ،دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع ،األردف ،2009 ،ص.62 :

 2ؿبمود حسُت الوادي وآلروف ،إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردف ،2010 ،ص.20 :
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حُت أف اؼبؤسسات العاؼبية األلرى لاصة األمريكية كانت تويل اىتمامها األوؿ ؼبسألة العبلقة عُت اإلنتاجية
والتكلفة على اعتبار أف السعر ىو ىاجس العميل األوؿ ،ويبكن تقسيم مراحل تطور مفهوـ اعبودة كالتايل:

1

 .1المرحلة األولى (ضبط الجود) :سبتد ىذه اؼبرحلة ما عُت ( )2715- 2275وسبيزت عأ ّف مسؤولية ربديد اعبودة
فيها تقع على مشرفُت متخصصُت عضبط اعبودة ومتاععة قياسها والتحقق منها على اؼبنتجات اليت تقوـ
اؼبؤسسات عإنتاجها؛
 .2المرحلة الثانية (الضبط اإلحصائي للجودة) :امتدت ىذه اؼبرحلة لبلؿ

()2795-2715

واتسمت

عاستخداـ وظيفة التفتيش ومقارنة النتائج عاؼبتطلبات اؼبتعددة لتحديد درجة التطاعق عُت اؼبنتج واؼبواصفات
اؼبطلوعة؛
 .3المرحلة الثالثة (ظهور منظمات متخصصة في الجودة) :امتدت ىذه اؼبرحلة لبلؿ

()2775-2795

وامتازت ععدة تغَتات يف عيئة الصناعات ولاصة ععد فًتة الكساد االقتصادي الرأظبايل يف سنة ( )2733-2717فبا
أدى إ ى ظهور منظمات متخصصة عضبط اعبودة مثل اعبمعية األمريكية لضبط

اعبودةASQC

*2ما أدى إ ى

ربديد مستوى مقبوؿ للجودة عند إنتاج وعيع اؼبنتجات ،كذل ظهور حلقات اعبودة يف الياعاف عاـ  2707وما
حدث عليها من تطورات ععد ىذا التاريخ؛
 .4المرحلة الرابعة (تحسين الجودة) :امتدت ىذه اؼبرحلة من
حلقات اعبودة يف الياعاف إ ى مفهوـ إدارة اعبودة الشاملة

3

**TQM

()2725-2775

واليت سبيزت عتطور مفهوـ

وكذل ظهور التلف الصفري يف الياعاف إ ى

جانب مفاىيم ألرى كتوكيد اعبودة والذي يعترب نظاـ متكامل يتضمن عدد من السياسات واإلجرا ات البلزمة
لتحقيق اعبودة يف اؼبؤسسات الصناعية؛
 .5المرحلة الخامسة (إدارة الجودة) :امتدت ىذه اؼبرحلة ما عُت ( )1555-2725وسبيزت ىذه اؼبرحلة ععدد من
مفاىيم اعبودة اليت سبخضت عن اؼبرحلة الساعقة كمفاىيم العوؼبة واإليزو ،وظهور عرامج اغباسوب يف تصميم
اؼبنتج وإنتاجو وظهور فكرة اإلنتاج اؼبتكامل وأنظمة اإلنتاج اؼبرف وغَتىا؛
 .6المرحلة السادسة (مرحلة القرن :)21وىي اؼبرحلة اؼبستقبلية اليت تشَت إليها األحباث العلمية يف ىذا اؼبيداف
عأنا ستكوف مرحلة االىتماـ عالعميل من لبلؿ تقدًن وإنتاج ما يرغب فيو ،من حيث سهولة وسرعة اغبصوؿ
عليو عند الطلب.
 1قاسم نايف ،علواف احملياوي ،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو  ،2000 -9001دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عماف ،2005 ،ص ص.25-24 :
* American Society of quality control
** Total quality Management
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ثالثًا :أىمية الجودة
للجودة أنبية كبَتة عالنسبة للمؤسسات أو اؼبستهلكُت إذ تعترب أحد أىم العوامل اليت ربدد حجم الطلب على
منتجات اؼبؤسسة وتكوف األنبية كما يلي:

1

-1بالنسبة للمؤسسة :تستمد اؼبؤسسة ُشهرهتا من مستوى جودة ُمنتجاهتا ،ويتضح ذل من لبلؿ العبلقات

اليت ترعط اؼبؤسسة مع اؼبوردين ولربة العاملُت ومهاراهتم ،وؿباولة تقدًن منتجات تُليب رغبات وحاجات عمبل

اؼبؤسسة ،فإذا كانت منتجاهتا ذات جودة منخفضة يبكن ربسينها لكي ربقق الشهرة والسمعة الواسعة واليت
سبكنها من التنافس مع اؼبؤسسات اؼبماثلة يف نفس النشاط؛
-2المسؤولية القانونية للجودة :تزايد واستمرار عدد احملاكم اليت تتو ى النظر يف قضايا مؤسسات تقوـ عتصميم
منتجات أو تقدًن لدمات غَت جيدة يف إنتاجها أو توزيعها ،لذا فإ ّف كل مؤسسة إنتاجية أو لدمية تكوف
مسؤولة قانونًا عن كل ضرر يصيب العميل عسبب استخدامو ؽبذه اؼبنتجات؛
-3المنافسة العالمية :إ ّف التغَتات السياسية واالقتصادية ستؤثر يف كيفية وتوقيت تبادؿ اؼبنتجات إ ى درجة
كبَتة يف سوؽ دويل تنافسي ،ويف عصر اؼبعلومات والعوؼبة تكتسب اعبودة أنبية متميزة إذ تسعى كل من اؼبؤسسة
واجملتمع إ ى ربقيقها ةهدؼ التمكن من ربقيق اؼبنافسة العاؼبية وربسُت االقتصاد عشكل عاـ والتوغل يف األسواؽ
العاؼبية ،فكلما البفض مستوى اعبودة يف منتجات اؼبؤسسة أدى ذل إ ى إغباؽ الضرر عأرعاحها؛
-4حماية المستهلك :تطبيق اعبودة يف أنشطة اؼبؤسسة ووضع مواصفات قياسية ؿبددة تساىم يف ضباية
منخفضا يؤدي
اؼبستهل من الغش التجاري وتعزيز الثقة يف منتجات اؼبؤسسة ،فعندما يكوف مستوى اعبودة
ً
ذل إ ى إحجاـ اؼبستهل عن شرا منتجاهتا وعدـ رضا اؼبستهل ىو فشل اؼبنتج الذي يقوـ عشرائو من القياـ
عالوظيفة اليت يتوقعها اؼبستهل  ،ويف أغلب األحياف يًتتب على ذل أف يتحمل اؼبستهل كلفة إضافية سوا
كانت متمثلة عضياع الوقت البلزـ الستبداؿ اؼبنتج أو إصبلحو عاػبسارة الكاملة للمبالغ اليت دفعها اؼبستهل شبنًا
عاىظًا ،وعسبب البفاض اعبودة أو عدـ جودة اؼبواصفات اؼبوضوعة ظهرت صباعات ضباية اؼبستهل  ،غبمايتو
وإرشاده إ ى أفضل اؼبنتجات واألكثر جودةً وأمانًا؛
-5التكاليف وحصة السوق تنفيذ اعبودة اؼبطلوعة عبميع عمليات ومراحل اإلنتاج من شأنو أف يتيح الفرص
الكتشاؼ األلطا لتجنب ربمل تكلفة إضافية وزيادة رعح الشركة.

 1قاسم نايف ،علواف احملياوي ،إدارة الجودة في الخدمات ،مرجع ساعق ،ص ص 97 :؛ .98
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المطلب الثاني :متطلبات الجودة وأىدافها
إ ّف جودة اؼبنتج أو اػبدمة تتوقف على احتوا نبا على صبلة من اػبصائص يتم التعبَت عنها يف شكل مواصفات
إذا مت احًتامها يتحقق التطاعق مع متطلبات العميل اؼبعلنة والضمنية.
أولً :متطلبات الجودة

يبكن تصنيف ىذه اؼبواصفات إ ى طبس متطلبات أساسية للجودة تتمثل فيما يلي:1
 .1احترام معايير األداء :ويُعرب األدا عن اعبوانب التقنية للمنتج من لبلؿ الكفا ات التقنية اؼبستخدمة فيو،
ويتحقق األدا يف اؼبنتج من لبلؿ توفره على العديد من الصفات العامة أو الرئيسية مثل :السرعة ،القوة،
وعموما فإ ّف العميل ينتظر اغبصوؿ على منتج يتوافق مع اػبصائص التقنية اؼبعلن عنها إضافة إ ى
الصبلعة،...
ً
اغبصوؿ على الثقة يف قدرة اؼبؤسسة على تقدًن األدا اؼبطلوب من اؼبنتج واغبفاظ على ىذا األدا واستمراره ؼبدة
طويلة من الزمن ،ومن مث يتحقق ما يعرؼ عاالعتمادية اؼبعرب عنها عالفًتة الزمنية اليت يبكن أف يستمر فيها اؼبنتج
دوف اغباجة إ ى أي إصبلح أو ربمل تكاليف إضافية تؤثر على جودتو؛
 .2التكلفة :تشَت التكلفة إ ى اعبوانب االقتصادية للمنتج واليت يبكن االستدالؿ عليها من لبلؿ اؼبؤشرات
االقتصادية التالية :سعر التكلفة وتكلفة اإلنتاج ،وقد ألذ ععُت االعتبار التكاليف كمطلب أساسي لتحقيق
اعبودة عند االنتقاؿ من اقتصاد التوزيع إ ى اقتصاد السوؽ ،ومن مث مل يعد العميل يهتم فقط عتوفَت اؼبنتج يف
أيضا ،فعندما يقوـ عالشرا فإنّو يقوـ عاؼبفاضلة عُت ـبتلف العروض اؼبقدمة لو
اآلجاؿ احملددة وإّمبا يهتم عالتكاليف ً

معتمدا يف ذل على معيار السعر ،عالنظر إ ى تكاليف اغبصوؿ على اؼبنتج وتكاليف الصيانة وتكاليف التوقف
ً
عن التشغيل واإلصبلح إضافة إ ى تكاليف ؿبتملة لتوقف اؼبنتوج عن اػبدمة؛

 .3فترة التسليم :تعرب فًتة التسليم عن البعد الزمٍت اؼبتعلق دبدى الوفا وااللتزاـ عتسليم اؼبنتج يف الوقت احملدد
والكمية والنوعية اؼبطلوعة من قِبل العميل الذي أصبحت لو اإلمكانية يف االلتيار ،ليس فقط فيما يتعلق عاألدا
والتكلفة وإّمبا يألذ ععُت االعتبار الوفرة ،فالعميل اليوـ لو القدرة على ازباذ القرار اؼبتعلق عشرا منتج متوفر يف
الوقت الذي ىو يف حاجة إليو وال يفضل االنتظار؛
يعترب كل من األدا والتكلفة وفًتة التسليم دبثاعة متطلبات قاعدية عالنسبة للجودة ،وتكمن الصعوعة يف ربديد
ىذه اؼبتطلبات الثبلثة كونا مًتاعطة مع ععضها البعض وغَت مستقلة ،فاألدا اؼبرتفع عادة ما يكوف مكلِ ًفا،
كذل ىو اغباؿ عالنسبة لفًتات التسليم عسبب مصاريف التخزين أو ذبميد األمواؿ اؼبنقولة.
 1مأموف الدراركة ،إدارة الجودة الشاملة ،دار صفا للنشر والتوزيع ،عماف ،2001 ،ص.129 :
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 .4الخدمات :مت إضافة اػبدمات كمطلب أساسي يساىم يف تنمية وتطوير مفهوـ اعبودة ولاصة اػبدمات
التكميلية أو ما يعرؼ خبدمات ما ععد البيع ،واليت تشَت إ ى مستوى اعبودة والسرعة يف التعامل مع شكاوي
العمبل ععد حصوؽبم على السلعة أو اػبدمة ،وقد أصبحت اػبدمات التكميلية اليوـ تشكل اؼبعيار األكثر أنبية
يف التأثَت على جودة اؼبنتجات ،فإذا كانت اػبدمات األساسية تشكل%25من تكاليف اؼبنتج فإ ّف اػبدمات
التكميلية سبثل  % 25من التأثَت على العميل1؛

ِ
معيارا يف حد
 .5األمن :أصبح توفَت األمن عند استخداـ السلعة مطلوعًا من قبل العمبل اليوـ ،حيث يعترب ً
قادرا على ضماف عدـ حدوث ألطار وحوادث تؤدي
ذاتو ،فبل يبكن أف يكوف نظاـ ذو جودة عالية إال إذا كاف ً
أمرا يستحيل الوصوؿ
إ ى اؼبوت أو تسبب أضر ًارا أو لسائر يف البضائع ،لكن يف الواقع ربقيق األمن اؼبطلق يعترب ً

إليو لذل هبب توفر أدىن مستوى متعلق عاحتماؿ وقوع حوادث ناذبة عن عمليات اإلنتاج ،2فبالنسبة للعميل

يعترب األمن مطلبا ضمنيًا ال يرتبط فقط عاؼبنتجات وإمبا يرتبط أيضا عضرورة احًتاـ البيئة أو احمليط الذي يعيش فيو
لذل فأغلب اؼبؤسسات تسعى للحصوؿ على أحسن التجهيزات واؼبوارد اليت سبكنها من إنتاج منتجات ال ُزبلِف
آثارا سلبية على البيئة اليت يتواجد فيها صبيع األطراؼ اليت يتعامل معها.
ً

ىاما يف تشكيل مفهوـ اعبودة الذي يتعُت اإلؼباـ عو
من الواضح ً
جدا أف متطلبات اعبودة أصبحت حاليًا مكونًا ً

ولكن مع تواجد اؼبؤسسة يف عيئة سبتاز عالتغَتات السريعة واؼبتبلحقة أصبحت اعبودة ال تقتصر على ربقيق التطاعق

مع ىذه اؼبتطلبات واحًتاـ معايَت التصنيع وإمبا هبب إدارهتا من أجل رفع القيمة اإلصبالية لنشاطات اؼبؤسسة
عطريقة سبكنها من الصمود يف وجو اؼبنافسة.
ثانيًا :أىداف الجودة

عشكل عاـ ىناؾ نوعاف من أىداؼ اعبودة ونبا:3

 -1أىداف تخدم ضبط الجودة :وىي اليت تتعلق عاؼبعايَت اليت ترغب اؼبؤسسة يف احملافظة عليها حيث تصاغ
ىذه اؼبعايَت على مستوى اؼبؤسسة ككل وذل عاستخداـ متطلبات ذات مستوى أدىن تتعلق عصفات فبيزة مثل
األماف وإرضا العمبل ...؛
 -2أىداف تحسين الجودة :وىي غالبًا ما تنحصر يف اغبد من األلطا وتطوير منتجات ولدمات جديدة
تُ ِ
رضي العمبل عفعالية أكرب؛
E. HAMALIAN, J.SEGOT, La Démarche Qualité, 15 Entreprises témoignent, Afnor, Paris, 1996, p: 136.
Ibid, P: 137.
 3مأموف السلطي ،سهيل إلياس ،دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة اإليزو ،9000دار الفكر اؼبعاصر  ،ط ،1دمشق  ،1999 ،ص.103 :
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ومن ىنا يبكن تصنيف أىداؼ اعبودة عنوعيها إ ى طبس فئات ىي:
 أىداؼ األدا اػبارجي للمؤسسة ويتضمن األسواؽ والبيئة واجملتمع؛
 أىداؼ األدا للمنتج أو اػبدمة تتناوؿ حاجات العمبل واؼبنافسة؛
 أىداؼ العمليات تتناوؿ مقدرة العمليات وفاعليتها وقاعليتها للضبط؛
 أىداؼ األدا الداللي وتتناوؿ مقدرة اؼبؤسسة وفاعليتها ومدى استجاعتها للتغَتات وؿبيط العمل؛
 أىداؼ األدا للعاملُت وتتناوؿ اؼبهارات والقدرات والتحفيز وتطوير العاملُت.

المطلب الثالث :عناصر تسيير الجودة وأبعادىا
سيتم التعرض يف ىذا اؼبطلب إ ى أىم عناصر اعبودة وأععاد ربقيقها كاآليت:
أولً :عناصر تسيير الجودة

تشًتؾ مؤسسات اػبدمة الناجحة يف عدة عناصر لتسيَت اعبودة ،وتتمثل ىذه العناصر فيما يلي:1
 -1وضوح المفهوم :إ ّف اؼبؤسسات الناجحة يف ؾباؿ اعبودة تضع االستجاعة لتوقعات وتطلعات زعائنها ضمن
أولوياهتا ،فهي ربدد عدقة شروبة أو شرائح الزعائن اؼبستهدفُت مع التعرؼ على حاجاهتم ،وعنا ًا على ىذا تقوـ
عصياغة اسًتاتيجية تسويقية هتدؼ عاألساس لبلستجاعة ؽبذه اغباجات؛
 -2التزام اإلدارة العليا :هتتم اؼبؤسسات أمثاؿ  Walt Disney ،Federal expressعاعبودة منذ زمن طويل،
حيث أف إدارهتا هتتم عأف تكوف معايَت اعبودة ؿبًتمة قبل أف هتتم عاألىداؼ اؼبالية فهي تضع اعبودة على الئحة
أولوياهتا؛
 -3المستوى المرتفع لمعايير الجودة :هتتم اؼبؤسسات الناجحة عوضع معايَت جودة مرتفعة ،فمثبل

Citi bank

وضعت كهدؼ الرد على اؼبكاؼبات اؽباتفية يف أقل من عشر ثواين وعلى الرسائل يف أقل من  48ساعة ،فاؼبؤسسة
اػبدمية يبكن أف تتميز ععدة أععاد:
 االعتمادية؛
 اؼبرونة (معاعبة الشكاوي اؼبستعجلة ،الرد على الطلبات اػباصة)؛
 القدرة على اإلعداع .
ععض اؼبتخصصُت يف التوزيع يؤكدوف على االستثمار يف ؾباؿ جودة أنظمة التوزيع انطبلقًا من أف التوزيع أىم
عندىم من اإلشهار من حيث للق الصورة الذىنية اغبسنة لدى الزعائن.
PH. KOTLER, B. DUBOIS, Opcit, pp: 479 ; 480.
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 -4استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية :كاستخداـ الشباعي

البنكية اآللية ) (GABواؼبوزع اآليل

البنكي( )DABوالربامج اؼبعلوماتية لتسجيل اؼبسافرين يف اؼبطارات والشرا عرب االنًتنت والتعريف خبصائص اؼبنتج
عرب االنًتنت ،فالتكنولوجيا اؼبستخدمة ال ربسن من اعبودة الكلية للخدمة لكنها تساىم يف ربسُت ععض أععاد
اعبودة كاالعتمادية واالستجاعة؛
 -5المتابعة المنتظمة لمستويات األداء :تتبع اؼبؤسسات اػبدمية اؼبتميزة مستويات أدائها عانتظاـ عاؼبقارنة مع
مستويات أدا اؼبنافسُت ،فتقوـ عإجرا دراسات حوؿ رضا الزعائن وتتحقق من جودة لدماهتا عن طريق الزعائن
اؼبتخفُت؛
 -6معالجة شكاوي الزبائن :أغلب اؼبؤسسات الناجحة تقوـ عوضع ميكانيزمات ؼبعاعبة شكاوي الزعائن ،ففي
اؼبتوسط الزعوف الراضي عن جودة اػبدمة اؼبقدمة ي ِ
كسب اؼبؤسسة ثبلث زعائن عن طريق التأثَت االهبايب للكلمة
ُ
اؼبنطوقة ،ويف حالة عدـ الرضا فإنّو يُفقد اؼبؤسسة  11زعوف عفعل التأثَت السليب للكلمة اؼبنطوقة؛
 -7تحقيق رضا العاملين في المؤسسة :تدرؾ اؼبؤسسات اػبدمية اؼبتفوقة ،أنبية ربقيق رضا العاملُت يف علوغ
غايتها اؼبنشودة وىي ربقيق رضا الزعائن ،ولذل

فهي هتتم عتكوين عماؽبا ،وللق الظروؼ اؼببلئمة واؼبناخ

التحفيزي للعمل ،وتقوـ عقياس رضا عماؽبا.

ثانيًا :أبعاد الجودة
من العناصر واألععاد اؼبفسرة عبودة اػبدمة ما يلي:1
 .1العتمادية

:Reliability

لبلستخداـ ،وىذا يتضمن:

احتماؿ أف يظل اؼبنتج حيًا لبلؿ فًتة زمنية ؿبددة ربت ظروؼ ؿبددة

 دقة اغبساعات واؼبلفات وعدـ حدوث ألطا ؛ تقدًن اػبدمة أو السلعة يف اؼبواعيد احملددة؛ الثبات واالتساؽ يف مستوى أدا اػبدمة. .2المجاملة (التعامل) : Courtesyينبغي أف يسود يف اؼبؤسسة جو من االحًتاـ اؼبتبادؿ والتعامل اغبسن الذي
يستند على األس س األلبلقية والتنظيمية واؼبهنية اليت ربفظ للكوادر اإلدارية والفنية والقيادية مكانتها واحًتامها
وىيبتها ،فبا يعٍت أف يكوف موظفو اؼبؤسسة لاصة من ؽبم اتصاؿ مع الزعائن على قدر من االحًتاـ وحسن اؼبظهر
والتمتع عروح الصداقة والود واالحًتاـ للزعائن؛
 1فواز التميمي ،أضبد اػبطيب ،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأىيل لإليزو ،9001عامل الكتب اغبديث ،األردف ،2008 ،ص.19 :
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 .3المصداقية

:Credibility

وتتضمن مراعات اؼبؤسسة لؤلمانة والصدؽ يف التعامل مع الزعوف ،فبا يولد الثقة

عُت الطرفُت كوف أف العمل البنكي قائم على أساس الثقة.
 .4إمكانية و سهولة الحصول على الخدمة  :Accessibilityيبكن ربقيق ىذا البعد من لبلؿ اؼبوقع اؼبناسب
للمؤسسة وسهولة الوصوؿ إليها ،وقِصر فًتة االنتظار للحصوؿ على السلعة أو اػبدمة ومبلئمة ساعات العمل
للعميل وتوافر عدد ٍ
كاؼ من منافذ اغبصوؿ على اػبدمة؛

 .5األمان  :Securityتوفَت اػبدمة للعميل يف جو آمن ىبلو من اؼبخاطر قدر اإلمكاف ،إذ أف العميل يبيل إ ى
تفضيل اؼبؤسسة اليت توفر لو األماف اؼبتمثل يف األماف اؼبادي واؼبايل وسرية اؼبعلومات؛
 .6التصالت :Communicationويقتضي تزويد الزعائن عاؼبعلومات عاللغة اليت يفهمونا وتقدًن التوضيحات
والشرح البلزـ حوؿ طبيعة السلعة أو اػبدمة وتكلفتها واؼبزايا اؼبًتتبة عنها والبدائل اؼبمكنة ؽبا1؛
 .7األداء  :compétenceىذا البعد يشَت إ ى أف اؼبستفيد يتجو إ ى اؼبؤسسات اليت توفر لو اػبدمات اليت تتوافق
مع حاجاتو يف الوقت اؼبناسب ،حيث تستطيع اؼبؤسسة أف ربقق ىذا البعد وتعززه من لبلؿ توفَت اؼبهارات
واػبربات الفنية واإلدارية اليت ذبعل اؼبؤسسة قادرة على تقدًن لدماهتا دبستوى مرتفع من اعبودة ،2وعنا ًا على ذل

يتطل ب من اؼبدرا القياـ عالبحث عصورة مستمرة للتأكد من قدرة اؼبنتج على ربقيق الفائدة للزعوف ومن اعبوانب
صبيعها؛
 .8الستجابة

:Response

يركز ىذا البعد على ربقيق االستجاعة العالية والسريعة للمتغَتات يف ؿبيط اؼبؤسسة فبا

يتطلب اؼبرونة الكافية لبلستجاعة ؽبذه اؼبتغَتات ،فبل هبب أف تقتصر على العناصر اػبارجية فقط عل ينبغي توفَت
اإلطار الفٍت واإلطار اإلداري الكافيُت وتوفَت صبيع اؼبستلزمات والتسهيبلت اليت تَك ُفل استمرار العملية اإلنتاجية

ووضع لطط لتسَتىا ،3وىنا تقع اؼبسؤولية على إدارة اؼبؤسسة؛

 .9فهم الزبائن  4Under standing customersينبغي الًتكيز يف ىذا البعد على فهم اؼبستفيد وإدراؾ حاجاتو،
حيث ال هبب دراسة ىذه اغباجة من منظور اؼبستفيد فقط عل من منظور حاجة سوؽ العمل ،فردبا هبهل اؼبستفيد
حاجتو اغبقيقية اغبالية واؼبستقبلية لسوؽ العمل ويتأثر فقط عرغبة األىل واألصدقا والنظرة االجتماعية لبعض
1يوسف حجيم الطائي وآلروف ،نظم ادارة الجودة ،دار اليازوري ،عماف ،2009 ،ص.79 :

2سوسن شاكر ؾبيد ،ؿبمد عواد الزيادات ،إدارة الجودة الشاملة ،دار الصفا  ،عماف ،2007 ،ص.49 :
 3اؼبرجع نفسو.
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اؼبهن والوظائف ،ويبكن فهم اؼبستفيد وإدراؾ حاجاتو وحاجات سوؽ العمل من لبلؿ دراسات دورية
للمستفيدين ولسوؽ العمل عاستخداـ وسائل وأدوات البحث العلمي اؼبناسب ؽبذا الغرض كاالستبياف واؼبقاعبلت
وغَتىا.
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المبحث الرابع :جودة الخدمة البنكية
إ ّف التغَتات االقتصادية العاؼبية اليت أحدثتها العوؼبة للقت ربديات كثَتة يف ـبتلف اجملاالت لاصة اجملاؿ اؼبايل
والبنكي الذي ألقى ىو اآللر على عاتق اإلدارة البنكية العمل على التكيف مع ىذه التغَتات من لبلؿ
االستفادة من إهباعياهتا وذبنب سلبياهتا ،ما أوجب ضرورة تطوير اػبدمات البنكية يف ظل التكنولوجيات اؼبتجددة
دبا يرضي رغبات العمبل  ،لذا سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إ ى التعرؼ على ماىية جودة اػبدمة البنكية
وؿبددات وأععاد جودة اػبدمة البنكية وأساليب قياسها ولطوات ربقيقها.

المطلب األول :ماىية جودة الخدمة البنكية
سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إ ى التعرؼ عل مفهوـ جودة اػبدمة البنكية وأنبيتها وفبيزاهتا:
أولً :تعريف جودة الخدمة البنكية
تتعدد التعريفات عالنسبة عبودة اػبدمة البنكية وذل اللتبلؼ حاجات وتوقعات العمبل عند البحث عن
جودة اػبدمة اؼبطلوعة ،فجودة اػبدمة عالنسبة لكبار السن زبتلف عنها عالنسبة للشباب وزبتلف عالنسبة لرجاؿ
األعماؿ عنها عالنسبة للعمبل العاديُت ومنو يبكن إعطا التعاريف التالية:
 .1جودة اػبدمة البنكية تتمثل يف" :جودة اػبدمات اؼبقدمة سوا كانت اؼبتوقعة أو اؼبدركة أي اليت يتوقعها
العمبل أو يدركونا يف الواقع الفعلي ،وىي احملدد الرئيس لرضا العميل أو عدـ رضاه حيث يعترب يف الوقت نفسو
من األولويات الرئيسية اليت تزيد تعزيز مستوى اعبودة يف لدماهتا"1؛
عرؼ جودة اػبدمة البنكية على ّأنا " :القياـ عتصميم وتسليم لدماتو عشكل صحيح من اؼبرة األو ى ،وإذا
 .2تُ ّ
حدث لطأ ما فيمكن التغلب عليو ومواجهتو عسرعة؛ حيث ال يتأثر مفهوـ جودة اػبدمة يف أذىاف الزعائن" 2؛

 .3حسب عاري وداؿ

()Dale, Barri

فإ ّف جودة اػبدمة البنكية عبارة عن "التقا حاجات ومتطلبات العمبل

وتسليمهم مستوى مناسب من اػبدمة عنا ًا على توقعاهتم اليت تدؿ على رغباهتم وأمانيهم اؼبتشكلة وف ًقا للتجرعة

أيضا ،وىي دبثاعة اغبكم الشخصي
اؼباضية مع البن واؼبزيج التسويقي للخدمات البنكية واالتصاالت الشخصية ً
للعميل وتنتج عن اؼبقارنة عُت توقعاتو للخدمة مع إدراكاتو للخدمة الفعلية اؼبسلمة"3؛

 1مأموف الدراركة ،إدارة اعبودة الشاملة ،مرجع ساعق ،ص.143 :

 2رعد حسن الصرف ،مرجع ساعق ،ص.199 :
3
B.G, DALE, QUALITY COSTING, 2nd Ed, chapman & Hall, London, 1995, p: 05.
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 .4أما لويس وأورلدج وميتشل ( )louis, orledge, michellفيعرفونا على أ ّنا" :الًتكيز على التقا االحتياجات
واؼبتطلبات ،وتوضيح كيفية تسليمها عشكل جيد عنا ًا على توقعات العمبل ".1

من لبلؿ التعاريف الساعقة نستنتج أ ّف:
 -جودة اػبدمة تتعلق عذل

التفاعل عُت العميل ومقدـ اػبدمة ،حيث يرى العميل جودة اػبدمة من لبلؿ

مقارنتو عُت ما يتوقعو واألدا الفعلي للخدمة.
 هبب على اإلدارة البنكية أف تتفهم أف اعبودة ُرب َدد عواسطة العميل وليس البن مقدـ اػبدمة ،وأف اعبودة اليتال تقاعل توقعات العميل يبكن أف تؤدي إ ى لسارة ؾبموعة من العمبل والفشل يف جذب عمبل جدد.
ثانيًا :أىمية جودة الخدمة البنكية

عبودة اػبدمة أنبية كبَتة عالنسبة للمؤسسات البنكية اليت هتدؼ إ ى ربقيق النجاح واالستقرار ،ففي ؾباؿ
اؼبنتجات السلعية يبكن استخداـ التخطيط يف اإلنتاج ،وتصنيف اؼبنتجات عانتظار العمبل أما يف ؾباؿ اػبدمات
معا من أجل للق اػبدمة وتقديبها على أعلى مستوى ،فعلى البنوؾ
البنكية فإ ّف العمبل واؼبوظفُت يتعاملوف ً
2
معا ،لذل تكمن أنبية اعبودة يف تقدًن اػبدمة فيما يلي:
االىتماـ عاؼبوظفُت والعمبل ً

 .1نمو مجال الخدمة :لقد ازداد عدد اؼبؤسسات اليت تقوـ عتقدًن اػبدمات فنصف اؼبؤسسات األمريكية مثبلً
يتعلق نشاطها عتقدًن اػبدمات ،إ ى جانب ذل فاؼبؤسسات اػبدماتية مازالت يف مبو متزايد ومستمر؛
 .2ازدياد المنافسة :إ ّف تزايد عدد اؼبؤسسات اػبدمية سوؼ يؤدي إ ى وجود منافسة شديدة عينها لذل فإف
االعتماد على جودة اػبدمة سوؼ يعطي ؽبذه اؼبؤسسات مزايا تنافسية عديدة؛
 .3فهم العمالء :إ ّف العمبل يريدوف معاملة جيدة ويكرىوف التعامل مع البنوؾ اليت تركز على اػبدمة ،فبل يكفي
تقدًن لدمة ذات جودة وسعر معقوؿ دوف توفَت اؼبعاملة اعبيدة والفهم األكرب للعمبل ؛

 .4المدلول القتصادي لجودة الخدمة :أصبحت اؼبؤسسات اػبدمية البنكية يف الوقت اغبايل تركز على توسيع
حصتها السوقية لذل

ال هبب على البنوؾ السعي من أجل اجتذاب عمبل جدد فقط ،ولكن هبب كذل

احملافظة على العمبل اغباليُت ،ولتحقيق ذل العد من االىتماـ أكثر دبستوى جودة اػبدمة.

1

R.B LEWIS, Service Quality: Students Assessment Of Bank And Building Societies, international journal
of bank marketing, MCB University press, Vol.12, NO.4. p: 04.
 2مأموف الدراركة ،إدارة اعبودة الشاملة ،مرجع ساعق ،ص.151 :
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ثالثًا :مزايا تقديم خدمة متميزة للعمالء
لقد أشارت َلربات اؼبؤسسات البنكية الناجحة إ ى أف تبٍت اسًتاتيجيات ؿبددة للجودة يؤدي إ ى ربقيق
1
ؾبموعة من اؼبزايا أو ذبنب ؾبموعة من اؼبشكبلت ،ومن ىذه اؼبزايا:
 .1ربقيق ميزة تنافسية فريدة عن عاقي البنوؾ ومن مث مواجهة الضغوط التنافسية؛
َ .2رب ُمل تكاليف أقل عسبب قلة األلطا يف العمليات البنكية ؛

 .3اػبدمة اؼبتميزة تتيح الفرصة أماـ البنوؾ لتقاضي أسعار وعموالت أكرب؛
 .4اػبدمة اؼبتميزة تزيد قدرة البن على االحتفاظ عالعمبل اغباليُت وجذب عمبل جدد؛
 .5اػبدمة اؼبتميزة تتيح الفرصة لبيع لدمات عنكية إضافية؛
 .6اػبدمة اؼبتميزة ذبعل من العمبل دبثاعة مندويب عيع للبن يف توجيو وإقناع عمبل جدد من األصدقا والزمبل .

المطلب الثاني :محددات وأبعاد جودة الخدمات البنكية وأساليب قياسها
من لبلؿ ىذا اؼبطلب سوؼ يتم التطرؽ إ ى ؿبددات اػبدمة البنكية وأععادىا وأساليب قياسها كالتايل:
أولً :محددات جودة الخدمة البنكية

يبكن اإلشارة إ ى ؾبموعة من احملددات عبودة اػبدمة وىي:2

 -1المحددات المادية :وىي اؼبرتبطة عاؼبرافق والتسهيبلت اؼبادية اليت يوفرىا البن

ػبدمة عمبلئو كتجهيز

أماكن االنتظار وتوفَت التصميم اعبيد حمليط البن الداللي واػبارجي؛
 -2المحددات المرتبطة بالستجابة :وىو يبثل الرغبة واالستعداد وقدرة موظفي البن على االستجاعة لطلبات
العمبل وتقدًن اػبدمة اؼبناسبة ؽبم؛
 -3المحددات المرتبطة بالثقة :وىي سبثل قدرة إقباز البن

للخدمة اليت طلبها العميل منو عشكل دقيق

وثاعت؛

 -4تأكيد الثقة المتبادلة :وتعود إ ى اؼبعرفة وحسن االستقباؿ من قِبل اؼبوظفُت وقدرهتم على زرع الثقة عينهم
وعُت مستلمي اػبدمة؛
 -5المحدد المرتبط بالعناية  :ويتمثل يف الرعاية وتركيز اػبدمة على أساس فردي أي مدى تبٍت مبدأ العناية
الشخصية عالعميل.
 1عوض عدير اغبداد ،تسويق الخدمات المصرفية ،البياف للطباعة والنشر ،1999 ،ص.337 :
 2مأموف الدراركة ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،مرجع ساعق ،ص.182 :
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ثانيًا :أبعاد جودة الخدمة البنكية

تتضمن جودة اػبدمة البنكية ؾبموعة من األععاد أنبها:

1

 .1عدم الملموسية :تتمتع الكثَت من اػبدمات خباصية عدـ اؼبلموسية ،أي أف الزعوف ال يبكنو اغبصوؿ على عينة
منها أو رؤيتها أو حىت الشعور ةها ما مل يقم عشرائها ،وتقود ىذه اػباصية زعائن البن إ ى مواجهة الصعوعة يف
تقييم اػبدمات البنكية اؼبتنافسة ومبلحظة اؼبستوى العايل من اؼبخاطر إ ى جانب الًتكيز على اؼبصادر الشخصية
للمعلومات ،لذا هبب على إدارة البن أف تستجيب ؽبذا من لبلؿ زبفيض التعقيد يف اػبدمة ،وتأكيد اؼببلمح
اؼبلموسة فيها وتسجيل التوصيات الشفوية والًتكيز على اعبودة.
 .2التالزم :أي درجة الًتاعط عُت اػبدمة ذاهتا وعُت الفرد الذي يتو ى تقديبها ،حيث يتم استهبلؾ اػبدمة البنكية
وقت تقديبها للزعوف ،ويرتبط ىذا البند عتسويق اػبدمة البنكية ،حيث يقود إدارة البن إ ى ؿباولة الفصل عُت إنتاج
واستهبلؾ اػبدمة وإدارة التفاعل عُت البن وعُت الزعوف وربسُت نظم تقدًن اػبدمة البنكية ،ويظهر التبلزـ يف حاؿ
شخصا عاديًا أو حىت آلة معينة كما ىو اغباؿ يف الصراؼ اآليل أو حىت شبكة االنًتنيت،2
كوف منتج اػبدمة
ً
لذا فإ ّف التبلزـ يعٍت أف الزعائن ال يرغبوف عنوع لاص من اػبدمة لذا هبب أف وباوؿ ُمسوؽ اػبدمة البنكية جعل
اػبدمات أكثر ملموسية ،كما تلعب ظبعة البن عامبلً رئيسيًا يف ىذا اجملاؿ فالزعائن وب ُكموف على جودة البن

على أساس اؼبفهوـ غَت اؼبلموس عبوانب قوتو؛

 .3الفناء السريع :إ ّف اػبدمات ال يبكن أف ُزبزف ،لذا فإ ّف الفنا السريع ؽبا ال يُعد مشكلة طاؼبا أف الطلب عليها
تأثَتا يف ىذا البعد ىو تغَت كثافة الطلب على اػبدمة على مدار ساعات وأياـ العمل يف
مستقر ،والعامل األكثر ً
ال يواجو أية مشكلة ألنو يستطيع تقدير

منتظما طواؿ اليوـ فإ ّف البن
البن  ،فإذا كاف الطلب على اػبدمة
ً
حجم الطلب على اػبدمات اليت يقدمها ،ومن اؼبمكن ربديد عدد اؼبوظفُت لفًتة زمنية معينة أو تشجيع الزعائن
على شرا اػبدمات يف فًتات البفاض الطلب عليها ،أو تصميم لدمات عنكية عديلة أو مكملة لبعضها أو
اشًتاؾ الزعائن يف تأدية اػبدمة اؼبرغوعة وغَت ذل 3؛

 .4قابلية التغير :يبكن أف تتخذ البنوؾ ثبلث لطوات لرقاعة جودهتا ،األو ى تتمثل يف استقطاب عدد من
اؼبوظفُت وتدريبهم عشكل جيد على طرائق أدا اػبدمة والثانية يف تنميط عملية أدا اػبدمة يف كل أكبا البن
1

عريش عبد القادر ،جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،جامعة حسيبة عن عوعلي ،الشلف ،ع،03 :

 ،2005ص256 :؛ .257

 2ؿبمد فريد الصحن ،قراءات في إدارة التسويق ،الدار اعبامعية ،،مصر ،2002 ،ص. 352 :

 3ثاعت عبد الرضباف إدريس ،كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية :مفاىيم أساسية وطرق القياس والتقييم ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،2006 ،ص. 30 :
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أما الثالثة فهي متاععة رضا الزعوف عن طريق نظم االقًتاحات والشكاوى وحبوث الزعائن وغَت ذل  ،وتظهر قاعلية
التغيَت يف جودة اػبدمة البنكية عتأثَت ؾبموعة من العوامل أنبها اؼبهارات والقدرات اليت يتمتع ةها اؼبوظف يف البن
واؼبكاف والزماف الذي تؤدى فيو اػبدمة ،ودبا أف اػبدمات تُنتج وتُستهل يف الوقت نفسو فإ ّف جودهتا تتنوع أكثر
من السلع ،لذا تضع معظم البنوؾ إجرا ات لتقدًن اػبدمات البنكية تعمل عشكل متكامل مع ععضها البعض
ةهدؼ منع وربديد وتصحيح األلطا ؛
 .5الملكية :إ ّف قياـ البن عتقدًن لدمة من لدماتو ال يتم فيها نقل اؼبلكية إ ى الزعوف اؼبتلقي للخدمة ،فهذا
الزعوف يشًتي فقط اغبق يف العملية اػبدمية ،لذا العد من التمييز عُت عدـ القدرة على امتبلؾ اػبدمة واغبقوؽ اليت
قد وبصل عليها الزعوف جرا أدا لدمة ما لو يف اؼبستقبل ،ويتعلق ةهذا البعد التصميم اؼبستخدـ لقنوات التوزيع
اليت ذبعل الزعائن اؼبتنوعُت يشاركوف يف إنتاج اػبدمة1؛
 .6صعوبة التنميط :إ ّف عملية تنميط اػبدمة شبو مستحيلة ،ومن العوامل اليت تؤثر يف ذل ظروؼ العمل اؼبادية
واالجتماعية احمليطة عاػبدمة ،فلضماف جودة اػبدمة البنكية العد من ازباذ ؾبموعة من التداعَت واإلجرا ات أنبها:
التيار أفضل اؼبوارد البشرية العاملة يف البن وتدريبها عشكل جيد على لدمة الزعوف وربديد أمباط ومعايَت معينة
لؤلدا ووضع إجرا ات مناسبة للرقاعة على تنفيذىا وااللتزاـ ةها ودراسة ومتاععة مستوى الرضا لدى الزعائن من
ألَتا استخداـ
لبلؿ دراسة اقًتاحاهتم وشكاويهم وربليل أدا اؼبنافسُت ومعرفة رأي الزعائن يف ىذا االذباه و ً
ايدا لتخطيط
التجهيزات البنكية لتنميط جودة اػبدمة .يًتتب على ىذا البعد ضرورة أف تويل البنوؾ
اىتماما متز ً
ً
لدماهتا وعراؾبها البنكية ،ومن الواجب عذؿ اعبهود ؼبطاعقة مستوى جودة اػبدمة البنكية مع اؼبستويات واؼبعايَت
البنكية اؼبوضوعة عاؼبيًا.

دورا عالغ األنبية يف إنتاج وتسويق اػبدمات البنكية ،وأف التفاعل عُت
 -7اقحام الزبون :يلعب الزعوف غالبًا ً
البن وزعائنو يف مراحل اإلنتاج وتوزيع اػبدمات ىو البعد األكثر أنبية عبودة اػبدمة البنكية ،وتُعد اؼبشاركة إحدى
التطبيقات اؽبامة للتبلزـ يف أععاد جودة اػبدمة ،وال تتطلب صبيع اػبدمات الدرجة نفسها من اؼبشاركة ،فعلى
سبيل اؼبثاؿ يبكن أف يكوف البن مشارًكا يف األنشطة القانونية اػباصة عو والعكس صحيح عندما تكوف صبيع

اؼبسائل القانونية روتينية.2

 1سعيد ؿبمد اؼبصري ،إدارة وتسويق األنشطة الخدمية ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،2002-2001 ،ص.168 :
 2ثاعت عبد الرضبن إدريس ،مرجع ساعق ،ص.29 :
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ومن عُت األععاد اؼبفسرة عبودة اػبدمة البنكية أيضا نذكر ما يلي:

1

 -1االعتمادية؛

 -2سرعة االستجاعة من قِبل العاملُت؛
 -3القدرة أو الكفا ة؛
 -4سهولة اغبصوؿ على اػبدمة (مدى توفر اػبدمة من حيث اؼبكاف والزماف) ؛
 -5اللباقة؛
 -6االتصاؿ؛
 -7اؼبصداقية؛
سباما عن ععضها البعض ،وعلى
لكن يف عاـ  ،2722أدرؾ  parasurmanوآلروف أف ىذه األععاد غَت مستقلة ً
ىذا األساس قاموا عالتصارىا إ ى طبسة أععاد أطلقوا عليها فيما ععد مبوذج " ،"Servqualوىذه األععاد ىي:2
 -1الملموسية :اؼبرافق اؼبادية ،اؼبعدات واألثاث اؼبوجود ،الزي الرظبي للموظفُت؛
 -2العتمادية :القدرة على تقدًن اػبدمات يف الوقت احملدد وعالدقة اؼبطلوعة ومدى الوفا عااللتزامات؛
 -3الستجابة :ىي القدرة على التعامل مع الشكاوى واالقًتاحات واؼببادرة يف تقدًن اػبدمة عصدر رحب؛
 -4الثقة :مدى قدرة العاملُت على إضفا الثقة واألماف على اػبدمات اليت يقدمونا ،وىذا عالعمل على جعلها
لالية من اػبطأ أو اػبطر أو الش ؛

 -5التعاطف :ىو إعدا روح الصداقة واغبِرص على العميل وإشعاره عأنبيتو والرغبة يف تقدًن اػبدمة لو.
والشكل اؼبوايل يوضح ىذه األععاد:
الشكل رقم ( :)25أبعاد جودة الخدمة البنكية
الملموسية

الستجابة
الثقة

جودة الخدمة البنكية

العتمادية

التعاطف

المصدر :فرحاف طالب وآلروف ،المزيج التسويقي المصرفي وأثره في الصورة المدركة للزبائن ،دار صفا للنشر والتوزيع،
األردف ،1525 ،ص.252 :
1

A. PARASURAMAN, & All, "A Conceptual Model Of Service Quality And Its Implications For Future
Research, Journal Of Marketing, 1985, P: 41.
2
J.J LAMBIN ET Autre, marketing stratégique et opérationnel, 6éme édition, Dunod - Paris, 2005 p: 497
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ثالثًا :قياس جودة الخدمة البنكية
مع العلم عالطبيعة اؼبعقدة عبودة اػبدمة ،فمن غَت اؼبثَت للدىشة عروز وجهات نظر ـبتلفة حوؿ أفضل الطرؽ
لقياس جودة اػبدمة عصفة عامة واػبدمة البنكية على وجو التحديدّ ،إال أنّو مت إفراز ثبلث مدالل رئيسية لتحديد

وقياس اعبودة نبا:1

 .1مدخل نظرية الفجوة :ويسمى ب

*"،"Servqual

ظهر يف الثمانينات من لبلؿ الدراسات اليت قاـ ةها كل

من " ،2"Berry, Zeithaml, Parasurmanويقوـ ىذا اؼبدلل على أساس أف الفجوة عُت توقعات العمبل عشأف
اػبدمة وإدراكاهتم الفعلية ِ
وبدد مستوى جودة اػبدمة ،وعليو فإ ّف مستوى جودة اػبدمة يتحدد دبعرفة مدى
التطاعق عُت اػبدمة اؼبتوقعة واػبدمة اؼبدركة (األدا الفعلي) ،ويبكن التعبَت عن ذل

عالعبلقة التالية :جودة

الخدمة= اإلدراك -التوقع.3
دبعٌت آلر ،فإ ّف جودة اػبدمة تعٍت مسايرة توقعات العمبل واالرتقا إليها عشكل مستمر ،حيث ينبغي على
جودة اػبدمة اؼبدركة أف تتحرؾ على مدى يًتاوح عُت اعبودة اؼبثلى واعبودة اؼبقبولة.
وعنا ًا عليو ،فإ ّف جودة اػبدمة البنكية تُقاس على النحو التايل:4

 إذا كانت اعبودة اؼبتوقعة أكرب من جودة اػبدمة اؼبدركة فإف جودة اػبدمة تكوف أقل من مرضية؛
فإنا تكوف مرضية أو مقبولة؛
 إذا كانت اعبودة اؼبتوقعة مساوية للجودة اؼبدركةّ ،
 إذا كانت اعبودة اؼبتوقعة أقل من اعبودة اؼبدركة فإ ّنا تكوف أكثر من مرضية وتتجو كبو اعبودة اؼبثالية.

ويف ىذا الصدد يُبلحظ ضرورة قياـ موظفي البن عتفعيل دور العميل من لبلؿ االستقصا عن رأيو يف نوعية
اػبدمات اؼبقدمة واقًتاحاتو عشأف تطويرىا ،وصوالً إ ى اؼبستوى الذي يليب حاجات العمبل والبن على حد
سوا .

1

H. MEKONNEN, "Service Quality And Customer Satisfaction: Empirical Evidence From Saving
Account Customers Of Banking Industry", European Journal Of Business And Management, 1520, P: 144.
 كلمة  servqualناذبة عن دمج مصطلحي service :اػبدمة و qualityاعبودة فهي تعٍت جودة اػبدمة.

 2فارس ؿبمود أعو معمر ،قياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة ،مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،اجمللد الثالث عشر ،ع 01
 ،2005ص.78 :

 3رشدي عبد اللطيف وادي ،تقييم جودة خدمات المصارف العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العمالء ،لوحظ يوـ  2013/07/29متاح على اؼبوقع اإللكًتوين:
http://iugaza.edu.ps
 4ناجي معبل ،مرجع ساعق ،ص.62 :
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الشكل رقم ( :)22نموذج الفجوات لجودة الخدمة
الحاجات الشخصية

الخبرة السابقة

اتصالت خارجية
للعميل
مؤشرات التقييم:

الخدمة المتوقعة

 -الملموسية؛

 -اإلعتمادية؛

الفجوة5

إدراك جودة الخدمة

 الستجابة؛ -األمان؛

الخدمة المدركة

اتصالت مع العمالء
(خدمة مروجة)

الفجوة 4

أداء الخدمة ( خدمة
مقدمة)

 -التعاطف.

الفجوة 1

الفجوة 3

تحديد خصائص الخدمة وف ًقا لتوقعات العمالء ( خدمة مصممة)

الفجوة 2

إدراكات اإلدارة لتوقعات العمالء
Source: J.J. LAMBIN, Marketing Stratégique Et Opérationnel, Dunod, Paris, 2002, P:
345.
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يبكن توضيح الشكل من لبلؿ ما يلي:1
 الجودة المتوقعة :وسبثل توقعات العميل ؼبستوى جودة اػبدمة ،وتعتمد على احتياجات العميل ولرباتو
الساعقة وثقافتو واتصالو عاآللرين؛
 الجودة المدركة :وسبثل مدى إدراؾ البن الحتياجات وتوقعات العميل؛
 الجودة المروجة :وىي اؼبعلومات اػباصة عاػبدمة ولصائصها وما تعهد البن

عتقديبو من لبلؿ اؼبزيج

الًتوهبي؛
 الخدمة الفعلية المقدمة للعميل :وتعٍت أدا العاملُت يف البن وتقدًن اػبدمة طب ًقا للمواصفات اليت حددىا
البن

وىي تتوقف على مهارة العاملُت يف البن  ،وقد زبتلف اػبدمة اؼبقدمة وجودهتا من عن

إ ى آلر ومن

عامل إ ى آلر2؛
 الخدمة المدركة :وىي تقدير العميل لؤلدا الفعلي (اػبدمة الفعلية اؼبقدمة لو) والذي يعتمد على توقعاتو،
فإذا كانت اػبدمة البنكية تقدـ للعميل يف  25دقائق وإذا كاف يُتوقع اغبصوؿ عليها يف زمن أكرب فإ ّف العميل
يدرؾ أف اػبدمة البنكية عالية اعبودة ،والعكس صحيح.3
وفيما يلي شرح لكل فجوة على حدى:4
 الفجوة األولى (توقعات العمالء – إدراكات اإلدارة) :وتنتج عن االلتبلؼ عُت توقعات العميل ؼبستوى
اػبدمة وإدراؾ اإلدارة ؽبذه التوقعات ،وغالبًا ما يكوف السبب الرئيس يف ذل عجز اإلدارة عن ربديد احتياجات
ورغبات العمبل اؼبتوقعة ،األمر الذي يًتتب عليو ازباذ ؾبموعة من القرارات اػباطئة اليت تؤدي إ ى سو استغبلؿ

موارد البن ومن مث ربملو تكاليف عاىضة ،لذا يُعد اكتساب معلومات دقيقة وموضوعية عن توقعات العميل
ؼبستوى اػبدمة الوسيلة األساسية لسد ىذه الفجوة؛
 الفجوة الثانية (إدراكات اإلدارة – توقعات الخدمة) :وربدث نتيجة االلتبلؼ عُت إدراؾ اإلدارة لتوقعات
العمبل واؼبواصفات احملددة عبودة اػبدمة الواجب توصيلها إ ى العمبل  ،دبعٌت عجز البن
العميل إ ى مواصفات أدا ؿبددة يف اػبدمة اؼبتقدمة ،وقد يكوف ذل

عن ترصبة توقعات

نتيجة صعوعة التنبؤ عالطلب وتقدير

1

فريد كورتل ،تسويق الخدمات ،دار الكنوز للمعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،األردف ،2009 ،ص.65 :

3

وفا حلوز ،تدعيم جودة الخدمة البنكية وتقيمها من خالل رضى العميل  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة تلمساف ،2014 ،ص.23 :

 2يلى عبد الرحيم ،أثر جودة الخدمات المصرفية في اكتساب الميزة التنافسية للبنوك -دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ،-مجلة العلوم القتصادية والتسيير
والعلوم التجارية ،ع ،2013 ،09 :ص.75 :
4

قبم عبود ،إدارة الجودة الشاملة في عصر األنترنت ،دار الصفا للنشر والتوزيع ،ط ،1عماف ،2010 ،ص.38 :
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توقعات العمبل والتنوع الشديد يف اػبدمات اليت يقدمها البن  ،لذا ينبغي وضع أمباط ومعدالت أدا تعكس
توقعات العمبل عبودة اػبدمة للتمكن من سد ىذه الفجوة؛
 الفجوة الثالثة (توقعات جودة الخدمة -الخدمة المقدمة) :وتعكس التباين عُت مواصفات اعبودة احملددة
ومواصفات اػبدمة اؼبقدمة عالفعل ،دبعٌت عدـ قدرة البن على إنتاج اػبدمة وف ًقا للمواصفات أو اؼبعايَت احملددة،
وذل عسبب عدـ توافر اؼبهارات البلزمة لدى موظفي البن أو عدـ توافر النظم الكافية أو عدـ االعتماد على
تكنولوجيا متقدمة ،ولسد ىذه الفجوة فإ ّف األمر يتطلب ضرورة توافر اؼبوارد البلزمة والكافية وتقييم األدا من
وقت آللر؛
 الفجوة الرابعة (الخدمة المقدمة -التصالت الخارجية للعميل) :وتنتج عن االلتبلؼ عُت اػبدمة اؼبقدمة
عالفعل ومواصفات اػبدمة اليت وعد البن عأف يقدمها من قَبل من لبلؿ طرؽ االتصاالت اػبارجية كاإلعبلنات،
والسبب الرئيس لظهور ىذه الفجوة ىو عدـ التنسيق عُت نشاط اإلنتاج وتسويق اػبدمات عالبن  ،ولسد ىذه
الفجوة هبب التنسيق عُت ـبتلف أقساـ البن حبيث يتم تنفيذ ما مت وعد العميل عو؛
 الفجوة الخامسة (الخدمة المتوقعة – الخدمة المدركة) :وتتعلق عالفرؽ عُت اػبدمة اؼبتوقعة واػبدمة الفعلية،
كما تُعد ىذه الفجوة ؿبصلة عبميع الفجوات الساعقة حبيث يتم على أساسها اغبكم على أدا جودة البن .
وقد تعرض مبوذج ربليل الفجوات لعدة انتقادات ،نذكر منها:1



صعوعة تعميم األععاد اػبمسة اؼبستخدمة يف النموذج على صبيع أصناؼ اػبدمات ،حيث يرى  Carmanععدـ

التعميم؛



حسب أصحاب النموذج ،فإنّو يتم توجيهو إ ى اؼبستفيدين من اػبدمة لبلؿ ثبلثة أشهر متتالية ،فأصحاب

النموذج مل يبيزوا عُت الزعائن الذين لديهم لربة يف التعامل مع اػبدمة
الذين ليس لديهم اػبربة

les consommateurs occasionnels

Les familiers du service

وعُت أولئ

فاعبودة اؼبتوقعة عند الصنف األوؿ تكاد تتطاعق

مع اعبودة اؼبدركة ،عالتايل تكاد تنعدـ الفجوة ،يف حُت أف الصنف الثاين هبد صعوعة يف تقييم اعبودة اؼبتوقعة.
 .2المدخل التجاىي :ويعرؼ عاسم"  "servpertظهر يف

2771

نتيجة للدراسات اليت قاـ ةها كل من

مفهوما اذباىيًا يرتبط عإدراؾ العميل لؤلدا الفعلي
( ،)Taylor et Croninوتعرؼ اعبودة يف إطار ىذا النموذج
ً
 1صاحل عوعبد اهلل ،نماذج وطرق قياس جودة الخدمة ،دراسة تطبيقية على لدمات مؤسسة عريد اعبزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة سطيف ،اعبزائر ،2014 -2013 ،ص.64 :

113

الفصل الثاني :جودة الخدمة البنكية
ويعرؼ االذباه على أنّو" :تقييم األدا على أساس ؾبموعة من األععاد اؼبرتبطة عاػبدمة اؼبقدمة"،1
للخدمة اؼبقدمةّ ،

ويقوـ ىذا النموذج على أساس رفض فكرة الفجوة يف تقييم جودة اػبدمة ،ويركز على تقييم األدا الفعلي للخدمة

أي الًتكيز على جانب اإلدراكات اػباصة عالعميل فقط ،ذل

أف جودة اػبدمة يتم التعبَت عنها كنوع من

ولربات وذبارب التعامل مع اؼبؤسسة ومستوى الرضا عن األدا
االذباىات وىي دالة إلدراكات العمبل الساعقة َ

اغبايل للخدمة ،2ففي ىذا النموذج يقيم العميل جودة اػبدمة اؼبقدمة لو ( جودة اػبدمة اؼبدركة) طب ًقا ؼبستوى

الرضا الذي يكوف قد حققو؛
 .3المدخل الهندسي لقيمة الجودة :ىبتلف اؼبدلل اؽبندسي لقيمة اعبودة عن كافة أساليب اعبودة الساعقة يف
أرععة جوانب:3
 الجانب األول  :يتمثل يف أف اؼبدلل اؽبندسي لقيمة اعبودة يدرس ويفحص تكلفة اعبودة من زاوية ـبتلفة عناألساليب التقليدية ،فاألسلوب الذي كبن عصدده يركز على دراسة العوامل اؼبؤثرة يف التكاليف عشكل إصبايل وال
يكتفي دبجرد الًتكيز على زبفيض عند أو آلر من عنود التكاليف؛
 الجانب الثاني :يتمثل يف أف ىذا األسلوب يدلل االستعدادات التنظيمية لربامج اعبودة ضمن مكوناتوعناصر اعبودة ذاهتا؛
 الجانب الثالث :يكمن يف أف اؼبدلل اؽبندسي لقيمة اعبودة ينظر إ ى لدمة العميل على أ ّنا أحد األجزااؼبكونة لربنامج اعبودة ،عدالً من تسليط الضو عليها وحدىا واعتبارىا ناية اؼبطاؼ الذي تسعى لبلوغو عرامج
اعبودة؛
معربا عنو يف شكل
 الجانب الرابع :يتمثل يف أف ىذا اؼبدلل يرعط قياس اعبودة يف ؾبملو عتحسُت األدا اؼبايل ًنتائج طويلة األجل.

يبكن القوؿ أف ىندسة اعبودة ىي إدارة قيمة اؼبنظمة من لبلؿ إسًتاتيجية ؿبددة للجودة ،أي الطريقة اؽبيكلية
واؼبنتظمة إلدارة اعبودة ،فهندسة اعبودة تتكوف من ثبلث عناصر رئيسية ىي تكلفة اعبودة واإلعداد التنظيمي
وجودة لدمة العميل.

 1ناجي معبل ،قياس جودة الخدمات المصرفية ،مجلة العلوم اإلدارية ،اجمللد رقم  ،25ع ،02 :جواف  ،1998ص.362 :
 2ناجي معبل ،األصول العلمية للتسويق المصرفي ،مرجع ساعق ،ص.58 :

 3ؿبمد ؿبمود مصطفى ،التسويق الستراتيجي للخدمات ،دار اؼبنهج للنشر والتوزيع ،األردف ،2003 ،ص.237 :
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المطلب الثالث :خطوات تحقيق جودة الخدمات البنكية وأساليب تحسينها
سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إ ى لطوات ربقيق جودة اػبدمات البنكية وأساليب ربسينها كالتايل:
أولً :خطوات تحقيق جودة الخدمات البنكية
لتحقيق اعبودة يف تقدًن اػبدمات هبب اتّباع اػبطوات التالية:

1

 -1جذب النتباه وإثارة الىتمام بالعمالء :إف جذب انتباه العمبل وإظهار االىتماـ ةهم يتم من لبلؿ
اؼبواقف اإلهباعية اليت يبديها مقدـ اػبدمة ،فاالستعداد النفسي والذىٍت ؼببلقاة العمبل وحسن اؼبظهر واالعتسامة
اعبذاعة والسلوؾ اإلهبايب الفعاؿ والثقة عالنفس يؤدي إ ى إيقاظ الرغبة لدى العميل من أجل اغبصوؿ على اػبدمة
اليت يريدىا إ ى جانب ذل فإ ّنا تعزز الوال الدائم للعمبل من أجل اغبصوؿ على اػبدمة وتكرار اغبصوؿ عليها
عاستمرار ،ويبكن ربقيق ذل من لبلؿ اؼبواقف اإلهباعية التالية:
 االستعداد النفسي والذىٍت ؼبقاعلة العمبل واالىتماـ ةهم والرغبة يف تقدًن اػبدمة ؽبم؛
 حسن اؼبظهر ؛
 االعتسامة والرقة يف التعامل مع العمبل وإظهار روح الود واحملبة يف مساعدهتم؛
 الروح اإلهباعية كبو العمبل عغض النظر عن اعبنس أو العمر أواؼبظهر؛
 الدقة التامة يف إعطا اؼبواصفات عن اػبدمة دوف اللجو إ ى اؼببالغة أو التهويل؛
تأكيدا
 إشعار العمبل عالسعادة يف تقدًن اػبدمة وأف اؼبؤسسة البنكية اليت يعمل ةها سبثل أفضل البنوؾ ً
للجودة واالىتماـ عتقديبها؛
 عدـ التصنيع يف اؼبقاعلة واغبديث والتخلص من الصور السلبية يف التعامل؛
 الًتكيز على أف اؼبؤسسة البنكية تبدأ عالعميل وتنتهي عو يف توفَت اػبدمة.
 -2خلق الرغبة لدى العمالء وتحديد حاجاتهم :إ ّف للق الرغبة وربديد احتياجات العمبل تعتمد على
اؼبهارات البيعية والتسويقية ؼبقدـ اػبدمة ومن اؼبتطلبات األساسية لذل ما يلي:
 العرض السليم ؼبزايا اػبدمة اؼبقدمة عالًتكيز على لصائصها ووفرهتا؛
 الًتكيز على نواحي القصور يف اػبدمات اليت يعتمد عليها العميل مع االلتزاـ عاؼبوضوعية يف إقناع العميل
عالتعامل يف لدمة ألرى لتفادي القصور؛

 1حضَت كاظم ؿبمود ،إدارة الجودة ،إدارة اؼبسَتة للنشر والتوزيع ،عماف ،2002 ،ص ص.218 -217 :
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 ترؾ الفرصة للعميل لكي يستفسر عن كافة األمور اليت هبب أف يستوضحها وأف يكوف مقدـ اػبدمة
مستعدا الستكماؿ إجرا ات اقتنا
مستعدا للرد على تل االستفسارات دبوضوعية ودقة فبا هبعل العميل
ً
ً
اػبدمة؛
 الًتكيز على اعبوانب اإلنسانية يف التعامل كالًتحيب واالعتسامة والشعور عأنبية توفَت اغباجات اغبالية
واؼبستقبلية للعمبل .
 -3إقناع العميل ومعالجة العتراضات لديو :إ ّف عملية إقناع العميل عاقتنا تل اػبدمة ليست عاألمر السهل
وإّمبا تتطلب من مقدـ اػبدمة العديد من اعبهود السلوكية القادرة على للق القناعة لدى العمبل عند تقدًن
اػبدمات وكذل معاعبة االعًتاضات اليت يُبديها العميل عند الشرا والعراقيل اليت يضعها أماـ إسباـ ذل رغم
اقتناعو جبودة اػبدمة والسعر اؼبعقوؿ يف ععض األحياف ،فَتى البعض أف عملية البيع لن تتم دوف وجود اعًتاض
من قِبل العميل ،لذل فطريقة الرد على االعًتاض زبتلف من موقف آللر ،حيث قبد ؾبموعة من القواعد اليت
يبكن االعتماد عليها يف الرد على اعًتاضات العمبل يبكن توضيحها كما يلي:
دائما على حق ،حبيث
أ  -أف يلتزـ مقدـ اػبدمة عالقاعدة الذىنية يف فن التعامل مع العمبل وىي أف العميل ً

هبب أف يكوف مقدـ اػبدمة دعلوماسيًا يف الرد على العميل وال يعمل على تأكيد لطأ وجهة نظر العميل مباشرة
ولكن هبب أف يعتمد على مجموعة من المبادئ يف ىذا اجملاؿ وىي:

 اإلقبلؿ من االعتماد على النفي اؼبباشر إال يف اغباالت اليت هبب فيها اللجو إليو؛
 طريقة التعويض :وتقوـ على تعويض اعًتاض العميل على اػبدمة من ناحية السعر مثبل عإظهار جودهتا؛
 طريقة العكس :وتقوـ ىذه الطريقة على قلب اإلعًتاض إ ى ميزة؛
 طريقة االستجواب  :وتقوـ ىذه الطريقة على أف يلجأ مقدـ اػبدمة إ ى توجيو ععض األسئلة على العميل
حبيث يكوف يف اإلجاعة عليها تقييد العًتاضو.
جيدا للعميل وأف يظهر االىتماـ واليقظة مع تدوين اآلرا
ب  -هبب أف يكوف مقدـ اػبدمة البنكية
مستمعا ً
ً
واؼببلحظات اليت يبديها العميل حىت يتم إرضا كربيائو؛

ج  -هبب على مقدـ اػبدمة أف ال يألذ اعًتاضات العميل قضية ُم َسلم ةها ،فقد يكوف العميل راغبًا يف اقتنا
لدمة معينة لكنو يثَت االعًتاض فقط من أجل إنا اؼبقاعلة لذل هبب أف يكوف مقدـ اػبدمة يَِقظا وإذا تأكد
من استحالة التعامل معو هبب إنا اؼبقاعلة عشكل لَبِق؛
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د  -هبب على مقدـ اػبدمة أف ال هبعل العميل يشعر عانزامو يف اؼبناقشة وأنو قد انتصر عليو ألف ىذا الشعور
قد يؤدي إ ى فشل عملية البيع.
 -4التأكد من استمرارية العمالء بالتعامل مع المؤسسة البنكية :إ ّف عملية التأكد من استمرارية التعامل مع
اؼبؤسسة البنكية وللق الوال لدى العمبل يأيت من لبلؿ ععض اػبدمات البيعية والتسويقية اليت تشكل ضمانًا
لوال العمبل للمنظمة ومنها:
أ  -االىتماـ عشكاوي العمبل ومبلحظاهتم  ،حبيث هبب على مقدمي اػبدمات أف يكونوا على درجة عالية من
الصرب يف استيعاب شكاوي العمبل وازباذ اإلجرا ات اليت يبكنها معاعبة ذل من لبلؿ:
 االعتذار ؽبم وإشعارىم عأنبية الشكوى اؼبقدمة ؽبم؛
 تعويضهم عن اػبسارة الناصبة عن ذل ؛
 استبداؿ اػبدمة خبدمة ألرى؛
 تقدًن الشكر للعمبل وتعظيم دورىم يف دعم اؼبؤسسة وتوفَت اػبدمات اعبيدة عصورة دائمة.
ب  -توفَت لدمات ععد البيع ععد إسباـ عملية البيع والتعاقد فعلى مقدمي اػبدمات أف يتاععوا عاستمرار تقدًن
قطع الغيار فتقدًن ىذه اػبدمات عكفا ة عالية يساعد على استمرار العمبل يف التعامل مع البن ومن مث استمرار
وجوده واستقراره.
ثانيًا :أساليب تحسين جودة الخدمة البنكية

أظهرت الكثَت من الدراسات أف اؼبنظمات البنكية ذات اإلدارة اؼبتميزة تقوـ عالعديد من اؼبمارسات اؼبتعلقة
عاالىتماـ جبودة اػبدمات اؼبقدمة ،واليت نذكر منها:1

 -1الستخدام المستمر للدراسات والبحوث :إذ وبرص البن على ربسُت جودة لدماتو عاستخداـ البحوث
والدراسات كوسيلة لتجميع اؼبعلومات والتعرؼ على دور اػبدمة وأععادىا ،ووضع معايَت يلتزـ ةها العاملوف يف
أدائهم والتعرؼ على توقعات العمبل وإدراكهم للخدمة ،ويبثل ذل

اعبوىر أي عرنامج فعاؿ لتحسُت جودة

اػبدمة؛
 -2العمل على استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات :فيجب على البن

أف وبرص على انتقا وتوظيف

أفضل العناصر اليت سوؼ تقدـ لدماتو عشكل متميز؛
 1ميهوب ظباح ،أثر تكنولوجيا اإلعالم والتصال على األداء التجاري والمالي للمصارف الفرنسية –حالة نشاط البنك عن بعد-ػ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف
العلوـ االقتصادية ،جامعة قسنطينة ،2014-2013 ،2ص.139 :
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 -3الىتمام ببرامج التسويق الداخلي :التسويق الداللي ىو مفهوـ حديث يتم دبقتضاه النظر إ ى العاملُت
نظرا لتأكده عأ ّف
على ّأنم عمبل دالليُت ولذل ينبغي على البن ربقيق العناية ؽبم ومكافأة أدائهم اعبيد؛ ً
عبلقة البن عالعاملُت تنعكس سلبًا أو إهباعًا على عبلقاهتم عالزعوف؛
 -4سرعة التصدي لمشكالت العمالء :فعلى البن أف يستجيب وعسرعة لشكاوي عمبلئو ومعاعبتها عشكل
ىبلق حالة الرضا لديهم ويولد لديهم الشعور عأف ىناؾ من يهتم ةهم وعرغباهتم ،وىذا هبعل العمبل وسائل دعاية
للبن من لبلؿ توصية معارفهم عالتعامل مع البن ؛
 -5تعريف العميل بالخدمة :يبكن للبن تعزيز مصداقيتو لدى العميل من لبلؿ عذؿ جهود ملموسة لتعريفو
عاػبدمات اؼبقدمة ،والش أف زيادة إؼباـ العميل خبدمات البن يزيد من قدرتو على ازباذ قراراتو عشكل أفضل،
ومن مث ربقيق درجات أعلى من الرضا عن ىذه اػبدمات؛
شعارا يؤمن عو صبيع
 -6تنمية ثقافية تنظيمية تدعم الجودة :يتطلب ربقيق التميز يف اػبدمة أف تصبح اعبودة ً
العاملُت عالبن ويسعوف لتطبيقو عمليًا ،دبعٌت أف تصبح اعبودة قيمة تنظيمية يتولد عنها اإلشباع والرضا وكذا
التحفيز لدى العاملُت؛

 -7تأكيد دور فرق الجودة :يبثل أحد اؼبتطلبات البارزة لتحقيق جودة اػبدمة البنكية يف وجود ما يسمى عفرؽ
اعبودة ،ويُقصد ةها ؾبتمع العاملُت الذين تتوفر لديهم اؼبقدرة على التنسيق والعمل اؼبشًتؾ والرغبة يف ربقيق األدا
اؼبتميز وتوليد الشعور عالرضا لدى العمبل ؛

 -8وجود تعهد أو التزام إداري نحو جودة الخدمة :يرتبط ربقيق الفعالية والنجاح لربنامج ربسُت جودة
اػبدمة أو العناية عالعمبل عضرورة إحداث تغيَت جذري يف ثقافة البن ككل عد ًا من اإلدارة العليا حىت
اؼبستويات التنفيذية ،ويتطلب ذل توافر أمباط قيادة فعالة واليت سبثل األساس يف صبيع اؼبستويات من أجل ربقيق
النجاح لربامج جودة اػبدمة.
ويف ىذا السياؽ تتوجب اإلشارة إ ى ضرورة االىتماـ جبودة اػبدمات البنكية عشكل مستمر ،وذل

عتطويرىا

وإدلاؿ التحسينات الضرورية عليها وعدـ االكتفا فقط عتحقيق مستوى معُت من اعبودة ،حيث تعترب جودة
لاضعا للتطورات اليت ربصل يف ؿبيط البن ؛ فقد نعترب لدمة عنكية أنا ذات جودة عالية
اػبدمة مفهوما حركيًا
ً

118

الفصل الثاني :جودة الخدمة البنكية
يف وقت معُت ويف ظل ظروؼ ؿبددة ،لكن ععد فًتة ونتيجة لتغَت الظروؼ وظهور معطيات جديدة يبكن أف
تصبح تل اػبدمة منخفضة اعبودة لذل هبب األلذ دبدلل التطوير والتحسُت اؼبستمر عبودة اػبدمات البنكية.

المطلب الرابع :تطوير جودة الخدمات البنكية
فبا ال ش فيو ىو رغبة أي عن يف البقا  ،لذا يتوجب عليو ربسُت وتطوير جودة لدماتو البنكية اؼبقدمة ،وؼبا
كانت حاجات ورغبات العمبل تؤلذ ععُت االعتبار وتصاغ وتُشكل عاذباه البديل األحسن فإف العبلقة وثيقة عُت
قدرة البن على االستمرار والبقا وقدرتو على توفَت لدمات عنكية تتبل ـ مع االحتياجات اؼبتطورة للعمبل  ،أي
هبب على إدارة البن أف تعمل يف ظل االعتقاد عأف " القدرة على التطوير= البقاء والستمرار".
أولً :ماىية تطوير جودة الخدمات البنكية
تُعد عملية تطوير جودة اػبدمات البنكية عامبلً حيويًا وأساسيًا للقياـ عاألنشطة التسويقية اؼبختلفة اليت تتبعها
البنوؾ عشكل فعاؿ ،وذل لضماف استمرارىا وتعزيز مكانتها السوقية على األمد البعيد.
 -1تعريف تطوير جودة الخدمة البنكية :يقصد عتطوير جودة اػبدمات البنكية إضافة مزايا جديدة للخدمات
البنكية القائمة دبا يتماشى واحتياجات الزعائن ،حبيث تؤدي ىذه اؼبزايا إ ى زيادة الطلب على ىذه اػبدمات1؛
فهي عملية تقدًن لدمات عنكية جديدة سوا كاف ذل عإجرا ربسينات أو تعديبلت على لصائص ومنافع
اػبدمة اغبالية ،أو إضافة لدمة عنكية جديدة كليًا.
ذل أف تطوير جودة اػبدمة البنكية يبكن أف يتحقق من لبلؿ النقاط التالية:
 إدلاؿ تعديبلت أو ربسينات على اػبدمة القائمة أو على طريقة تقديبها للعمبل ؛
 استحداث وإضافة لدمات جديدة إ ى ما ىو متاح من لدمات؛
 تقدًن لدمة جديدة عن طريق دمج اػبدمات اغبالية.
وتنبع اغباجة إ ى التطوير من ؾبموعة االعتبارات التالية:
 التباين اؼبستمر ألذواؽ ورغبات وحاجات الزعائن؛
 تزايد اؼبنافسة واشتدادىا عُت البنوؾ ،فبا يدفع إ ى ضرورة إهباد أفكار جديدة وترصبتها يف شكل لدمات
لتحقيق رضا الزعائن؛
 التطورات التكنولوجية اليت ينبغي استغبلؽبا واالستفادة منها وتسخَتىا ػبدمة الزعائن.
 1ؿبمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثماف يوسف ،التسويق المصرفي ،مرجع ساعق ،ص.249 :
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 -2أىمية تطوير جودة الخدمات البنكية :تتجلى أنبية تطوير جودة اػبدمات عندما تستطيع اؼبؤسسة البنكية
إقناع زعائنها عأنا مؤسسة فبيزة يف نوعية لدماهتا؛ أي أف أنبية التطوير تظهر من لبلؿ األىداؼ اليت تسعى
البنوؾ إ ى ربقيقها من ورا ىذه العملية واليت تتمثل يف:1
 ؿباولة جلب واستمالة زعائن جدد للبن ؛

 زيادة حجم التعامل عاػبدمات اؼبقدمة من قِبل البن ؛
 زبفيض تكلفة تقدًن اػبدمات اؼبشاةهة اليت تقدمها البنوؾ اؼبنافسة؛
 للق صورة إهباعية عن البن ولدماتو يف أذىاف العمبل والسوؽ ككل؛
 للق قاعدة تنافسية يستطيع من لبلؽبا البن الصمود أماـ اؼبنافسُت دالل السوؽ؛
 التنوع يف تقدًن حزمة من اػبدمات اؼبتجددة واؼببتكرة.
وعلى ضو ما تشهده الساحة اؼبصرفية العاؼبية يف اآلونة األلَتة من لطوات متسارعة كبو التحديث والتطوير،
أصبحت عملية تطوير اػبدمات البنكية ضرورة ملحة عالنسبة للبنوؾ اعبزائرية ،فالواقع يشَت إ ى اعتماد البنوؾ
أساسا يف ؾباؿ تلقي الودائع ومنح القروض ،وىناؾ من
اعبزائرية عشكل رئيس على الوظائف التقليدية اؼبنحصرة ً
يقدر عدد اػبدمات اليت تقدمها البنوؾ اعبزائرية يف أحسن األحواؿ ب  95لدمة ،يف حُت تقوـ البنوؾ العاؼبية
عتقدًن أكثر من  375لدمة عنكية.2
أ - .العوامل المؤثرة في تطوير جودة الخدمات البنكية :إ ّف اغبديث عن تطوير اػبدمات البنكية يفرض علينا
التنويو إ ى أنو لكي تقوـ عملية التطوير على أساس سليم ينبغي أوال دراسة البيئة احمليطة واؼبؤثرة يف األدا البنكي،
ويبكن القوؿ أف مقدار ما ربققو البنوؾ من قباحات يعتمد إ ى حد كبَت على مدى قباحها يف االتصاؿ عالبيئة
احمليطة ةها والتفاعل عشكل إهبايب مع مكوناهتا ،وتتمثل البيئة احمليطة عالبن يف كل من العوامل الداللية واػبارجية
ا ليت تؤثر يف سَت وحركية وفاعلية نشاط البن  ،وعليو يبكن تقسيم العوامل اؼبؤثرة يف تطوير جودة اػبدمات البنكية
إ ى:

1

صفيح صادؽ ،يقور أضبد ،التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ،مؤسسة الثقافة اعبامعية ،االسكندرية ،2010 ،ص.71 :

 2صاحل صاغبي ،اآلثار المتوقعة لنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأىيل القتصادي  ،مجلة العلوم القتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات
عباس –سطيف ،-1اعبزائر ،ع ،2002 ،1ص.60 :
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العوامل الداخلية المؤثرة في تطوير جودة الخدمات البنكية :إ ّف العوامل الداللية ىي تل اػبصائص

ب.

واؼبميزات اليت ربدد ظبات البن اػباصة وسبيزه عن عاقي البنوؾ يف أدا اػبدمات وتطوير جودهتا ،وتتمثل يف:1

 حجم البنك وموقعو وانتشار فروعو  :تعترب اقتصاديات اغبجم من أىم العوامل اليت تؤثر على أدا
البنوؾ ،وتعٍت توافر إمكانات مالية كبَتة وقدرة واسعة على االنتشار ،ومرونة عالية يف ازباذ القرارات عتطوير
وتنويع اػبدمات البنكية واجتذاب العديد من العمبل  ،وعلى ىذا األساس فإ ّف كِ َرب حجم البن وانتشار
فروعو يعطي للبن القدرة على تطوير اػبدمات واإلنفاؽ االستثماري على التكنولوجيا اغبديثة اليت أصبحت
أساس تطوير اػبدمات البنكية؛
 النواحي التنظيمية للبنك :يلعب التنظيم اإلداري للبن ونظم االتصاالت داللو ونظم اإلشراؼ والرقاعة
عامبلً حاظبًا يف تطوير اػبدمات البنكية والتمتع عاؼبرونة البلزمة ؼببلحقة التغَتات اليت ربدث يف ؿبيط البن
والقدرة على االستجاعة عسرعة الحتياجات العمبل ؛

 المستوى الفني والتكنولوجي :لقد أصبح من أىم مظاىر التطور يف تقدًن اػبدمات البنكية التوسع
الكبَت يف استخداـ التكنولوجيا يف العمل البنكي ،إذ وبقق السرعة يف األدا وتوفَت الوقت للعاملُت والعمبل
ولفض التكاليف؛
 الكوادر البنكية (العنصر البشري) :وبتاج العمل البنكي إ ى سرعة األدا لتلبية احتياجات الزعائن،
لذل

تركز البنوؾ على التخطيط اعبيد لتوفَت والتيار الكوادر البنكية اؼبدرعة واؼبؤىلة والقادرة على تقدًن

اػبدمات البنكية عتميز ،وقد أدى استخداـ التكنولوجيا اغبديثة يف العمل البنكي إ ى ضرورة االىتماـ
عتدريب وتأىيل الكوادر البشرية عالبنوؾ حىت تصبح قادرة على استخداـ التكنولوجيا واالرتقا دبستوى
اػبدمة البنكية ،وعلى ىذا األساس فإ ّف عملية تطوير جودة اػبدمة البنكية ال ربقق النجاح اؼبطلوب إف مل
يكن البن

يتمتع عتأطَت عشري مؤىل وقادر على فهم اػبدمات اعبديدة وتقديبها للعميل عشكل ميسر

ومتميز ،لذا يعترب اؼبوظفوف اؼبؤىلوف من أىم األصوؿ اليت يبلكها البن .
ت .العوامل الخارجية المؤثرة في تطوير جودة الخدمات البنكية :وتتمثل يف ؾبموعة القوى اليت ال زبضع
لسيطرة إدارة البن وال يبكنو التحكم فيها كما ىو اغباؿ عالنسبة للعوامل الداللية ،فهذه العوامل تؤثر على أدا

1

معراج ىواري ،تأثير السياسات التسويقية على تطوير الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الجزائرية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة اعبزائر،2005 ،
ص.121 :
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البن ولدماتو من لبلؿ ما تصنعو من فرص وما تفرضو من هتديدات وربديات ،لذا هبب على البن مراقبة
حركتها واذباىاهتا حىت يستطيع التعامل مع ما تفرضو من تفاعل ،وتتمثل ىذه العوامل يف:1
 العوامل السياسية والثقافية واالجتماعية؛
 العوامل االقتصادية؛
 العمبل واؼبنافسوف؛
 العوامل التكنولوجية.
ثانيًا :مناىج تطوير جودة الخدمة البنكية

نظرا لزيادة حدة اؼبنافسة وارتفاع توقعات العمبل يف صبيع القطاعات اػبدمية تقريبًا وعاػبصوص القطاع البنكي؛
ً
أيضا يف إنشا لدمات جديدة جذاعة
فإ ّف النجاح ال يكمن فقط يف توفَت اػبدمات القائمة عشكل صحيح ،وإمبا ً
ومتميزة تتفق مع تطور حاجات العمبل  ،ويتم ذل من لبلؿ:2

 تطوير الكفا ات البشرية ،كونا سبثل األساس واؼبنطق عالنسبة للتطوير؛
 تطوير األساليب واإلجرا ات اليت تقدـ ةها اػبدمة إ ى العميل؛
 التطوير اؼبستمر يف التكنولوجيا اؼبستخدمة يف البن  ،عإدلاؿ كل التقنيات واألنظمة اإللكًتونية من أجل
ربسُت وتطوير طرؽ تقدًن لدماتو.

 1طاري ؿبمد العريب ،التسويق المصرفي في الجزائر بين النظرية والتطبيق ( حالة  ،)CPAمجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية ،اجمللد  ،23ع ،01 :كلية العلوـ االقتصادية
وعلوـ التسيَت ؿبمد ليضر ،عسكرة ،2007 ،ص.49 :

L.CHRISTIPHER et All, Opcit, p: 110.
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ويف الواقع تستخدـ البنوؾ ثبلثة مناىج رئيسة لتطوير جودة اػبدمة البنكية اليت تقدمها وىو ما يوضحو الشكل
التايل:
الشكل رقم ( :)23مناىج تطوير جودة الخدمة البنكية

التطوير باإلضافة
تطوير ما ىو قائم

التطوير بالحذف
التطوير بالدمج

المصدر :ؿبسن أضبد اػبضَتي ،التسويق المصرفي ،إيًتاؾ للنشر والتوزيع ،مصر ،2777 ،ص.130 :

ويبكن تفسَت الشكل الساعق كالتايل:1
أساسا على استخداـ االعتكار وإضافة اعبديد إ ى ؾبموعة اػبدمات البنكية
 منهج التطوير باإلضافة :ويقوـ ً
إشباعا غباجات العميل؛
اليت يقدمها البن حاليًا ،ويتعُت أف يكوف ىذا اعبديد أكثر ً
 منهج التطوير بالحذف :وىو منهج تستخدمو البنوؾ من أجل ربسُت جودة تقدًن ععض اػبدمات البنكية
اليت يتم زبصيصها لعمبل معنيُت ،كأف تقوـ البنوؾ عفتح فروع أو وحدات عنكية لاصة عالشركات أو كبار
العمبل وتشغيلها على نطاؽ العمليات البنكية كبَتة اغبجم وال تقوـ عتقدًن لدمات عنكية لؤلفراد ،ومنهج
التطوير عاغبذؼ لو نوعاف حذؼ مؤقت مرحلي وحذؼ دائم؛
 منهج التطوير بالدمج :حيث يتم دمج مزايا ومنافع لدمتُت أو أكثر يف لدمة عنكية واحدة ،وتقديبها على
أنا لدمة عنكية واحدة جديدة ،كأف يتم دمج مزايا ومنافع لدمة اغبساب اعباري و دفاتر التوفَت والبطاقات
االئتمانية يف لدمة واحدة.

1

ؿبسن أضبد اػبضَتي ،التسويق المصرفي ،إيًتاؾ للنشر والتوزيع ،مصر ،1999 ،ص.235 :
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ثالثًا :مراحل واستراتيجيات تطوير جودة الخدمات البنكية
عادة ما يتبع البن عدة لطوات للتوصل إ ى لدمات جديدة كما ينتهج عدة اسًتاتيجيات عصدد ذل .
 -1مراحل التوصل إلى طرح خدمات بنكية جديدة:
سبر عملية تطوير اػبدمات البنكية دبجموعة من اؼبراحل ىي كاآليت:1
أ .طرح أفكار جديدة :قد تَ ِرد ىذه األفكار اعبديدة إما من مصادر داللية أو لارجية؛ فمن عُت اؼبصادر
الداللية وظيفة البحث والتطوير يف البن  ،اؼبسؤولوف عن وظيفة التسويق ،موظفو البن  ،...أما عالنسبة للمصادر
اػبارجية فتتمثل يف العمبل والبنوؾ اؼبنافسة...؛
ب .تصفية وغربلة األفكار الجديدة :ويتم يف ىذه اؼبرحلة استخبلص ععض األفكار يف ضو أىداؼ وعيانات
البن وإمكاناتو من جهة ومدى اؼببلئمة غباجات العمبل من جهة ألرى ،إذ ال يبكن ذبرعة كل ما يعرض من
أفكار؛
ت .التحليل القتصادي :وىذا يعٍت القياـ عدراسات عديدة لبياف جدوى القياـ عتنفيذ ىذه األفكار كدراسات
اعبدوى االقتصادية وكذا ربليل الكلفة والعائد ،ويتطلب األمر االستعانة عبحوث التسويق ودراسة التنبؤات
اؼبستقبلية للسوؽ؛
ث .تحديد مواصفات الخدمة :ويتطلب ذل

ربديد الطريقة اليت يتم ةها عرض اػبدمة وكيفية الًتويج ؽبا

وتوزي عها والعمبل احملتملُت أو اؼبتوقع كسبهم لطلب اػبدمة ،ومن مث ربديد اؼبتطلبات اؼبالية والبشرية والتقنية
وغَتىا؛
ج .تجربة واختبار الخدمة :يبكن القوؿ أ ّنا أىم مرحلة ،كونا تتسم غالبًا دبخاطرة كبَتة لعدـ القدرة على
التأكد من قباح الفكرة ،إال أف دور التسويق يبقى يف ؿباولة زبفيض نسبة عدـ التأكد على مدرا الفروع أللذ
آرائهم واقًتاحاهتم خبصوصها؛
ح .التقييم :ععد طرح اػبدمة اعبديدة يف السوؽ ينبغي مراقبة النتائج لفًتة زمنية معينة ،ويشمل ذل مراجعة أدا
اػبدمة البنكية اعبديدة من عدة نواحي مثل:
 مدى رضا العميل عن اػبدمة مقارنة عاػبدمات اؼبنافسة؛
 مستويات اؼببيعات والتكاليف والرحبية احملققة؛
 إمكانية استجاعة البن السريعة لتعديل اػبدمة ؼبقاعلة التغَتات السوقية؛
 1ميهوب ظباح ،مرجع ساعق ،ص.129 :
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 موقع اػبدمة البنكية يف مراحل دورة حياة اػبدمة.
 -2إستراتيجيات تطوير الخدمة البنكية:
ىناؾ العديد من اإلسًتاتيجيات اليت يبكن للبن أف يتبناىا لتطوير لدماتو ،منها:1
أ .إستراتيجية تنمية وتطوير السوق :وترتكز ىذه اإلسًتاتيجية على قياـ البن

عتطوير عرنامج ػبدماتو ،يبكن

من لبللو إشباع حاجات ورغبات قطاعات جديدة من الزعائن من لبلؿ:
 قياـ البن عتوسيع وتدعيم شبكة توزيعية ػبدماتو لتصل إ ى مناطق جغرافية جديدة مل يسبق التعامل معها؛
 قياـ البن

عزيادة جاذعية لدماتو لفئات جديدة من الزعائن من لبلؿ تطوير مواصفات جديدة يف اػبدمة

اؼبقدمة وتكثيف اغبمبلت الًتوهبية ةهدؼ تعريف الزعائن اعبدد يف السوؽ عتل اؼبواصفات؛
 البحث عن فئات جديدة من الزعائن فضبلً عن الزعائن اغباليُت.
ب .إستراتيجية اختراق السوق :وتقوـ ىذه اإلسًتاتيجية على قياـ البن عزيادة حجم تعاملو من لدماتو اغبالية
يف سوقو اغبايل ،وىذه اإلسًتاتيجية تتطلب من البن زيادة جهوده التسويقية اؼبختلفة ةهدؼ:
 تشجيع الزعائن اغباليُت للبن على زيادة معدالت استخدامهم ػبدمات البن اغبالية؛
 ؿباولة جذب واستقطاب زعائن البن اؼبنافسة لشرا لدماتو؛
 ؿباولة جذب فئات جديدة من الزعائن اؼبرتقبُت يتصفوف عنفس صفات الزعائن اغباليُت للبن .
ج .إستراتيجية تطوير الخدمات الجديدة وتحسين الخدمات الحالية :وتقوـ ىذه اإلسًتاتيجية على قياـ
البن عتطوير لدمات عنكية جديدة أو تعديل اػبدمات اغبالية لتبلئم حاجات الزعائن ،كما أنّو يقوـ عاكتشاؼ
استخدامات جديدة للخدمات البنكية اغبالية؛
د .إستراتيجية التنويع :وتُبٌت ىذه اإلسًتاتيجية على قياـ البن عتطوير لدمات عنكية جديدة يف أسواؽ جديدة،
وعادة ما تكوف ىذه اػبدمات لارجة عن نطاؽ اػبدمات اؼبألوفة.

 1معراج ىواري ،مرجع ساعق ،ص ص 122 :؛ .123
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ابعا :مصادر تطوير جودة الخدمات البنكية
رً

يستند تطوير أو ربديث اػبدمات البنكية إ ى مصادر داللية ومصادر لارجية وىي:

 -1المصادر الداخلية لتطوير جودة الخدمة البنكية :وىي اليت يكوف مصدرىا البن نفسو ،وتتمثل يف:1
أ .موظفو البنك :ولاصة الذين يتعاملوف عشكل مباشر ودائم مع الزعائن ،حيث تتشكل لديهم اػبربة
الكافية نتيجة لبلحتكاؾ الدائم ةهم ،والقدرة على ترصبة احتياجات العمبل يف شكل أفكار لتطوير اػبدمة
البنكية؛
ب .إدارة البحوث والتطوير بالبنك :أصبحت البنوؾ تنشئ إدارة البحوث والتطوير ضمن ىيكلها التنظيمي،
توكل ؽبا مهمة البحث وإجرا الدراسات اؼبتعلقة عتطوير اػبدمات واقًتاح اغبلوؿ العلمية اػباصة عطرؽ وآليات
التطوير؛
ج .إدارة التسويق بالبنك :يبكن إلدارة التسويق عالبن القياـ عدراسة ربليلية للسوؽ البنكي ورغبات الزعائن
وتقييم أساليب وطرؽ تقدًن اػبدمات البنكية ،وتكوين تصورات وأفكار تقًتح لتطوير اػبدمات البنكية القائمة
أو استحداث لدمات جديدة عنا ًا على رغبات الزعائن وما تقدمو البنوؾ اؼبنافسة؛

د .مديرو البنوك (أو اإلدارة العليا للبنك) :حيث تقع على عاتقهم مسؤولية ازباذ القرارات اإلسًتاتيجية
وتقدًن االقًتاحات اؼبتعلقة عتحديث وتطوير اػبدمات البنكية والبحث اؼبستمر عبعل البن

يقدـ لدمات

أكثر تنافسية.
 -2المصادر الخارجية لتطوير جودة الخدمات البنكية :وسبثل كافة األطراؼ اؼبتواجدة يف احمليط اػبارجي
للبن  ،واليت تقوـ عتغذية البن دبختلف األفكار واالقًتاحات واآلرا واالنتقادات اليت من شأنا أف تساعد يف
عملية تطوير اػبدمات اليت يقدمها البن  ،وغالبًا ما تكوف ىذه اؼبصادر أكثر متانة وفاعلية وفائدة من تل اليت
على اؼبستوى الداللي ،من عينها:2

فكارا جديدة يبكن من لبلؽبا
أ.زبائن البنك الحاليين :حيث أنو نتيجة التعامل اؼبستمر قد تظهر لديهم أ ً
تطوير العمل البنكي ،لذا قبد أف البنوؾ هتتم عاقًتاحات وشكاوى عمبلئها لبلستفادة من كل اؼببلحظات اليت
يقدمونا؛

S. ETIENNE, Marketing Stratégique, Edition C.L.E, Tuinsie, 2000, p: 30.
Ibid, P: 31.
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ىاما ألفكار التطوير والتحسُت ،فعندما يبادر اؼبنافسوف يف تقدًن لدمات
ب .البنوك المنافسة :إذ تُعد
مصدرا ً
ً
جديدة وباوؿ البن االستفادة من حاالت الفشل اليت ترافق مبادراهتم ،ومن مث إمكانية تطوير اػبدمة أو إظهارىا

على كبو جديد؛
ت .المنظمات العلمية (الجامعات ومعاىد البحث العملي) ومصادر التقنيات :حيث ينبغي على البنوؾ أف
تكوف على اتصاؿ دائم ةها ؼبا يبكن أف تضيفو إ ى اػبدمات البنكية؛
ث .شركات البحوث الخارجية ومكاتب الخبرة والستشارة المتخصصة.
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خالصة الفصل:
مفتوحا يتأثر ويؤثر يف البيئة اليت يعيش فيها ،فقد تزايد تأثره ةهاتو األلَتة سوا كانت
نظاما
يعترب البن
ً
ً
قدـ إليو ،عل أصبح يفرض
ىاما منها والذي مل يعد يرضى دبا يُ َ
داللية أو لارجية ،حيث يعترب الزعوف جزًا ً

شروطو ورغباتو ،ويرجع ذل

إ ى زيادة اػبيارات أمامو عسبب اؼبنافسة اليت أضحت السوؽ البنكية تشهدىا،

حيث تعمل اؼبؤسسات البنكية على جلب أكرب عدد فبكن من العمبل  ،من لبلؿ تزايد اذباه ىذه البنوؾ كبو
تقدًن أنواع جديدة من اػبدمات واؼبنتجات اليت ترتقي ؼبستوى التحديات اليت تواجو العمل البنكي واؼبنافسة
الشديدة وربسُت جودهتا من أجل مسايرة العصرنة التكنولوجية والتأقلم مع احمليط االقتصادي.

وعنا ًا على ما سبق يستوجب على البنوؾ أف تقتنع عأنبية الزعائن ودرجة الرضا اؼبطلوعة من قِبلهم واحملافظة
عليهم ،من لبلؿ تقدًن لدمات تتماشى مع حاجاهتم ورغباهتم ،وىذا ال يتم إالّ من لبلؿ مراعاة ربسُت جودة
اػبدمات البنكية وتطويرىا يف ظل احمليط التكنولوجي اعبديد ما يدفع إ ى القياـ عدراسات مسبقة حوؿ البيئة
البنكية واؼبالية ومتطلباهتا ومعرفة حاجات ورغبات زعائنها وردود أفعاؽبم ذباه ـبتلف اؼبنتجات واػبدمات ،وىو ما
يساعد البنوؾ على رسم وإلتيار السياسة األكثر قباعة وفعالية يف ربقيق األىداؼ اؼبتمثلة يف الوصوؿ إ ى
لدمات ذات جودة تضمن عقا العمبل القدامى وجلب عمبل جدد.
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تمهيد:
لقد أثبتت العديد من الدراسات أن تبٍت البنوك لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال هبعلها تواجو العديد من
الصعوبات والعقبات اليت تؤثر عليها وتقلل من فعالية تطبيقها خاصة يف ظل العوؼبة واقتصاد السوق ،الشيء الذي
زاد من حدة اؼبنافسة بُت البنوك عمومية كانت أو خاصة ،حيث تستخدم العديد من البنوك أساليب جديدة
وتطبيقات مبتكرة للوصول إىل تقدًن خدمات قادرة على الصمود أمام البدائل اؼبنافسة خاصة وأن العميل أصبح
أكثر وعيًا ودرايةً دبا هبري يف األسواق النقدية واؼبالية بسبب ثورة اؼبعلومات ،فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تؤثر
على أداء العمليات البنكية من خالل ربسُت جودة اػبدمات اؼبقدمة ومن مث ربقيق ميزة تنافسية للبنك يف السوق
ُ
البنكي ما هبعل اػبدمات أكثر جاذبية للعمالء.
ومن أجل اإلؼبام دبا جاء يف ىذا الفصل مت تقسيمو إىل ثالثة مباحث ،حيث مت التطرق يف اؼببحث األول إىل
تكنولوجيا اػبدمات البنكية وخصائصها ومكوناهتا ويف اؼببحث الثاين اػبدمة البنكية اإللكًتونية ،أما اؼببحث
الثالث فتم فيو التعرض إىل مزايا وـباطر تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على البنوك باإلضافة إىل أثر ىذه
األخَتة على ربسُت جودة اػبدمة البنكية.
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المبحث األول :تكنولوجيا الخدمة البنكية
عنصرا مهماً ،فهي أداة مؤثرة وفعالة حيث تؤثّر يف كفاءة التّنفيذ وأداء البنوك وعالوة على
تُعد التكنولوجيا ً
ذلك فإ ّن التّكنولوجيا سبنح البنك القدرة على إهباد وتقدًن منتجات وخدمات مالية جديدة للعمالء يف كل من
سوقي األعمال البنكية لألفراد واؼبؤسسات.

المطلب األول :ماىية تكنولوجيا الخدمة البنكية
نتعرف على مفهوم
اؼبهم أن ّ
ّأدى التق ّدم التكنولوجي إىل ظهور العديد من التّطورات يف األنشطة البنكية ،ومن ّ

مكوناهتا.
التكنولوجيا البنكية وخصائصها وأىم ّ

أوالً :تعريف تكنولوجيا الخدمة البنكية وخصائصها
 .1تعريف تكنولوجيا الخدمة البنكية :يبكن تعريفها كاآليت:
أ .ىي رصيد اؼبعرفة الذي يسمح بإدخال آالت ومعدات وعمليات وخدمات بنكية جديدة ومتميزة ،وعليو
األول ىو التكنولوجيا الثقيلة واليت تشمل اآلالت
ضم يف اجملال البنكي ؾبالُتّ :
فمصطلح التّكنولوجيا ي ّ
واؼبعدات البنكية واليت يطلق عليها اسم "تكنولوجيا الصناعة البنكية" مثل اغباسبات وآالت عد النقود
وشاشات عرض العمالت ووسائل الربط واالتصال ،والثاين ىو التكنولوجيا اػبفيفة وتشمل ال ّدراية واإلدارة
واؼبعلومات والتّسويق البنكي1؛
ب .يقصد باػبدمات البنكية اإللكًتونية تقدًن البنوك للخدمات البنكية التقليدية أو اؼببتكرة من خالل
شبكات اتصال إلكًتونية ،تقتصر صالحية الدخول إليها على اؼبشاركُت فيها وف ًقا للشروط العضوية اليت

ربددىا البنوك ،وذلك من خالل أحد اؼبنافذ على الشبكة كوسيلة التصال العمالء هبا هبدف:2

 إتاحة اؼبعلومات عن اػبدمات اليت يؤديها البنك بدون تقدًن خدمات بنكية على الشبكة؛ حصول العمالء على خدمات ؿبدودة كالتعرف على معامالهتم وأرصدة حساباهتم وربديث بياناهتموطلب اغبصول على قروض؛
 -طلب العمالء تنفيذ عمليات بنكية مثل ربويل األموال.

1بريش عبد القادر ،التحرير المصرفي ومتطلبات الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيَت ،فرع نقود ومالية ،جامعة اعبزائر ،2006-2005 ،ص.139 :

 2عرابة رابح ،دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية اإللكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،ع ،08 :اعبزائر،
 ،2012ص.14 :
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ج .عرفت تكنولوجيا اػبدمة البنكية اإللكًتونية بأهنا '':تقدًن اػبدمات اؼبصرفية مباشرة للعمالء من خالل
التفاعل اآليل مع القنوات اإللكًتونية اؼبختلفة اليت يوفرىا اؼبصرف عبميع اؼبستخدمُت) األفراد والشركات(
على مدار الساعة''.1
وعموما فإنّو يبكن تعريف تكنولوجيا اػبدمة البنكية على أ ّهنا تطبيق اؼبعرفة العلمية على العمليات اإلنتاجية
ً
إلنتاج خدمة ما ،بدأً من إجراء البحوث وصوالً إىل السوق باالعتماد على أربعة عناصر متشابكة ومتكاملة
تشكل مظاىر استخدام التكنولوجيا يف العمل البنكي ىي:
 اعبانب اؼبادي :ويتمثل يف اآلالت واؼبعدات اؼبستخدمة؛
 اعبانب االستخدامي أو االستعمايل :ويتمثل يف طرق استخدام ىذه اؼبعدات؛
 اعبانب العلمي :ويتمثل يف اؼبعرفة البنكية اؼبطلوبة؛
 اعبانب االبتكاري :ويتمثل يف اكتساب اؼبهارات الالزمة لتقدًن اػبدمات البنكية.
 .2خصائص تكنولوجيا الخدمة البنكية:
من خالل دراسة مفهوم التكنولوجيا يف اجملال البنكي يبكن ربديد أىم خصائصها فيما يلي:

2

 إ ّن التّكنولوجيا البنكية ىي ؾبموعة اؼبعارف واؼبهارات والطّرق واألساليب البنكية اليت يبكن االستفادةمنها بالتّطبيق العلمي يف اجملال البنكي؛

 -إ ّن التكنولوجيا دبفاىيمها اؼبختلفة ليست ىدفًا يف حد ذاهتا بل ىي وسيلة يستخدمها البنك لتحقيق

أىدافو وغاياتو؛
 -إ ّن اػبدمة البنكية ىي اجملال الرئيس لتطبيق التكنولوجيا؛

 -ال يقتصر تطبيق التكنولوجيا على ؾبال أداء اػبدمة البنكية فقط بل يبتد إىل األساليب اإلدارية.

 1معهد الدراسات اؼبصرفية ،الخدمات المصرفية اإللكترونية ،مجلة إضاءات ،ع ،12 :الكويت ، 2013 ،ص.02 :
 2بريش عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.140 :
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المطلب الثاني :مكونات التكنولوجيا المستخدمة في البنوك
أساسا فبا يلي:
تتكون التكنولوجيا البنكية ً

أوالً :التكنولوجيا المجسدة في اآلالت والمعدات
وىي تتمثل يف اغبوار اآليل بُت العميل ونظام البنك وذلك باستخدام أجهزة الرد التلقائي ،حبيث يستطيع الرد
على أي رسالة تصلو أثناء اليوم وبعد ساعات العمل ،يتلقى العميل رسالة تلقائية تؤكد وصول رسالة للمركز ليتم
الرد عليها يف صباح يوم العمل اؼبوايل ،ويبكن أن قبسد بعض اآلالت واؼبعدات اؼبستخدمة يف ذلك من خالل ما
يلي:1
 .1الهاتف البنكي الخلوي :يّعد اؽباتف البنكي اػبلوي من أحدث التكنولوجيات اليت توصلت إليها البنوك،

حيث من اؼبنتظر أن يصل عدد اػبطوط اؽباتفية اعبوالة اؼبستخدمة لنقل البيانات إىل بليون جهاز ،وتشمل

اػبدمات البنكية عرب اؽباتف اػبلوي ،اػبدمات اؼبعلوماتية واالستفسار عن األرصدة وأي معلومات يطلبها
العميل باستعمال خدمة الرسائل القصَتة أو اؼبكاؼبة اؽباتفية ،كما يتيح اؽباتف اػبلوي للزبون االطالع على
عروض البنوك وعلى أسعار الصرف الفورية ومعدالت الفائدة والقيام بعمليات التغطية واؼبضاربة واؼبراجعة يف
أسواق الصرف اآلجلة واالستعالم بشأن القروض وسبويل االستثمارات؛
 .2التلفزيون التخاطبي (التفاعلي) :يظل التلفزيون حىت يومنا ىذا أكثر الوسائل الناجحة لإلعالم اؼبوجو كبو
اعبمهور ،وقد تطور ليتيح الًتاسل وإرجاع الصدى بُت اؼبراسل واؼبستقبل بعد أن كان من عيوب التلفزيون
إرجاع الصدى بُت اؼبراسل واؼبستقبل ،كما أصبحت خدمة االنًتنت يتم تقديبها عرب شبكة التلفزيون التفاعلي
خاصة وأن التلفزيون احتل مكانة يف العامل أصبع ،ومثال ذلك بريطانيا أين احتل بنك (

Hong Kong and

 ( Shanghai Banking Corporation HSBCالريادة يف استخدام التقنيات يف الصَتفة باستثماره مبلغ مائة
مليون دوالر يف شركة "أوبن" التلفزيون؛
ومنو يعترب التلفزيون التفاعلي تقنية جديدة تسمح للعميل بإسبام عملياتو البنكية من خالل شاشة التلفزيون وعرب
وصلة خاصة خبدمة االنًتنت البنكي دون اغباجة إىل وجود كمبيوتر وىذه اػبدمة تستوجب وجود (تلفاز ،تلفون،
إنًتنت).

 1ؿبمود ؿبمد أبو فروة ،الخدمات البنكية اإللكترونية عبر االنترنت ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،ص.56 :
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صيصا لكي ربس أو تشعر عندما يلمسها
 .3الشاشات اللمسية :ىي عبارة عن شاشات تلفزيونية مركبة خ ً
شيء ولكي تكون قادرة على تزويد الكمبيوتر دبعلومات دقيقة عن اؼبكان الذي حدث فيو اللمس بالضبط،
كما تستخدم الشاشات اللمسية مع الربؾبيات اللمسية اليت تستعمل اؼبعلومات اؼبقدمة بواسطة الشاشة لإلجابة
على طلبيات اؼبستعمل ،ويبكن اعتبار اؼبوزعات اآللية للنقود شاشات ؼبسية1؛
 .4الفاكس (الناسخ الهاتفي) :عبارة عن جهاز يقوم ببث الرسائل والنصوص والصور والوثائق اؼبكتوبة عرب
خطوط اؽباتف العادي ،فهو عبارة عن تقنية اتصال حديثة تشمل مايلي:2
 جهاز استنساخ إلكًتوين صغَت مرتبط خبط اؽباتف؛
 جهاز مرتبط خبط اؽباتف؛
ويبكن ربديد أىم ميزات وخصائص الفاكس على النحو التايل:
 أجهزة الفاكس سهلة االستخدام وال ربتاج إىل خربة أو فٍت متخصص؛
 رخيص الثمن ويبكن لألفراد شراءه؛
 ال وبتاج إىل متطلبات كثَتة ،حيث تتواجد خطوط اؽباتف يف كل مكان؛
 من الصعب إرسال الوثائق عرب وسائل أخرى بنفس سرعة ودقة وتكلفة الفاكس؛
 يبكن إرسال الرسائل والوثائق إىل عدة جهات يف نفس الوقت.
ثانيًا :الشبكات التي تربط عناصر الوحدة البنكية

اعتمدت البنوك عدة أنواع من الشبكات لتسوية معامالهتا بسرعة وبدقة وبتكلفة أقل أنبها ما يلي:
 .1شبكة االنترنت :تُعد اإلنًتنيت إحدى أىم إقبازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر يف عاؼبنا اؼبعاصر ،فقد
بات بإمكان أي شخص استخدام اإلنًتنيت اليت ال ربتاج إىل شفرات أو أجهزة كمبيوتر خاصة ،إضافة إىل
إمكانية الولوج إليها من أي مكان يف العامل الذي وصلت اإلنًتنيت إىل أقطابو كلها.
أ .تعريفها :يبكن تعريفها على ّأهنا:
 عرفها البعض بأ ّهنا ماليُت من اغباسبات والشبكات اؼبنتشرة حول العامل واؼبتصلة مع بعضها وفقا
لربوتوكول  IP/TCPبواسطة خطوط ىاتفية لتشكيل شبكة عمالقة لتبادل اؼبعلومات3؛

 1أضبد سفر ،أنظمة الدفع اإللكتروني ،اغبليب للنشر ،بَتوت ،لبنان ،2008 ،ص.49 :

 2أضبد ؿبمود عمارة ،البنوك التجارية من الناحية العلمية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2000 ،ص.52 :

 3عالء عبد الرزاق ؿبمد الساؼبي وآخرون ،شبكات اإلدارة االلكترونية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،2005،ص.107 :
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أيضا بأ ّهنا شبكة دولية تضم ؾبموعة شبكات عامة وخاصة ،أو ىي عبارة عن شبكة عاؼبية تضم
 وتعرف ً
ؾبموعة شبكات من اغباسبات اآللية اليت ال زبضع ألي ربكم مركزي1؛

 بينما عرفها آخرون بأ ّهنا :شبكة عاؼبية مكونة من عدد من الشبكات اؼبتصلة مع بعضها البعض يبكن
الوصول إليها من أي جهاز موصول بالشبكة أن يرسل اؼبعلومات أو يستقبلها على شكل بريد إلكًتوين أو
ملف إلكًتوين إىل أي جهاز على الشبكة من خالل االنًتنيت ،تنتقل ىذه اؼبعلومات عرب خطوط اؽباتف
والكبالت واألقمار الصناعية من اؼبرسل إىل اؼبستقبل ،تتشكل االنًتنيت من كمبيوترات فيها معلومات
ومستخدمُت يقومون بإرسال واستقبال ىذه اؼبعلومات ومن بنية تكنولوجية إلهباد ونقل ومشاىدة أو
االستماع ؽبذه احملتويات2؛
 كلمة "إنًتنت"

Internet

ىي اختصار الكلمة اإلقبليزية

International Network

ومعناىا شبكة

اؼبعلومات العاؼبية اليت يتم فيها ربط ؾبموعة الشبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن طريق
اؽباتف واألقمار الصناعية ،ويكون ؽبا القدرة على تبادل اؼبعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية
تسمى باسم أجهزة اػبادم اليت تستطيع زبزين اؼبعلومات األساسية فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة ،كما
تسمى أجهزة الكمبيوتر اليت يستخدمها الفرد باسم أجهزة اؼبستفيدين3؛
 ويبكن أن تستخدم ىذه الشبكة كشبكة تنظيمية للحاسبات اآللية ،أي تستخدمها وحدات تنظيمية
تعترب كيانات إدارية مستقلة كالبنوك والشركات واؼبؤسسات اغبكومية وغَتىا ،ومن مث يبكن استخالص
ثالثة صفات رئيسة تتصف هبا شبكة االنًتنيت ىي:
 شبكة الشبكات :دبعٌت أهنا شبكة واسعة النطاق تضم بداخلها شبكات للحاسبات اآللية؛نظرا ألهنا شبكة دولية فمستخدميها من ـبتلف أكباء العامل ومن مث فهم
 مستخدمي الشبكة ؾبهولُتً :ؾبهولون لبعضهم البعض؛

 -ذات قدرات غَت ؿبدودة :ويقصد بذلك أن أداء الشبكة ال ينخفض بعدد مستخدميها.

ومن ىنا يبكن تعريف شبكة االنًتنت على أهنا :شبكة اتصال ربظى باستعمال واسع من طرف األفراد ،حيث
تقدم ؾبموعة كبَتة من اػبدمات واؼبعارف بشىت أنواعها منتشرة يف صبيع أكباء العامل.
 1طارق طو ،إدارة البنوك وتكنولوجيا المعلومات ،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص. 478 :
 2ؿبمد طاىر نصَت ،التسويق االلكتروني ،دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2005 ،ص.38 :
 3صاحل ؿبمد سعاده وآخرون ،مقدمة إلى االنترنت ،مكتبة اجملتمع العريب ،عمان ،2008 ،ص.09 :
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موحدا يف التعامالت يعتمد على ؾبموعة من
نظاما ً
ب .بروتوكوالت االنترنت :تستخدم شبكة االنًتنت ً
الربوتوكوالت ،ويبكن تعريف الربوتوكول على أنّو" :ؾبموعة من القوانُت اليت ربدد وتفصل كيف يبكن غباسبُت
آليُت أن يتصال ببعضهما عرب شركة ما".1

تنقسم الربوتوكوالت يف االنًتنت إىل قسمُت أساسيُت نبا:2
 بروتوكول االنترنت  :IPىو عنوان منفرد موحد مكون من عدة أرقام تسلسلية سبكن من التفرقة بُت كل
اغبواسيب اؼبستخدمة واؼبنظمة للشبكة؛
 بروتوكول  :TCPيقوم بتقسيم اؼبعلومات إىل حزم قبل ربويلها إىل االنًتنت مث يقوم بتجميع تلك اغبزم
حىت تصل إىل وجهتها أي الوصول إىل اغباسوب اؼبستقبل.
ت .الخدمات األساسية لشبكة االنترنت :يبكن حصر ـبتلف اػبدمات اليت تقدمها االنًتنت ؼبستخدميها
فيما يلي:3
 خدمة البريد االلكتروني :وىي خدمة سريعة وسهلة لتبادل الرسائل تغٍت عن استخدام الربيدالتقليدي؛
 خدمة نقل الملفات ) :(FTPىي اختصار لكلمة  File Transfer Protocolوتعٍت بروتوكول نقلجدا
اؼبلفات ،حيث يبك ُن ىذا الربوتوكول من نقل اؼبلفات بُت اغبواسيب على الشبكة يف وقت قصَت ً
بغض النظر عن أي مكان يوجد فيو اغباسوب؛ ىناك طريقتُت للتعامل مع اؼبلفات :4األوىل تنزيل الملفات
وىي عملية جلب اؼبلفات من الكمبيوتر الـ ُمضيف إىل اعبهاز احمللي (دبعٌت تنزيل اؼبلفات من اإلنًتنت إىل

جهازك) ،والثانية تحميل الملفات :وىو عملية ربميل وإرسال اؼبلفات من الكمبيوتر احمللي إىل الكمبيوتر
ال ُـمضيف.

 -خدمة االتصال عن بعد  :Telnetىو برنامج يساعد اؼبستخدم يف االتصال جبهاز آخر يف أي شبكة

جالسا أمام ذلك اعبهاز الذي قد يكون يف أي بلد آخر وقد يبعد
واستخدامو كما لو كان ىذا اؼبستخدم ً

عنو آالف األميال ،وذلك هبدف االستفادة من اػبدمات واؼبصادر اؼبتوفرة يف اعبهاز؛

 1ؿبمد سعيد أضبد إظباعيل ،أساليب الحماية القانونية للمعلومات التجارية اإللكترونية ،منشورات اغبليب اغبقوقية ،لبنان ،2009 ،ص.62 :
 2طارق عبد العال ضباد ،اندماج وخصخصة البنوك ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،ج م ع ،2003 ،ص.61 :

 3مزىر شعبان العاين ،شوقي ناجي جواد ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.214 :
4

M.D.MUFTAH, Glossary of Information Systems and Technology, International Publishing House,
EGYPT, 1995, P: 70.
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 محركات البحث :ىي عبارة عن أدوات تسمح للمستخدم بإهباد معلومات معينة على الشبكة عنطريق ربديد اػب يارات اؼبطلوبة أو ربديد كلمات معينة من خالل البحث كمحرك

البحث،Yahoo

 Googleوغَتىا1؛
 مواقع إلكترونية :سبكن الشخص من استخدام حيز معُت على الشبكة لقاء تكلفة قليلة وؼبدة معينة،حيث بإمكان اؼبستخدمُت عرض اؼبعلومات اليت يريدىا على ىذا اؼبوقع.
 .2شبكة اإلنترانت:
أ .تعريفها :تعددت التعاريف حوؽبا حيث كانت كاآليت:
 ىي شبكة الشركات اػباصة اليت تستخدم تقنيات االنًتنيت واليت تصمم لتلبية احتياجات العاملُت
من اؼبعلومات الداخلية ومن أجل تبادل البيانات واؼبعلومات عن عمليات وأنشطة اؼبنظمة2؛
 وأىم ما يفرق بينها وبُت شبكة اإلنًتنت ىو أن اإلنًتنيت مصطلح يشَت إىل شبكة معلومات دولية
واسعة االنتشار ،بينما مصطلح اإلنًتانت جديد ويسمى بـ ـ ـ ـ ـ" الشبكة الداخلية" ،وىو ببساطة تطبيق
لألعراف والتقنيات اليت توظفها اإلنًتنيت ولكن على نطاق شبكة خاصة باؼبؤسسة ،3ومن مث فاإلنًتنيت
عاؼبية االستعمال بينما اإلنًتانت فهي لشركة أو إدارة أو مؤسسة ومعلوماهتا سرية ومقتصرة على عمال
اؼبؤسسة فقط؛
 كما يتم تنفيذىا يف مقر الشركة أو يف فروعها ووحدات أعماؽبا اإلسًتاذبية وتعتمد سرعة اؼبعلومات
فيها على نوع معيار الشبكة ،حيث تنقسم شبكة اإلنًتانت جغرافيًا إىل نوعُت :الشبكة احمللية والشبكة

الواسعة.

ومن ىذه التعاريف يبكن تعريف الشبكة الداخلية على أهنا شبكة ؿبسوبة وؿبمية تعمل على ضمان االتصاالت
اعتمادا على وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
داخل اؼبنظمة
ً

ب .أنواع شبكة اإلنترانت :تنقسم شبكة اإلنًتانت من حيث االمتداد اعبغرايف إىل قسمُت:
 الشبكة المحلية  :LANىي شبكة داخلية تسمح جملموعة من األجهزة اؼبزودة بربامج معينة واؼبتصلة
فيما بينها بكوابل االتصال يف إطار حيز جغرايف صغَت ال يتعدى قطره

10

كلم مزودة دبوزع واحد

 1عاطف السيد ،العولمة في ميزان الفكر (دراسة تحليلية) ،القاىرة ،االنتصار للنشر ،القاىرة ،2001 ،ص.49 :
 2سعد غالب ياسُت وآخرون ،األعمال االلكترونية ،دار اؼبناىج ،عمان ،2006 ،ص.57 :

 3عبد اؼبالك ردمان الدناين ،الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنيت ،دار الراتب اعبامعية ،بَتوت ،2001 ،ص.62 :
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للملفات1؛ والشبكة احمللية بدورىا تنقسم إىل عدة أشكال حيث يوجد ىناك ثالثة أشكال :الشبكة
اػبطية (اؼبتتالية) والشبكة النجمية والشبكة اغبلقية.
وكما يقول "وينفليد  "winfieldفإ ّن كل ؿبطة مربوطة بالشبكة تتميز دبوقع مادي فريد أو عنوان يسهل عملية
استقبال اؼبعلومات من احملطات األخرى أو بثها إليها ،ومن اؼبعتاد أن يتم ربط كل ؿبطة بعقدة ،والعقدة ما ىي
إال نقطة ربكم حاسويب يف شبكات االتصاالت حينما يقارب عدد من نقاط اإلرسال أو عندما ذبري عملية
التبديل أو عند تنفيذ وظيفة ربكم معينة.2
 الشبكة الواسعة  :WANإ ّن الشبكة الواسعة ىي نفسها احمللية ،مع وجود اختالفُت جوىريُت األول
ىو اؼبسافة اليت قد تكون ىنا بعشرات اؼبئات أو ردبا آالف الكيلومًتات ،وىو ما يًتتب عليو االختالف
الثاين اؼبتمثل يف وجود أجهزة خاصة تقوم دبهمة تنظيم عملية االتصال كنقاط مركزية يف الشبكات
الواسعة.
ت .خدمات اإلنترانت:
 -الربيد االلكًتوين

()E-Mail؛

 -خدمة اغبوار يف الزمن اغبقيقي

))Real Time Chatting Service؛

 تقنية اؼبلفات االلكًتونية احملمولة ))Portable Electronic Document-PED؛ خدمة نقل األخبار ()Network News-NNTP؛ خدمة مؤسبرات الفيديو ).(Video Conferenceث .أىمية اإلنترانت :ؽبا أنبية بالغة يبكن تلخيصها فيما يلي:3
سباما ؼبثيلو بالنسبة لالنًتنت،
 تخفيض التكلفة :حيث يعمل جهاز اػبادم يف شبكة اإلنًتانت مطاب ًقا ًوعلى ىذا األساس فإ ّن تكلفة إنشاء شبكة اإلنًتانت منخفضة مقارنة باألنواع األخرى من الشبكات؛

 توفير الوقت والجهد :حيث يقلص استخدامها الكثَت من الوقت واعبهد يف االتصال بُت عناصروأركان البنك؛
 االستقاللية والمرونة :أي إمكانية االرتباط والوصول إىل غالبية التشكيالت والنظم اغباسوبية اؼبتوفرة،حيث يتم ربط اإلنًتانت بُت أجهزة اغباسوب من منابع وشركات ـبتلفة؛
 1تامر موسى يونس ،شبكات الحاسوب ،دار الراتب اعبامعية ،بَتوت ،1994 ،ص.20 :

 2مارلُت كاليتون ،ترصبة علي سليمان الصوينع ،إدارة مشاريع التشغيل اآللي في المكتبات ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،1992 ،ص.145 :
 3عامر إبراىيم قندعبي ،إيبان فاضل السامرائي ،شبكات المعلومات واالتصاالت ،مرجع سابق ،ص.62 :
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 يبكن اعتبارىا إحدى دعامات ضمان اعبودة ؼبا توفره من دقة يف عملية التحكم يف مستوى اعبودة؛ تُوفر اإلنًتانت تنظيم تبادل اؼبعلومات واػبدمات اإلدارية عن طريق مباذج معيارية متفق عليها. .3شبكة اإلكسترانت:
أ .تعريفها :ظهرت شبكة اإلكسًتانت نتيجة االنتقادات اليت ُوجهت إىل نظام اإلنًتانت ويف مقدمتها
االستقاللية والبعد عن األطراف اػبارجية حيث:
 يرى البعض أن قباح أي مشروع لن يأيت ّإال بعالقة متواصلة واتصال دائم مع موزعيو وعمالئو ،والذي
يؤدي يف النهاية إىل عالقة متشابكة؛ على عكس شبكة اإلنًتانت اليت تقوم بتجهيز العاملُت داخل
اؼبؤسسة باحتياجاهتم من اؼبعلومات فإّن شبكة اإلكسًتانت تُصمم لتلبية احتياجات اؼبستفيدين يف خارج
اؼبؤسسة من اؼبوردين والعمالء وضبلة األسهم ،فهي شبكة اؼبؤسسة اػباصة اليت تُصمم لتلبية حاجات الناس

من اؼبعلومات ومتطلبات اؼبنظمات األخرى اؼبوجودة يف بيئة األعمال1؛

 شبكة االكسًتانيت ىي الشبكة اليت تربط شبكات االنًتانت اػباصة بالشركات والعمالء ومراكز
األحباث الذين ذبمعهم أعمال مشًتكة ،فإ ّهنا تؤمن ؽبم تبادل اؼبعلومات واؼبشاركة فيها مع اغبفاظ على
خصوصية االنًتانت احمللية لكل شركة ،ويتم بناء تطبيقات االكسًتانت يف ؾباالت عديدة منها شبكات
البنوك والتعامالت البنكية واعبامعات...2؛
إذن يبكن تعريف شبكة االكسًتانت على أهنا شبكة إنًتانت امتدت خدماهتا إىل اػبارج ،سبكن اؼبسموح ؽبم من
الوصول لشبكة البنك واستخدامها واغبصول على اؼبعلومات اػباصة بالبنك.
ب .تصنيفات شبكة االكسترانت :نشأت شبكات االكسًتانت استجابة إىل ما يتطلبو قطاع األعمال من
شركات وربالفات وما يقتضيو من أمن على اؼبعلومات اؼبتبادلة عن طريق الشبكات مع العناية الشديدة
بالصالحيات ،وؽبذا فإ ّن تصنيف شبكات االكسًتانت يعتمد على قطاع األعمال الذي يقسمها إىل األنواع
التالية:3

 1سعد غالب ياسُت وآخرون ،مرجع سابق ،ص.57 :

 2عالء عبد الرزاق ،ؿبمد الساؼبي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.141 :
3
A.BEDEL, Comment Mettre En Place Un Extranet Dans Une Administration, vu le 17/09/2013, site:
www.admiroutes.asso.fr
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 شبكات إكسترانت التزويد :تربط ىذه الشبكات اؼبستودعات الرئيسية للبضائع بالفرعية منها
بغرض تسيَت العمل فيها آليًا للمحافظة على كمية ثابتة من البضائع يف اؼبستودع ،إضافة للعديد من
اػبدمات األخرى اؼبتعلقة بالتحكم يف اؼبخزون؛
 شبكات اكسترانت للتوزيع :سبنح ىذه الشبكات صالحيات للمتعاملُت مستندة إىل حجم
تعامالهتم ،وتقدم ؽبم خدمة الطلب االلكًتوين وتسوية اغبسابات آليًا ،مع التزويد الدائم بقوائم اؼبنتجات
اعبديدة واؼبواصفات التقنية وغَتىا من خدمات؛

 شبكات إكسترانت التنافسية :تعزز ىذه الشبكات الندية والتنافس يف القطاعات الصناعية ،إذ سبنح
الشركات الكبَتة والصغَتة فرصة متكافئة يف ؾبال البيع والشراء عن طريق ربطها فيما بينها حبيث تنقل
األسعار واؼبواصفات التقنية الدقيقة فبا يرفع من مستوى اػبدمة يف ذلك القطاع ويعزز جودة اؼبنتجات
ويقضي على االحتكار.
ت .أىمية شبكة إكسترانت :إ ّن خدمات شبكة اإلكسًتانت ىي نفسها خدمات شبكات اإلنًتانت ماعدا
أهنا موجهة إىل صبهور أوسع ،وتتمثل أىم فوائدىا فيما يلي:1

 تسهيل عمليات الشراء :إذ يبكن أن تقوم مؤسسة من الشرق بإرسال طلب شراء إىل مؤسسة من
الغرب عرب اإلكسًتانت اليت تربط بينهما وتلغي اغباجة إىل اؼبراسالت بكل أنواعها؛
 متابعة الفواتير :إذ تُسهل ىذه اػبدمة عملية توقيع الفواتَت من مديري الفروع اؼبنتشرين يف مناطق
ـبتلفة ،كما تسمح ؽبم دبتابعة إجراء الصرف والقبض ووضع العالمات اليت تشَت إىل كل عملية ذبري
على الفاتورة أثناء تناقلها بُت الفروع واألقسام؛
 خدمات التوظيف :تُستخدم اإلكسًتانت لربط مصادر اؼبوارد البشرية اؼبؤىلة (اعبامعات واؼبعاىد
ومراكز التدريب )...مع سوق العمل اؼبتخصصة بغرض تقدًن خدمة متعددة اؼبنافع لكال الطرفُت ،إذ ذبد
اؼبوارد البشرية اؼبؤىلة فرصة العمل اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب كما أن سوق العمل يؤمن احتياجاتو عن
طريق الشبكة نفسها؛

1

M.H.WESTPHALEN, Communicator: Le Guide De La Communication D'entreprise, 3e Ed, Dunod, Paris,
France, 2001, p: 399
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 تواصل شبكات توزيع البضائع :يبكن بناء شبكة إكسًتانت تربط اؼبوزعُت احملليُت باؼبزود الرئيس
لتسريع عمليات الطلب والشحن وتسوية اغبسابات ،كما يبكن أن تُبٌت التطبيقات اؼبستندة إىل مفهوم
نقطة الطلب ألسبتة كامل عمليات التوزيع وتسوية اغبسابات اؼبتعلقة هبا.
 .4شبكة الموزع :تنقسم شبكة اؼبوزع إىل:
أ .شبكة الموزع األوتوماتيكي (الشباك األوتوماتيكي) :ينقسم إىل قسمُت:
أ .1.الموزع اآللي لألوراق النقدية ( :)Distributeur Automatique de Billetsيرمز لو ب

DAB

ويطلق عليو اسم الصراف اآليل ،وىو ماكنة أوتوماتيكية تستخدم عن طريق البطاقات اإللكًتونية وتسمح
للمستفيد بسحب مبلغ من اؼبال دون اللجوء إىل الفرع ،واعبدول التايل يوضح ذلك.
الجدول رقم ( :)80الشباك اآللي لألوراق النقدية
الموزع اآللي

DAB

المبادئ العامة

التقنية

النتائج

نشاط
 يسمح بالسحب لكل حائز  جهاز موصول بوحدة مراقبة  زبفيض
إلكًتونية تقرأ اؼبدارات اؼبغناطيسية السحب من الفروع.
على بطاقة سحب؛
 يوجد يف البنوك والشوارع للبطاقة ،ىذه األخَتة يسجل عليها
واحملطات وأماكن أخرى ،كما اؼببالغ اؼبالية اؼبمكن سحبها أسبوعيًا.
يعمل دون انقطاع.

Source: N.TOURNOIS, Le Marketing Bancaire Face Aux Nouvelle Technologies, Masso,
Paris, 1989, P: 30.

أ .2.الشباك اآللي لألوراق النقدية ( :)Guichet Automatique de Billetsويرمز لو ب ـ ـ

GAB

وىو

تعقيدا من اؼبوزع اآليل لألوراق النقدية ،حيث باإلضافة إىل تقدًن خدمة الصراف النقدي
ماكينة خاصة أكثر ً
أصبح يقدم ؾبموعة متكاملة من اػبدمات البنكية مثل :سداد الفواتَت واالستعالم وطلب دفًت الشيكات،
أساسا على وجود شبكة من االتصاالت تربطها مع البنوك ،وكان ىذا اعبهاز
وتعتمد خدمة الصراف اآليل ً

يف األول مرتبطًا فقط مع بنك واحد ،لكن دخول تقنية ؿبول القيود جعلت من اؼبمكن أن تُقدم اػبدمة

ألي بنك من ماكنات البنوك األخرى .1واعبدول اؼبوايل يبُت ذلك:

 1أضبد سفر ،مرجع سابق ،ص.34 :
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الجدول رقم ( :)80الشباك اآللي للبنك
الشباك اآللي

GAB

المبادئ العامة

النتائج

التقنية

 ىبول غبائز البطاقة القيام  جهاز موصول بالكمبيوتر  يستعمل من طرف
بالعديد من العمليات منها :الرئيس يقرأ اؼبدارات اؼبغناطيسية الزبائن يف أوقات غلق
السحب ،معرفة الرصيد ،القيام للبطاقة اليت تسمح دبعرفة الزبون البنوك.
بتحوالت ،طلب شيكات...

بفضل رمز سري.

 حالة استعجال.

Source: N.TOURNOIS, Le Marketing Bancaire Face Aux Nouvelles Technologies,
Masso, Paris, 1989, P: 31.

ب .نهائي نقطة البيع

( :)Terminal de Paiement électronique le TPE

عبارة عن أجهزة خاصة

مصممة أصالً للتعامل مع بطاقات الدفع ومرتبطة مع البنوك مباشرة أو عن طريق شبكة اتصاالت ،وىذه
األجهزة من شأهنا أن ُسبكن اؼبستفيد من قبول اؼبدفوعات عن طريق البطاقات اؼبمغنطة يف البداية مث ربولت
كبو استخدام البطاقات الذكية ،1وإذا كان العميل وبمل البطاقة فإن موظف نقطة البيع يبررىا على القارئ

اإللكًتوين اػباص بالبطاقة مث يعرف برقم التعريف الشخصي ،حيث يقوم الكمبيوتر اؼبركزي بعد ذلك بإضافة
القيمة لرصيد حساب اؼبتجر.
الجدول رقم ( :)08نهائي نقطة البيع
نهائي نقطة البيع

TPE

المبادئ العامة

التقنية

النتائج

 ىبول لكل حائز على البطاقة  جهاز موصول بالكمبيوتر الرئيس  يستعمل من قبل الزبائن
القيام بالعديد من العمليات مثل :للبنك يقرأ اؼبدارات اؼبغناطيسية يف أوقات غلق البنوك.
السحب ومعرفة الرصيد والقيام للبطاقة اليت تسمح دبعرفة الزبون
 الزبون اؼبستعجل
بتحويالت وطلب شيكات...
بفضل رمز سري.

Source: N.TOURNOIS, Le Marketing Bancaire Face Aux Nouvelles Technologies,
Masso, Paris, 1989, P: 31.

 1طارق طو ،إدارة البنوك يف بيئة العوؼبة واإلنًتنيت ،مرجع سابق ،ص.282 :
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الشكل رقم ( :)42تبسيط لمفهوم الوحدات الطرفية عند نقاط البيع

المصدر  :طارق طو ،إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنيت ،دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية ،2007 ،ص.283 :

 .5شبكة العميل/الخادم

(networks

 :client /serveurيف ىذا النوع من الشبكات تعمل اغبواسيب

الشخصية وحواسيب الشبكة كأجهزة عميل ،حيث يتم ربط ىذه األجهزة بشبكات االتصال الداخلي وتتقاسم
تطبيقات اؼبعاعبة مع خادم الشبكة الذي يقوم بإدارة الشبكات ،كما يتم ربط شبكات اؼبناطق احمللية بشبكات
مناطق ؿبلية أخرى وشبكات اؼبناطق الواسعة التابعة حملطات عمل العميل واػبادم .1والشكل اؼبوايل يوضح
ذلك:
الشكل رقم ( :)42مثال عن نظام العميل /الخادم
كمبيوتر

كمبيوتر
ملقمات (وظائف مقسمة)

نظام اتصال الشبكة

كمبيوتر

محالت عمل (وظائف فردية)
كمبيوتر

Source: M.H.DELMONDE, Management Des Systèmes D’information, Dunod, Paris,
France, 2003, p: 63.

 1تيسَت الكيالين ،معجم الكيالني لمصطلحات الكمبيوتر واألنترنت ،مكتبة لبنان ناشرون ،بَتوت ، 2004 ،ص.127 :
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 .6شبكة البنوك المنزلية

(:)Home Banking

يعتمد نظامها على ما يعرف بعملية ربويل وإعادة ربويل

البيانات ،حيث يتم ربط الكمبيوتر اؼبركزي للبنك بالكمبيوتر الشخصي اؼبوجود دبنازل العمالء من خالل وسائل
االتصال (اػبطوط اؽباتفية) ،حيث يعمل الكمبيوتر الشخصي كمحطة طرفية الستقبال اػبدمات مثل عرض
أرصدة العميل ،طباعة الكشوفات وبيان الشبكات احملصلة...

1

الشكل رقم( :)46تبسيط مفهوم عملية االتصال للبنوك المنزلية

المصدر :طارق طو ،إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنيت ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.280 :

ويتم حاليًا توظيف شبكة االنًتنيت يف تقدًن خدمات البنوك اؼبنزلية ،وىي الظاىرة اليت يُطلق عليها البنوك اؼبنزلية
باإلنًتنيت حيث يقوم العميل بالدخول أوالً على موقع البنك بشبكة اإلنًتنيت ،مث التعامل مع اػبدمات البنكية
اؼبتاحة داخل اؼبوقع.
 .7شبكة سويفت  :swiftويرمز اسم

swift

إىل  Society Wide Interbank Financial Transfersأي

صبعية اتصاالت الًتاسل اؼبايل بُت البنوك يف العامل ،وىي صبعية تعاونية غَت رحبية مسجلة كشركة مسانبة ؿبدودة
اؼبسؤولية ،وتساىم البنوك األعضاء يف ىذه اعبمعية يف رأظباؽبا وتدفع رسوم تراسلها فيما بينها إىل اعبمعية دوريًا
وعلى أساس شهري ،2فهي نظام دويل للتحويل اؼبايل بُت البنوك وأصبحت بُت اؼبؤسسات اؼبالية والتأمينات
والبورصات وغرف اؼبقاصة مقرىا يف بروكسل ،وقد أنشئت سنة  1973حيث كانت تضم حوايل  240بنك ويف
سنة  2002بلغ عدد أعضائو  7300مؤسسة موزعة على  197بلدا.
 1طارق طو ،إدارة البنوك في بيئة العولمة واإلنترنيت ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.275 :
 2ماىر كنج شكري ،العمليات المصرفية الخارجية ،دار اغبامد للنشر والتوزيع ،األردن ،2004 ،ص.35 :
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المطلب الثالث :أىمية تكنولوجيا الخدمة البنكية عوامل انتشارىا ومتطلبات تطبيقها
سوف يتم التعرض يف ىذا اؼبطلب إىل أنبية استخدام التكنولوجيا يف رفع حجم عمليات البنك ،مث التطرق إىل
العوامل أو األسباب اليت أدت إىل انتشار تطبيق التكنولوجيا يف البنوك مث متطلبات تطبيقها كالتايل:
أوالً :أىمية تكنولوجيا الخدمة البنكية

تكمن أنبية تكنولوجيا اػبدمة البنكية فيما يلي:1
 .1الدعاية واإلعالن للبنك  :من خالل جذب متعاملُت جدد يرغبون يف االنتفاع من اػبدمات اػباصة بو
واليت يقوم بعرضها على الويب؛
 .2زيادة موارد البنك :إ ّن احتفاظ اؼبتعاملُت مع البنك بأمواؽبم لديو يعٍت ثقتهم يف تلبية حاجاهتم اؼبالية عند
نشوئها ،وزيادة عدد اؼبتعاملُت معو يعٍت زيادة موارد البنك ،لذا وجب تطبيق التكنولوجيا بطريقة ذبعل العمالء
يشعرون بأن البنك ُوجد ليخدمهم ال ليسلبهم أمواؽبم؛

 .3التعامل بكفاءة مع النمو الهائل والمتسارع لعدد حسابات العمالء بالبنوك :أي ربقيق كفاءة يف
التعامل من الناحية احملاسبية بدون زيادة عدد اؼبوظفُت ،مع ربقيق السرعة يف إقباز اؼبعامالت البنكية2؛
 .4تخفيض التكلفة الحقيقية لعمليات المدفوعات وإجراء المقاصة فيما بين الشيكات التي تمثل ىذه
المدفوعات  :فقد أدى استخدام التكنولوجيا يف معاعبة ىذه الشيكات إىل خفض اؼبعامالت الورقية وكذا
خفض تكلفة إرسال الشيكات من فرع إىل آخر ومن بنك إىل آخر باإلضافة إىل تكلفة العمالة اؼبرتبطة بفرز
وقيد ىذه الشيكات يدويًا؛
 .5تحرير العمالء من قيود الزمان والمكان :إذ أصبح بإمكاهنم التعامل مع البنوك اؼبتعاملُت معها يف أي
أمرا
وقت دون اغباجة إىل االنتقال إىل مقر البنك ،فالتواصل اؼبستمر مع العمالء (عرب االنًتنت مثالً) أصبح ً
ضروريًا من حيث توفَت معلومات تفصيلية وأكثر دقة؛

 .6تمكين البنوك من تقديم خدمات لعمالئها لم تكن معروفة لهم من قبل :فبا أتاح ؽبم االستفادة من
فرص أفضل لتوظيف أمواؽبم؛
 .7زيادة القدرة التنافسية :فمن خالل توسع البنوك يف الصَتفة اإللكًتونية أصبحت ىناك إمكانية تقدًن
خدمات بنكية بسعر أقل وجبودة أكرب1؛
 1زياد رمضان ،ؿبفوظ جودة ،مرجع سابق ،ص.23 :

 2مدحت صادق ،أدوات وتقنيات مصرفية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2007 ،ص.291 :

145

الفصل الثالث :أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمات البنكية
 .8زيادة الحصة السوقية :من خالل القدرة على تقدًن خدمات بنكية إلكًتونية متكاملة مع مراعاة السرية
واألمان والدقة وكذا مراعات حاجات العمالء اغبالية واؼبستقبلية؛
 .9تشجيع االبتكار والتنويع في الخدمات :فمن خالل التوسع يف الصَتفة اإللكًتونية يستطيع البنك التوسع
يف حجم اػبدمات اليت يقدمها وزبفيض كلفتها والتنويع فيها؛
 .10تسمح بالربط اإللكتروني مع العمالء :وىو شرط ضروري للنجاح ألنو يسمح باغبصول على اؼبعلومات
بالوقت اغبقيقي واستخدامها الزباذ قرارات إسًتاتيجية.
أظهرت دراسة أجريت على أحد البنوك األمريكية بعد إدخال التقنية اغبديثة يف عمل البنك زيادة يف عدد
البفاضا لعدد موظفي الفرع الواحد بنسبة  %15خالل عشر سنوات،
اغبسابات قُدرت ب  %25لكل موظف و ً

كما أظهرت ىذه الدراسة زيادة حجم العمليات البنكية بنسبة  %50للبنك وزاد عدد اغبسابات بنسبة  ،%30يف

حُت زادت تكلفة العمليات البنكية بنسبة

%17

فقط خالل الفًتة نفسها ،ما يعٍت أن مكننة عمليات البنك

أدت إىل خفض تكلفة العمليات البنكية بنسبة  %33على الرغم من زيادة حجمها بنسبة .2%70
ثانيًا :متطلبات تطبيق التكنولوجيا في البنوك وعوامل انتشارىا

يتطلب تطبيق التكنولوجيا يف البنك ذبنيد ـبتلف مواردىا وقدراهتا ؼبواجهة ؿبيطها مهما كانت تعقيداتو من أجل
رفع مستوى األداء العام الذي يرتبط بعدة عناصر أنبها:3
 .1مستوى أداء كل عملية من العمليات البنكية ( اإلنتاجية ،اإلدارية ،تسيَت اؼبوارد ،)...والذي يرتبط بدوره
بإمكانات اؼبؤسسة وكفاءاهتا؛
 .2التنقيب عن البيانات التفصيلية والشاملة اػباصة بالعمالء واؼبنافسُت واؼبوردين والسوق ،باإلضافة لتكوين
ـبزن للبيانات ىبدم اؼبؤسسة البنكية بأكملها؛
 .3معرفة وربليل متغَتات احمليط اػبارجي وربويل البيانات إىل معارف تستغلها اؼبنظمة للقيام دبختلف العمليات؛
 .4استخدام التكنولوجيا ( اغبواسيب ،وشبكات االتصال) ؼبعاعبة ـبتلف اؼبتغَتات اليت تؤدي إىل التنبؤ بسلوك
العمالء وتشخيص القطاعات السوقية وتصنيف العمالء اعبدد؛
 .5استخدام ؾباميع متكاملة من اإلجراءات والربؾبيات اليت تساىم يف توفَت النتائج لصناع القرار.
1

ناظم ؿبمد نوري الشمري ،عبد الفتاح زىَت العبدالت ،الصيرفة اإللكترونية :األدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،01 :عمان ،األردن،

 ،2008ص.193:

 2مدحت صادق ،مرجع سابق ،ص.293 :

 3سعد ياسُت ،أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،ط  ، 1دار اؼبناىج ،عمان ،2008 ،ص.37 :
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ومن العوامل التي كانت وراء االنتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الصناعة البنكية
نذكر:
 .1زيادة اإلنتاجية؛
 .2ربسُت اػبدمات؛
متاحا (تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ذات القدرة الفائقة على سبثيل األحداث عرب الزمان
 .3دراسة ما ليس ً
واؼبكان)؛
 .4اؼبرونة (ربقيق اؼبرونة اؼبطلوبة لتلبية مطالب السوق اؼبتغَتة ومواجهة التغَتات يف نوعية اؼبواد اؼبستخدمة).
أمرا ضروريًا هبب
وتعترب عملية تتبع اؼبؤسسة البنكية لبيئتها اػبارجية الستكشاف البيانات واؼبعلومات الالزمة ً
أن يتصف بالدوام واالستمرار ،حىت تتمكن اؼبؤسسة من تعديل إسًتاتيجيتها حسب النموذج التكيفي أو مشاركة
صبيع عماؽبا يف تفسَت اؼبعلومات التنظيمية والبيئية الستخدامها يف تصميم االسًتاتيجيات حسب النموذج
التفسَتي؛ حيث تلجأ اؼبؤسسة البنكية لزيادة الطلب على منتجاهتا وخدماهتا وربسُت إنتاجيتها ومستوى أدائها
إىل تغيَت التكنولوجيا اؼبستعملة ،من خالل تنويع منتجاهتا عرب تغيَت زبصصها أو إىل خفض أسعارىا من خالل
الضغط على التكاليف.
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المبحث الثاني :الخدمة البنكية اإللكترونية
إ ّن ظهور عصر اػبدمة االلكًتونية كان نتيجة التوسع اؽبائل والسريع يف اقتصاد اؼبعلومات والشبكات
دفعا ؼبنظمات األعمال عامة والبنوك على وجو اػبصوص للتمركز أكثر يف السوق ،كما
اإللكًتونية اليت أعطت ً

فرصا وقدرات سبكنهم من الوصول إىل العمالء وتقدًن خدمات شخصية مفصلة على مقاساهتم
وفّرت ؽبا ً
ودبستويات من اعبودة تتناسب وإدراكاهتم وتفوق توقعاهتم أحيانًا.

المطلب األول :جودة الخدمة البنكية اإللكترونية
سوف يتم التعرض يف ىذا اؼبطلب إىل أىم تعريفات جودة اػبدمة البنكية وكيفية قياسها وكذا أبعاد ربقيقها.
أوالً :تعريف جودة الخدمة البنكية اإللكترونية
تعددت التعاريف حول جودة اػبدمة البنكية كالتايل:
 .1عُرفت على أ ّهنا" :الفهم أو اإلدراك للخدمة من وجهات نظر ـبتلفة سواء قبل أو بعد تقديبها على شبكة
االنًتنيت ،ويبكن أن تُفهم على أ ّهنا تقييم كفاءة وفعالية التسوق والشراء والتسليم للمنتجات واػبدمات عرب
االنًتنيت1؛

 .2إ ّن مفهوم جودة اػبدمة البنكية ال ىبتلف عن مفهوم جودة اػبدمة ،فهي هتدف إىل تقدًن خدمات ذات
جودة عالية للزبائن إلرضائهم وتلبية حاجاهتم ورغباهتم بصفة مستمرة ،2

 .3تعرف جودة اػبدمة البنكية على أ ّهنا إرضاء ؼبتطلبات الزبائن ودراسة قدرة البنك على ربديد ىذه اؼبتطلبات
والقدرة على التقائها ،فإذا تبٌت البنك عملية تقدًن خدمات ذات جودة عالية هبب أن يسعى من خالؽبا إىل
التفوق على متطلبات الزبائن.3
فجودة اػبدمة البنكية ىي مقياس الدرجة اليت يرقى إليها مستوى اػبدمة اؼبقدمة للعمالء ليقابل توقعاهتم ،ومن مث
فإ ّن تقدًن خدمة ذات جودة متميزة يعٍت تطابق مستوى اعبودة الفعلي مع توقعات العمالء أو التفوق عليها يف
بعض األحيان ،ولذلك فإ ّن مفهوم اعبودة البنكية يكمن يف اؼبقارنة بُت توقعات العمالء ألبعاد اػبدمة ومستوى
األداء الفعلي الذي يعكس مدى توافر تلك األبعاد بالفعل يف اعبودة اليت تتضمنها اػبدمات البنكية اؼبقدمة ؽبم.

1

V.KENOVA, P.JONASSON, Quality Online Banking Service, Bachelors Thesis Within Bisness
Administration, Jonicoping University, May 2006, p: 11.
 2بشَت العالق ،ضبيد عبد النيب الطائي ،تسويق الخدمات ،دار زىران للنشر والتوزيع ،عمان ،2007 ،ص.257 :
 3رعد حسن الصرف ،أىمية دراسة العالقة بين شبكة االنترنيت وجودة الخدمة المصرفية ،دراسة نظرية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،ع ،02 :ص.32 :

148

الفصل الثالث :أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمات البنكية
ثانيًا :قياس جودة الخدمة البنكية اإللكترونية

لقد تطورت جودة اػبدمات من التقليدية إىل اإللكًتونية نتيجة توجو العديد من البنوك إىل عرض خدماهتم

على مواقع يف اإلنًتنيت ،فبا دفع العديد من الباحثُت إىل إهباد أدوات قياس تتماشى وىذا التطور ،ومن بُت
ـبتلف أدوات قياس جودة اػبدمة البنكية اإللكًتونية نذكر ما يلي:1
 -0الجودة على الخط

):(webqual

تـُ ّعرف بأ ّهنا االستبيان على اػبط (االستبيان االلكًتوين) الذي يقدم للعمالء لتقييم جودة اؼبواقع على شبكة
نجز من قبل العمالء (هبيب على التساؤالت يف االستبيان) ،وتقييم العمالء
اإلنًتنيت وف ًقا لتطوراتو ،حيث يُ ُ

النوعي ُوبول إىل مقاييس كمية تعترب مفيدة إلدارة عملية صنع القرار .لقد ظبح ) (webqualبإجراء مقارنات
بُت بيئة التجارة االلكًتونية يف نفس اؼبيدان ومع مرور الوقت ،كما أ ّهنا تعترب تتابع جزئي لتقييم جودة اؼبعلومة
وانتشارىا يف بيئة التجارة االلكًتونية ،فقد أصبحت سلوك متكرر تُنجز وتُعدل حسب متغَتات كل ميدان يف
التجارة االلكًتونية؛
:E.Servqual -4

يعرف بأنّو مبوذج مفاىيمي عبودة اػبدمة يف ؿبيط اعبدار

االلكًتوين) envirenmenment (E-tailing

وىي

قائمة على ىيكل جودة اػبدمات التقليدية خارج اػبط اؼبسماة ) (servqualىي مشتقة من البحوث
االستكشافية حول ؾبموعات التعديل اؼبتمثلة يف ؾبموعة اؼبعلومة التجريبية والتحليلية ما ينتج سبعة خصائص
عبودة اػبدمة :الكفاءة؛ االعتمادية؛ اإلقباز ؛السرية؛ االستجابة؛ التعويض؛ االتصال اؼبباشر .كل ىذه
اػبصائص سبثل مقاييس يستعملها العمالء لتقييم اػبدمات على اػبط ،فمثالً خاصية االستجابة تقيس قدرة
اإلجابة على أسئلة العمالء واألداء السريع ،ويبكن استعمال ) (E. Servqualكهيكل ؼبديري التسويق لتقييم
جودة اػبدمات يف ؿبيط اعبدار االلكًتوين.
:E-S- Qual -3

عرفها كل من
ّ
اؼبعلومات التجريبية اجملمعة اكتشفت وضعيتُت ـبتلفتُت وضروريتُت لقياس جودة اػبدمة اإللكًتونية ،الوضعية
)(parasurman, zethaml

األوىل) (E-S-Qualتضم أربعة أبعاد ؽبا

22

على أ ّهنا مشتقة لقياس جودة اػبدمة اؼبقدمة على اػبط ،ومن

صفة وىي :الكفاءة والوفاء وتوافر النظام واػبصوصية ،والوضعية

1

R.MOSTAGHEL, Customer Satisfaction, vu le 16/09/2013, site : http://epubl.luth.se/1653-0187/2006/58/LTUPB-EX- 0658-SE.pdf, p p: 57-58.
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الثانية )(E-RecS-Qualتكون مع العمالء الذين ليس ؽبم لقاء روتيٍت مع اؼبوقع وتضم ثالثة أبعاد ؽبم  11صفة
وىي االستجابة والتعويض واالتصال.
ثالثًا :أبعاد جودة الخدمة البنكية اإللكترونية
إ ّن األنبية اؼبتزايدة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال لتقدًن اػبدمات اؼبالية عن بُعد أدى إىل تزايد اىتمام الباحثُت

بقضايا جودة اػبدمات البنكية االلكًتونية ،حيث مت تقدًن دراسات ـبتلفة للنظر يف أبعاد جودة اػبدمات البنكية
خاصة يف اؼبواقع البسيطة ،حيث مت االنطالق من أبعاد جودة اػبدمات التقليدية والوصول إىل

21

صفة مت

زبفيضها إىل طبسة أبعاد :الوصول وواجهة اؼبوقع والثقة واالىتمام واؼبصداقية.
خصيصا لقياس جودة اػبدمات عرب االنًتنيت
إ ّن  e-servqualىي أداة فباثلة ل ـ ـ ـ)ُ (servqualوضعت
ً
(اػبدمات االلكًتونية) ،وقد مت تطويرىا عام  2000واختبارىا وتنقيحها عام  2002من قبل (parasurman,
) zethaml, malhotraالذين قدموا دراسة استطالعية حول مفاىيم وتصورات اعبودة من الزبائن اؼبتسوقُت عرب
االنًتنيت ،وتابعوا تطوير ىذه األداة من خالل ثالثة مراحل ،مرحلة الدراسة النوعية حيث مت فيها تقسيم الزبائن
إىل ؾبموعات كل ؾبموعة ربتوي على ستة أو سبعة أفراد ،وكانت ردود اؼبشاركُت من اجملموعات تركز على نفس
أبعاد جودة اػبدمة االلكًتونية حيث وجدوا أ ّن األبعاد متناسقة ومتماثلة بشكل ملحوظ عرب اجملموعات يف
تقييمهم للجودة بغض النظر عن نوع اؼبنتج أو اػبدمة اليت هبرى تقييمها على الشبكة.1

ويف المرحلة الثانية اكتشفوا  11بُعد لقياس جودة اػبدمة البنكية :اؼبوثوقية ،االستجابة ،الوصول واؼبرونة،
سهولة التنقل ،الكفاءة ،ضمان الثقة ،األمن واػبصوصية ،معرفة السعر ،علم اعبمال ،زبصيص اؼبوقع.
واعبدول التايل وبتوي على وصف كل األبعاد اؼبذكورة أعاله عبودة اػبدمة االلكًتونية:
الجدول رقم( :)00أبعاد جودة الخدمة البنكية اإللكترونية ((E-servqual
أبعاد جودة الخدمة االلكترونية
االعتمادية Reliability

االستجابة
الوصول

Respensiveness

Acces

الوصف
 يشتمل تصحيح األداء الفٍت للموقع ودقة اػبدمة والتسليم حسب الوعد ،توفَتاؼبعلومات عن اؼبنتجات.
 االستجابة السريعة والقدرة على اغبصول على مساعدة يف حالة وجود مشكلةأو سؤال.
 -الدخول للموقع على وجو السرعة للوصول إىل اؼبنظمة عند اغباجة.

V.KENOVA ,P.JONASSON, Op Cit, P: 15
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اؼبرونة

Flexibility

سهولة التفحص

Ease of

Navigation

الكفاءة

Efficiency

األمان /الثقة
Assurance/Trust

شبن اؼبعرفة
Price Knowledge

األمن واػبصوصية
Security/Privacy

صبالية اؼبوقع
Site Aesthetics

مظهر اؼبوقع
التكييف/التخصيص

 اختيار طرق الدفع ،الشراء ،العودة للبحث عن اختيارات أخرى (األصناف). اؼبوقع وبتوي على وظائف تساعد العمالء للحصول على ما وبتاجونو من دونصعوبة ،يبتلك ؿبرك حبث جيد ،تتيح للعمالء سهولة سرعة االنتقال ذىابا وإيابا بُت
الصفحات.

 اؼبوقع سهل االستعمال ومنظم بشكل سليم ،ويتطلب حد أدىن من اؼبعلوماتاليت ذبيب على تدخالت العمالء.

 يشعر العميل بالثقة يف التعامل مع اؼبوقع ،أن تكون ظبعة اؼبوقع جيدة ،هبب أنتكون اؼبنتجات أو اػبدمات اليت تبيعها واضحة وصادقة يف اؼبعلومات.
 اؼبدى الذي يبكن للعميل ربديد أسعار الشحن ،والسعر اإلصبايل مقارنةباألسعار خالل عملية التسوق.
 درجة تأمُت اؼبوقع للعمالء من التدخل وضباية اؼبعلومات الشخصية. مظهر اؼبوقع. -تكييف اؼبوقع وف ًقا الحتياجات العمالء ،األداء ،سرعة التسوق.

Customization/Personalizat
ion

Source: V.A.ZETHAML & All, A Conceptual Framework For Understanding E-Services
Quality: Implications For Future Research And Managerial Practice, Marketing Science
Institution, Report No.00-115, 2000, P: 16

كثَتا مبوذج ) (Servqualاؼبعد لقياس جودة اػبدمة التقليدية ولكنو يشمل أبعاد جديدة
ىذا النموذج يُشبو ً
ؿبددة فقط من أجل فضاء االنًتنيت ،فأبعاد اعبودة من اؼبوثوقية واالستجابة واألمان/الثقة والوصول
والتكييف/التخصيص تُعترب من األبعاد الرئيسية لنموذج

)(Servqual

وؽبا نفس اإلدراك اغبسي سواء بالنسبة

للخدمة التقليدية أو االلكًتونية ،باإلضافة إىل أن بعدي الوصول واؼبوثوقية ؽبما بعض الصفات اليت تتعامل مع
قضايا ؿبددة على االنًتنيت .أما بالنسبة ألبعاد اعبودة اعبديدة فمعظمها ترتبط بالتكنولوجيا مثل سهولة التفحص
واؼبرونة وصباليات اؼبوقع ،وقد ثبت أن تقييم اعبودة على االنًتنيت يركز على تقييم اؼبوقع على وجو اػبصوص من
قبل العديد من الباحثُت ،كما أ ّن ىناك واحد من األبعاد اعبديدة اليت ال تنطوي على التكنولوجيا ىي معرفة
األسعار واحملدد على األرجح غبالة التسوق عرب االنًتنيت.
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ويف المرحلة الثالثة مت زبفيض األبعاد من  11إىل  7أبعاد سنة  ،2005مث قاموا بتحليلها مرة ثانية وقسموىا إىل
جزئُت جزء متعلق بالعمالء الدائمُت للموقع وؽبا أربعة أبعاد

و22

صفة ،وجزء خاص بالعمالء الذين ليس ؽبم

لقاء روتيٍت مع اؼبوقع تضمن  3أبعاد ؽبا  11صفة ،واعبدولُت اآلتيُت وبتويان على وصف كل األبعاد كما يلي:
الجدول رقم ( :)04أبعاد جودة الخدمة البنكية اإللكترونية

)(E-S-Qual

E-S-Qual scale

األبعاد
الكفاءة Efficiency

الوفاء

Fulfilment

نظام

التوافرSystem Availability

اػبصوصية

privacy

الصفة
 -السهولة وسرعة الوصول واستعمال االنًتنيت

 مدى ربقيق الوعود من قبل اؼبوقع من أجل اقباز األعمال وتوافر الوفاء -األداء التقٍت الصحيح للموقع

 -درجة تأمُت اؼبوقع وضباية معلومات العمالء

Source: V.A.ZETHAML & All, E-S-Qual: A Multiple- Item scale Assessing Electronic
Services Quality, Journal of Marketing, Vol. 49, 2005, P: 220.

الجدول رقم ( :)13أبعاد جودة الخدمة االلكترونية

)(ERecS-Qual

ERecS-Qual scale

األبعاد
االستجابة

Responsiveness

التعويض

compensation

االتصال

Contact

الصفة
 التجاوب الفعال يف معاعبة اؼبشاكل ،والعودة عن طريق اؼبوقع -الدرجة اليت يعوض فيها اؼبوقع حل مشاكل العمالء

 -توفَت اؼبساعدة من اؼبمثلُت عن طريق اؽباتف أو االنًتنيت

Source: V.A.ZETHAML & All, E-S-Qual: A Multiple- Item scale Assessing Electronic
Services Quality, Journal of Marketing, Vol. 49, 2005, P: 221.
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المطلب الثاني :النقود اإللكترونية
كبَتا ،وذلك من خالل السماح لعمالء البنوك بإجراء عمليات الشراء والبيع
لقد شهدت اغبركة البنكية ً
تطورا ً
من خالل شبكة االنًتنت باستخدام وسائل الدفع اإللكًتونية اليت تنتجها ىذه البنوك ،فظهر ما يعرف بالنقود
اإللكًتونية ،لذا سوف يتم التطرق إىل مفهوم ىذه األخَتة وخصائصها وأىم أشكاؽبا.
أوالً :مفهوم النقود اإللكترونية (التعريف والعناصر)
لقد اختلف فقهاء االقتصاد حول وضع تعريف موحد للنقود اإللكًتونية فذىب البعض إىل تعريفها على ّأهنا:
" .1وحدات رقمية إلكًتونية يتم انتقاؽبا بطريقة معينة من حساب شخص ما إىل حساب شخص آخر ،ىذه
الوحدات ّإما أن ُزبزن يف ذاكرة كمبيوتر صغَت ملتصق بكارت وبملو اؼبستهلك حبيث يستخدمها يف الوفاء عن

طريق ىذا الكارت ،أو زبزن يف ذاكرة الكمبيوتر الشخصي للمستهلك حبيث يستخدمها عن طريق ىذا

الكمبيوتر"1؛
أيضا باسم  E. Moneyوىي ":النقود اليت زبزن إلكًتونيًا "2؛
 .2كما تعرف ً

عرفها بأ ّهنا":ـبزون إلكًتوين لقيمة نقدية على وسيلة تقنية ،يُستخدم بصورة
 .3أما البنك اؼبركزي األورويب فقد ّ
شائعة للقيام دبدفوعات ؼبتعهدين دون اغباجة إىل وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة ،وتستخدم كأداة

مقدما"3؛
ؿبمولة موضوعة ً

أيضا على ّأهنا  ":ؾبموعة من الربوتوكوالت والتوقيعات الرقمية اليت تتيح للرسالة اإللكًتونية أن ربل
 .4تُعرف ً
فعليًا ؿبل تبادل العمالت التقليدية"4؛

انطالقًا من التعاريف السابقة يبكن القول أن النقود اإللكًتونية ىي قيمة نقدية ـبزنة على أداة إلكًتونية ،ربظى
بقبول واسع من اعبمهور لذا تستعمل كأداة للدفع وربقيق أغراض ـبتلفة ،واألصل أن إصدار ىذا النقد يتم مقابل
وديعة ال تقل قيمتها عن القيمة اؼبصدرة أي أن ىذا النقد قائم على مبدأ "الدفع اؼبسبق" ،ويبكن استخدامو يف
أيّ وقت ويف أي مكان وبسرية تامة .كما أنو قابل للتجزئة فبا يتيح تسوية اؼبدفوعات صغَتة القيمة.
فبا سبق يبكن تلخيص العناصر األساسية للنقود اإللكًتونية كاآليت:
قيمة نقدية :أي تشمل وحدات نقدية ؽبا قيمة مالية؛
 1مصطفى كمال طو ،وائل أنور بندق ،األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،2005 ،ص.341 :

 2ؿبمود يونس ،كمال أمُت الوصال ،اقتصاديات ،نقود وبنوك وأسواق مالية ،قسم االقتصاد (الناشر) ،جامعة اإلسكندرية ،ج م ع ،2005 ،ص.28 :
 3ؿبمد إبراىيم ؿبمود الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2003 ،ص.370 :
 4منَت وفبدوح ؿبمد اعبنبيهي ،البنوك اإللكترونية ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،ج م ع ،2005 ،ص.47 :
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مهما يف تعريف النقود اإللكًتونية ،حيث يتم
عنصرا ً
مخزنة على وسيلة إلكترونية :تُعد ىذه الصفقة ً
شحن القيمة النقدية بطريقة إلكًتونية على بطاقة بالستيكية أو على قرص صلب للكمبيوتر الشخصي
للمستهلك؛
غير مرتبطة بحساب بنكي  :تتضح أنبية ىذا العنصر يف سبييز النقود اإللكًتونية عن وسائل الدفع
التقليدية؛
تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارىا :يعٍت ىذا العنصر ضرورة أن ربظى النقود اإللكًتونية
بقبول واسع من األشخاص واؼبؤسسات اليت قامت بإصدارىا ،فيتعُت أن ال يقتصر استعمال النقود على
نقودا يتعُت أن ربصل
ؾبموعة معينة من األفراد أو ؼبدة ؿبددة من الزمن أو يف نطاق إقليمي ،ولكي تصَت ً

على ثقة األفراد وقبوؽبم باعتبارىا وسيط للتبادل؛

وسيلة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة :هبب أن تكون ىذه النقود صاغبة للوفاء بااللتزامات اؼبختلفة
كشراء السلع واػبدمات ودفع الضرائب وغَتىا.
ثانيًا :خصائص النقود اإللكترونية

يرى االقتصاديون وجوب أن تتّصف النّقود اإللكًتونية جبملة من اػبصائص ،وىي:1

 .1اإلبهام :حبيث أن مستخدم ىذه النقود يبقى ؾبهوالً حفاظًا على السرية واػبصوصية؛
 .2أن تمثل قيمة نقدية حقيقية مخزنة إلكترونيًا :حيث يقبلها اؼبتعاملون مقابل التنازل عن سلعهم وخدماهتم؛

 .3القبول :حىت تأخذ النقود اإللكًتونية صفة النقدية هبب أن ربظى بقبول واسع من األفراد واؼبؤسسات غَت
من أصدرىا باعتبارىا قابلة للدفع ووسيطًا للتبادل؛
سهل ضبلها ووصوؽبا إىل كل
 .4األمان :ربمي النقود اإللكًتونية اؼبستهلك من خطورة ضبلها ونقلها حبيث ي ُ
األماكن ،كما أن العبث هبا كالتزوير والتزييف أكثر صعوبة منو يف النقود العادية؛
نظرا ػبفة وزهنا ،فهي أكثر عملية من النقود
 .5المالئمة :أي أن تكون سهلة اغبمل واالستخدام والنقل ً
العادية؛
 .6عدم التجانس  :حبيث أن كل مصدر يقوم خبلق وإصدار نقود ـبتلفة من حيث القيمة أو من حيث عدد
السلع واػبدمات اليت يبكن شراؤىا بواسطة ىذه النقود؛

 1رأفت رضوان ،عالم التجارة اإللكترونية ،اؼبنظمة العربية للتنمية ،القاىرة ،1999 ،ص.11 :
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 .7النقود اإللكترونية نقود خاصة :على خالف النقود القانونية اليت يتم إصدارىا من قبل البنك اؼبركزي فإ ّن
النقود اإللكًتونية يتم إصدارىا يف غالبية الدول عن طريق مؤسسات أو شركات خاصة لذا يُطلق على ىذه
النقود اسم النقود الخاصة.
ثالثًا :أشكال النقود اإللكترونية
تبعا للوسيلة اليت يتم من خالؽبا زبزين القيمة النقدية ،حيث يتجسد
زبتلف صور النّقود اإللكًتونية وأشكاؽبا ً

النقد اإللكًتوين يف صورتُت:1

 .1حامل النقد اإللكتروني ) :(le porte monnaie électroniqueوىو عبارة عن بطاقة ىبزن بداخلها قيمة
نقدية ،حيث تسمح ىذه البطاقة بتسوية اؼبدفوعات من خالل إدخاؽبا يف األجهزة اؼبعدة لذلك ،ومن أمثلتها
البطاقات الذكية ) (Smart cardsاؼبنتشرة يف أوربا والواليات اؼبتحدة ،وبطاقة دامبوند سابقة
)prepaid card

الدفع (Danmond

واليت يتم تداوؽبا بصورة شائعة يف الدامبارك ،وىناك بعض البطاقات اليت تستعمل كنقود

إلكًتونية وتستخدم يف ذات الوقت كبطاقة خصم

)(debit card

مثل بطاقة  Abant cardاؼبنتشرة يف فنلندا.

أخَتا بطاقات متعددة األغراض؛ حيث تستخدم يف ذات الوقت كبطاقة خصم وكبطاقة تليفون وكبطاقة
وىناك ً
نقودا إلكًتونية؛
شخصية كذلك ،باإلضافة إىل كوهنا ً

أيضا النقد االفًتاضي
 .2النقد الشبكي ) :(la monnaie réseauيسمى ً
زبزن النقود على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي للمستخدم دون أن تكون ؾبسدة يف حامل ما ،ليتم
)virtuelle

استعماؽبا يف أي وقت من خالل ربويلها عرب شبكات االتصال العاؼبية

)(Internet

 ،(la monnaieوىنا

وذلك باستخدام برؾبيات

متخصصة ) (des logiciels spécialisésمدؾبة بأجهزة الكمبيوتر اػباصة مثل اؼبودم ) ،(le modemحبيث يتم
خصم شبن اؼبعامالت من القيمة النقدية اإللكًتونية اؼبخزنة على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي.

D. Kosiur, Comprendre Le Commerce Electronique, 2e tirage, Microsoft Presse, Paris, France, 2000, p: 44.
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المطلب الثالث :تصنيفات الخدمة البنكية اإللكترونية
لقد شهد العامل يف أوائل السبعينات دخول العديد من البطاقات البالستكية إىل النشاط البنكي وزاد من أنبيتها
وتعددىا بتطور التجارة الدولية وتطور وسائل الدفع االلكًتونية ومبو حجم التجارة االلكًتونية.
أوالً :البطاقات النقدية اإللكترونية
تنقسم البطاقات البنكية إىل عدة أنواع منها:
 .1بطاقة االئتمان ( :)credit cardىي إحدى أنواع بطاقات اؼبعامالت اؼبالية ،وىي من البطاقات االفًتاضية
اليت تتيح لصاحبها اغبصول على االئتمان ،وىذا االئتمان قد يكون يف شكل سلع أو خدمات أو نقود أو يف
شكل آخر لو قيمة مالية ،وىذه البطاقة سبثل ائتمانًا حقيقيًا غبامل البطاقة ،حيث يتمتع حاملها بائتمان فعلي

فورا بالسداد1؛
من البنك اؼبصدر ؽبا ،وال يُلزم بالوفاء ً
أ .آلية عمل بطاقة االئتمان:

يبكن للبطاقة البالستيكية أن تؤدي مهامها اليت أنيطت هبا كنقود ائتمانية كما يلي:2
 يقدم اؼبتعامل طلبًا للحصول على البطاقة من البنك يبأل فيو اؼبعلومات الضرورية وهبب أن يكون ىذا
الشخص متعامالً مع البنك أو لو حساب جار فيو؛

 يتقصى البنك ظبعة اؼبتعامل االئتمانية ويبنحو البطاقة إذا كانت ظبعتو مشجعة ويتحصل عليها اؼبتعامل
بعد تقدًن الوثائق اؼبثبتة لذلك ويقدم لو رقم الشفرة )(le numéro de code؛
 عندما يتسلم اؼبتعامل البطاقة يستطيع استعماؽبا يف شراء السلع واػبدمات من احملالت اؼبتفق معها ،إذ
يقوم البائع يف كل مرة دبأل مبوذج معُت بقيمة البضاعة مث يبرر اؼبشًتي البطاقة يف جهاز

Adresse graphe

ويوقع حامل البطاقة على ىذا النموذج إقر ًارا منو بعملية الشراء ،مث تؤخذ البطاقة كما سبق الذكر وتوضع

يف اعبهاز وتدخل الشفرة ويتحصل على ثالث مباذج من الفواتَت (إذا كانت البطاقة ليس هبا مشاكل)،

مبوذجا والتاجر يأخذ مبوذجُت وبتفظ بواحدة لدى البنك واألخرى لو؛
ويوقع العميل ويأخذ ً

 يستعمل البنك مباذج الفواتَت اؼبقدمة من أجل معرفة قيمة مشًتيات كل عميل وتقيد تلك اؼبشًتيات يف
اغبسابات اعبارية للمتعاملُت كما يلي:
 الرصيد مدين إذا كان فيو نقود وزبصم مباشرة؛
1

عبد اؽبادي النجار ،بطاقات االئتمان والعمليات المصرفية اإللكترونية ،اعبديد يف أعمال اؼبصارف من الوجهتُت القانونية واالقتصادية – اعبديد يف تقنيات اؼبصارف ،-ج:

 ،01منشورات حليب ،بَتوت ،2002 ،ص.27 :
 2مصطفى كمال طو ،وائل أنور بندق ،مرجع سابق ،ص.354 :
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 الرصيد صفر يُقيد يف رصيد اؼبدين دون حساب الفوائد.

ويف هناية كل شهر يرسل البنك للعميل قائمة بالفواتَت اػباصة باؼبشًتيات يطلب منو سدادىا كليًا أو جزئيًا خالل
25

يوما من ذلك التاريخ دون فوائد أو مصاريف ،1وبعد ىذه الفًتة يبدأ البنك حبساب الفوائد ،أما يف حالة

انتهائها ومل يتم تسديد قيمة اؼبشًتيات فإ ّن البنك يفرض على العميل فوائد على الرصيد اؼبتبقى بدون سداد

دبعدل  %1.5شهريًا.2

ب .مزايا وعيوب بطاقة االئتمان :تتمثل فيما يلي:
ب .1.تتمتع البطاقة االئتمانية بعدة مزايا نقدية ىامة منها:3
 بالنسبة لحاملها :يتمتع بتحويل ؾباين يًتاوح ما بُت

 25و55

االستخدام وسد حاجات السيولة لديو؛

يوما ،كما يستفيد من سهولة
ً

 بالنسبة للتاجر :ترحب احملالت التجارية باستعمال ىذه البطاقة االئتمانية ألن ذلك سيؤدي إىل
زيادة مبيعاهتا على الرغم من العمولة اليت تدفعها ىذه احملالت للبنوك اؼبصدرة للبطاقة ،إالّ أن حجم
اؼببيعات يغطي وبسهولة حجم ىذه النفقات.
 بالنسبة للبنك مصدر ىذه البطاقة:
إشهارا للبنك؛
 يبثل نظام البطاقة يف حد ذاتو ً
عائدا عاليًا للبنك؛
 يعطي ىذا النظام ً

 ضمان عدد كبَت من حاملي ىذه البطاقات كزبائن دائمُت للبنك؛
 إجبار احملالت التجارية على فتح حسابات لدى البنك ألن التاجر مضطر لذلك حىت تتحول
األموال غبسابو ومن مث تزداد سيولة البنك حيث ال زبرج األموال منو حىت تعود إليو كوديعة.
ب .2.كما يًتتب على استخدام البطاقة االئتمانية عدة مشاكل نلخصها فيما يلي:4
 عدم الدقة بسبب األخطاء اؼبرتكبة من قبل اؼبوظفُت يف التعامل مع الفواتَت ،ومع تكرار األخطاء تُفقد
الثقة بُت العميل والبنك؛
 سرقة البطاقة االئتمانية أو ضياعها واستعماؽبا من قبل الغَت؛
 1فالح حسن اغبسيٍت ،مؤيد عبد الرضبن الدوري ،إدارة البنوك ،ط  ،1دار وائل ،األردن ،2000 ،ص.40 :

 2عبد اغبميد بسيوين ،عبد الكرًن بسيوين ،التجارة اإللكترونية ،دار الكتب العلمية ،القاىرة ،2003 ،ص.174 :

 3فريد النجار ،التجارة واألعمال االلكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،صبهورية مصر العربية ،2006 ،ص.119 :
 4اؼبرجع السابق :ص.120 :
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 التكاليف العالية للبنك واػباصة بتوزيع البطاقة وطبعها ومنح قروض بدون فوائد ؼبدة  55يوما؛
 خطر السيولة الذي يتعرض لو البنك جراء االستعمال اؼبفرط للبطاقة من قبل اؼبتعاملُت مع قلة الودائع
لدى البنك التجاري ووجود صعوبة يف رفع سعر إعادة اػبصم من قبل البنك اؼبركزي ،فيصبح الفرق
اؼبوجود يف العمولة غَت مؤثر ويؤدي ذلك إىل وقوع البنك يف مشكلة السيولة خاصة يف حالة عدم دفع
اؼبستحقات يف وقتها؛
 اؼبنافسة من قبل البنوك التجارية واؼبؤسسات اؼبالية ،وتعدد البنوك العارضة للبطاقات االئتمانية وربسينها
يزيد من خطر اؼبنافسة بُت البنوك التجارية.
 .2بطاقة الدفع ( بطاقة الخصم) :وىي بطاقة غَت ائتمانية تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك
يف صورة حسابات جارية ؼبقابلة احملتويات اؼبتوقعة للعميل حامل البطاقة ،حيث تسمح لو بتسديد مشًتياتو ويتم
السحب يف البنك مباشرة عكس بطاقات االئتمان ،فإ ّن العميل وبول األموال العائدة لو إىل البائع (التاجر) عند
بأهنا توفر اعبهد والوقت للعمالء باإلضافة إىل زيادة إيرادات البنك
استعمالو ىذه البطاقة ،وتتميز ىذه البطاقات ّ
اؼبصدر ؽبا1؛
 .3بطاقة القيمة المخزنة (بطاقة الدفع المسبق) :وزبتلف عن بطاقة اػبصم وبطاقة االئتمان يف أ ّهنا ربمل
مقدما مقابل اغبصول عليها باستخدامها يف تسوية اؼبدفوعات اػباصة باؼببلغ واػبدمات
قيمة نقدية ؿبددة تُدفع ً

اؼبشًتاة ،إذا قاربت على االنتهاء فباإلمكان زبزين قيمة نقد إضافية يف البطاقة كما قبد بعض بطاقات القيمة
اؼبخزنة اؼبغلقة قابلة للرمي ،ولكن حاليًا فإ ّن بعض البنوك يصدرون بطاقات قابلة لالستعمال أكثر من مرة
وتسمى بأنظمة القيمة اؼبخزنة اؼبفتوحة ،2ومن أشهر استخداماهتا بطاقة اؽباتف  téléphone cardوبطاقة النقل
transit card؛
 .4البطاقة الذكية

(card

 :)smartىي بطاقة تشبو البطاقات االئتمانية يف حجمها وشكلها (بطاقة

بالستيكية) ،وربوي شرائح إلكًتونية ذات دوائر متكاملة تعمل على زبزين ومعاعبة البيانات ،كما تعرب عن قيمة
مقدما ،وقد ابتُكرت للتغلب على اؼبشاكل اليت تتعلق بالسرية واألمان يف بطاقة االئتمان
نقدية ـبزونة ومدفوعة ً

واػبصم.3

 1زىَت بشنق ،العمليات المالية المصرفية اإللكترونية ،إرباد اؼبصارف العربية ،بَتوت ،2006 ،ص.236 :
 2منَت وفبدوح ؿبمد اعبنبيهي ،مرجع سابق ،ص.50 :

 3يوسف أضبد أبو فارة ،التسويق اإللكتروني –عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت ،-دار وائل للنشر والتوزيع ،ص.376 :
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تتسم البطاقة الذكية بالعديد من اؼبزايا منها:

1

 توفَت اليسر والسهولة يف التعامل؛
ربديدا للعميل؛
 تقليل فرص التحايل والتالعب من خالل تضمنها على بيانات أدق وأكثر ً
 تقوم جبميع األدوار اليت يبكن أن تقوم هبا البطاقات األخرى؛
 يبكن اغبصول عليها بيسر وسهولة من خالل منافذ الصرف اإللكًتوين أو مراكز البيع التجارية.
ويعلق البعض قائالً ":إ ّن البطاقة الذكية قد تصبح دفًت شيكات اؼبستقبل ،حيث تعكس كل تعامالت العميل
اؼبالية ومدفوعا تو"2؛

 تلعب دور النقود من ـبتلف الفئات ،فبا يضفي عليها الكثَت من اؼبرونة؛
 ال يبكن استخدامها من قبل الغَت يف حال ضياعها؛
 إ ّن القدرة االتصالية للبطاقة الذكية سبنحها األفضلية على الشريط اؼبغناطيسي ألي بطاقة أخرى.
ذلك أن نسبة اػبطأ للشريط اؼبغناطيسي تصل إىل

250

لكل مليون معاملة ونسبة اػبطأ ىي عدد األخطاء

أثناء سبرير كل معاملة ،يف حُت أن نسبة اػبطأ للبطاقة الذكية تصل إىل  100لكل مليون معاملة؛
 البطاقة الذكية تشبو النقود من حيث:
 عدم وجود تسوية هنائية أو مقاصة؛
 عدم وجود نظام لتعقب الصفقات والتعامالت؛
 يبكن نقل القيمة النقدية فيها من بطاقة ألخرى كنقل النقود من حافظة ألخرى؛
 أهنا سبثل قيمة نقدية.
 .5المحفظة اإللكترونية

:Electronic wallet

من بُت اؼبشاكل اليت ربلها احملافظ اإللكًتونية ىي توفَت مكان زبزين آمن بالنسبة لبيانات بطاقة االئتمان
والنقد اإللكًتوين ،وتوفر الوقت يف الشراء على االنًتنت ألنّو هبب كتابة نفس بيانات بطاقة االئتمان وبيانات
أخرى كاالسم والعنوان ورقم اؽباتف وأشياء أخرى يف كل مرة يُراد فيها الشراء ،وباستخدام حافظة النقود
اإللكًتونية يتم كتابة البيانات مرة واحدة ،ويتم إرسال البيانات أوتوماتيكيًا للموقع الذي تتم زيارتو ،وقد تكون

 1ثامر البكري ،أضبد الرحومي ،تسويق الخدمات المالية ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2008 ،ص.232 :

 2سيد أضبد عبد اػبالق ،التجارة اإللكترونية والعولمة ،جامعة اؼبنصورة ،صبهورية مصر العربية ،2008 ،ص.184 :
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قرصا مضغوطًا يبكن إدخالو يف
احملفظة اإللكًتونية بطاقة ذكية يبكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو تكون ً
فتحة القرص اؼبرن للحاسب الشخصي ،ليتم نقل القيمة اؼبالية منو أو إليو عرب االنًتنت1؛
كبَتا من الوقت ،وىي تقوم بتخزين
كما يبكن القول أن احملافظ اإللكًتونية مفيدة بصفة خاصة وتوفر ً
قدرا ً
معلومات الشحن والفواتَت شاكلة أظباء اؼبستهلكُت ( األوىل واألخَتة) وعنوان الشارع واؼبدينة والوالية والدولة
والرقم الربيدي ومعظم احملافظ اإللكًتونية كما يبكنها أن ربمل أظباء وأرقام بطاقات االئتمان دبا يقدم للمستهلك
نقدا إلكًتونيًا وبعضها وبتوي
خيار بطاقة االئتمان على التفحص  ،on ligneوبعض احملافظ اإللكًتونية ربمل ً
شهادات رقمية ،وأثناء التسوق يف موقع فإنّو يطلب معلومات موثقة للمستخدم واحملفظة بإمكاهنا تقدًن الشهادة
تلقائيًا.2

ثانيًا :الشيكات اإللكترونية

 .1تعريف الشيك اإللكتروني:
رباول بعض اؼبؤسسات البنكية تطوير كافة وسائل الدفع اؼبعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة اإللكًتونية،

عرف الشيك
ويف ىذا اجملال مت تطوير استخدام الشيكات الورقية إىل نظام الشيكات اإللكًتونية ،حيث يُ ّ
ؿبرر ثالثي األطراف معاجل إلكًتونيًا
اإللكًتوين على أنّو اؼبكافئ اإللكًتوين للشيك الورقي التقليدي أو "ىو ّ
أمرا من شخص يسمى الساحب إىل بنك مسحوب عليو بأن يدفع مبلغًا من النقود
بشكل كلي أو جزئي يتضمن ً
إلذن شخص ثالث يسمى اؼبستفيد.3

تعترب خدمة الشيك اإللكًتوين البديل اؼبناسب لبطاقة االئتمان ،وتتبٌت عدة بنوك عاؼبية بناء مواصفات قياسية
للشيكات الرقمية وتوسيع استخدامها يف اؼبعامالت بعمالت ـبتلفة ،وعلى غرار اإلمضاء اليدوي فإ ّن اإلمضاء
اإللكًتوين أحد ظبات الشيك اإللكًتوين فهو طريقة سبكن من التعريف باؼبمضي وكذلك التّعبَت عن موافقتو
الشخص الذي قام بإرسال
خبصوص ؿبتوى النص ،وىو كذلك وسيلة للتّحقق من أ ّن صاحب اؼبعاملة ىو ً
فعال ّ
الرسالة .فالتّوقيع اإللكًتوين يوفّر درجة عالية من التّأمُت واػبصوصية وتأكيد شخصية اؼبرسل.

 1ؿبمد أمُت الرومي ،التعاقد اإللكتروني عبر االنترنت ،ط ،1دار اؼبطبوعات اعبامعية ،مصر ،2004 ،ص.145 :

 2حجازي بيومي عبد الفتاح ،النظام القانوني لحماية الحكومة االلكترونية ،ج ،01 :ط ،1دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،2003 ،ص. 296 :
 3مصطفى كمال طو ووائل أنور بندق ،مرجع سابق ،ص.350 :
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ويتم التوقيع اإللكًتوين باستخدام نظام التّشفَت باستعمال األسلوب العام اؼبزدوج وذلك على النحو التايل:1
 يقوم اؼبرسل بوضع بصمة (عالمة خاصة) ويتم تشفَت ىذه البصمة أو العالمة اػباصة باستخدام اؼبفتاح
اػباص للمرسل؛
 يقوم اؼبرسل بتشفَت الرسالة باستخدام اؼبفتاح العام للمرسل إليو؛
 يتم إرسال الرسالة باستخدام شبكة مفتوحة؛
 يقوم اؼبرسل إليو بفك شفرة الرسالة باستخدام اؼبفتاح اػباص بو ومن مث يستطيع قراءة الرسالة؛
 يقوم اؼبرسل إليو بفك بصمة اؼبرسل باستخدام اؼبفتاح العام لو والتأكد من شخصيتو.
 .2إجراءات استخدام الشيك اإللكتروني :وتتضمن اػبطوات التالية:2
أ .اشًتاك اؼبشًتي لدى جهة تقوم بعملية اؼبقاصة ( يف الغالب تكون بن ًكا) ،حيث يتم فتح حساب جا ٍر
بالرصيد اػباص باؼبشًتي ،ويتم ربديد توقيع إلكًتوين للمشًتي وتسجيلو يف قاعدة بيانات البنك؛
أيضا فتح حساب جا ٍر أو الربط
ب .اشًتاك البائع لدى نفس اعبهة اليت تقوم بعملية اؼبقاصة ،حيث يتم ً

مع أي حساب جا ٍر للبائع ،ويتم ربديد التوقيع اإللكًتوين للبائع وتسجيلو يف قاعدة بيانات البنك ( اعبهة
اليت تقوم بعملية اؼبقاصة)؛

ت .يقوم اؼبشًتي باختيار السلعة اليت يرغب يف شرائها من البائع ،ويتم ربديد السعر واالتفاق على
أسلوب الدفع؛
ث .يقوم اؼبشًتي بتحرير شيك إلكًتوين ُموقع دبا يعرف بالتوقيع اإللكًتوين اؼبشفر ،مث يقوم بإرسال ىذا
الشيك بالربيد اإللكًتوين اؼبؤمن إىل البائع؛

ج .يقوم البائع باستالم الشيك اإللكًتوين اؼبوقع من اؼبشًتي ويوقعو كمستفيد بتوقيعو اإللكًتوين اؼبشفر،
ويقوم بإرسالو إىل البنك الذي يقوم بعملية اؼبقاصة؛
ح .يقوم البنك دبراجعة الشيك والتحقق من صحة األرصدة والتوقيعات ،وبناءًا على ذلك يقوم خبصم
القيمة من حساب اؼبشًتي وإضافتها إىل حساب البائع مث إخطار كل منهما بإسبام إجراء اؼبعاملة اؼبالية.

1ؿبمد الصَتيف ،اإلدارة اإللكترونية ،دار الفكر اعبامعي،اإلسكندرية ،2007،ص.468 :
 2زىَت بشنق ،مرجع سابق ،ص.247 :
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 .3مميزات الشيك اإللكتروني :تتميز الشيكات اإللكًتونية دبا يلي:1
يوفر التعامل بالشيكات اإللكًتونية حوايل

%50

من رسوم التشغيل باؼبقارنة ببطاقات االئتمان ،فبا

يساىم يف زبفيض النفقات اليت يتحملها اؼبتعاملون هبذه الشيكات؛
ال يتم ربميل الشيكات عن طريق االنًتنت بالرسوم اليت يتم ربميلها على الشيكات الورقية؛
 يتم تسوية اؼبدفوعات من خالل الشيكات اإللكًتونية يف

48

ساعة فقط ،باؼبقارنة بالشيكات العادية

اليت يتم تسويتها يف وقت أطول من خالل غرف اؼبقاصة؛
يتيح التعامل بالشيكات اإللكًتونية القضاء على اؼبشاكل اليت تواجهها الشيكات العادية اليت تُرسل عن
طريق الربيد كالضياع أو التأخَت.
ثالثًا :التحويل المالي اإللكتروني (خدمات المقاصة اإللكترونية)
يُعد نظام التحويالت اؼبالية اإللكًتونية جزء بالغ األنبية من البنية التحتية ألعمال البنوك اإللكًتونية ،ويُنتج
ىذا النظام بطريقة إلكًتونية آمنة نقل التحويالت اؼبالية أو الدفعات اؼبالية من حساب بنكي إىل حساب بنكي
آخر ،إضافة إىل نقل اؼبعلومات اؼبتعلقة هبذه التحويالت ويبتاز نظام التحويالت اؼبالية يف حال تطبيقو بطريقة
صحيحة بدرجة عالية من األمن وسهولة االستخدام واؼبوثوقية.2
 .1تعريف التحويل المالي اإللكتروني:
 يعرف نظام التحويالت اؼبالية اإللكًتونية على أنّو" :عملية منح الصالحية لبنك ما للقيام حبركات
التحويالت اؼبالية الدائنة واؼبدينة إلكًتونيًا من حساب بنكي إىل حساب بنكي آخر ،أي أ ّن عملية التحويل

وضا عن استخدام األوراق".3
تتم إلكًتونيًا عرب اؽبواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة اؼبودم ع ً

 لقد تبنت الواليات اؼبتحدة األمريكية فكرة التحويالت اؼبالية اإللكًتونية بسبب رغبتها يف ربويل أكثر من
مليون حركة مالية من نظام التحويالت الورقية إىل نظام التحويالت اإللكًتونية وذلك ؼبسايرة سرعة حركة
التجارة اإللكًتونية.
 .2آلية تنفيذ عملية التحويل المالي اإللكتروني :تُنفذ عملية التحويل اؼبايل عن طريق دار اؼبقاصة اآللية
) ، (ACH: automate clearing houseوىي شبكة تعود ملكيتها وأحقية تشغيلها إىل البنوك اؼبشًتكة بنظام
1اؼبرجع السابق ،ص.248 :

 2خضر مصباح الطيطي ،التجارة اإللكترونية من منظور تقني وتجاري وإداري ،دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2008 ،ص.135 :

 3زيدان ؿبمد ،دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ،رسالة دكتوراه ،قسم العلوم االقتصادية ،فرع زبطيط ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم تسيَت،
جامعة اعبزائر ،2005-2004 ،ص.80 :
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التحويالت اؼبالية اإللكًتونية ،وسبيزت ىذه اػبدمة عن النظام القدًن بأ ّهنا أسرع وأقدر على معاعبة ـبتلف
خدمات التحويالت اؼبالية مثل خدمة إيداع الشيكات لتحصيلها عند استحقاقها وخدمة ربصيل األقساط.1
وتتم عملية التحويل اؼبايل بتوقيع العميل اآلمر بالتحويل مبوذج معتمد واحد ؼبنفعة اؼبستفيد حيث يُتيح ىذا
النموذج اقتطاع القيمة احملددة من حساب العميل وفق ترتيب معُت أسبوعيًا أو يوميًا أو شهرياً ،ويتم بناء وإرسال
التحويل اؼبايل عن طريق اؼبودم إىل الوسيط ويقوم ىذا الوسيط بتجميع التحويالت اؼبالية وإرساؽبا إىل دار اؼبقاصة

اؼبالية اآللية اليت بدورىا تُرسل مبوذج التحويل اؼبايل اإللكًتوين إىل بنك العميل ،حيث يُقارن ىذا األخَت التحويل

اؼبايل الصادر من دار اؼبقاصة برصيد العميل ،ويف حال عدم تغطية الرصيد لقيمة التحويل اؼبايل يتم إرسال إشعار

بعدم كفاية الرصيد إىل الوسيط ليقوم بدوره بإعادة اإلشعار إىل العميل ،أما إذا كان الرصيد كافيًا لتغطية قيمة
التحويل اؼبايل فعندىا يتم اقتطاع قيمتو منو وربويلها إىل حساب اؼبستفيد يف وقت السداد احملدد بالنموذجّ ،أما إذا
رغب التاجر يف تنفيذ التحويالت اؼبالية عرب دار اؼبقاصة اآللية دون اؼبرور بوسيط فعندىا يتوجب على التاجر

اكتساب الربؾبيات اػباصة اليت تسمح بإجراء ىذه العملية ،وتكون ىذه الربؾبيات ُمؤمنة بكلمة مرور خاصة
بالتاجر ويف ىذه اغبالة يقوم العميل باعتماد مبوذج الدفع مرف ًقا بشيك مصادق لصاحل التاجر ،مث يقوم ىذا األخَت
بإرسال االعتماد إىل دار اؼبقاصة اآللية اليت تقوم بدورىا بإرسال االعتماد إىل البنك القتطاع اؼببلغ من حساب
العميل يف الوقت احملدد وربويلو إىل حساب التاجر ويف ىذه اغبالة ال حاجة للتحقق من كفاية رصيد العميل ألن
الشيك اؼبصادق يضمن ذلك.2
 .2منافع التحويل المالي اإللكتروني:
وبقق نظام التحويالت اؼبالية اإللكًتونية صبلة من اؼبنافع ،ندرجها فيما يلي:3
 تنظيم الدفع ) :(on time payementsيكفل االتفاق على وقت اقتطاع وتسديد التحويالت اؼبالية
وتنظيم عمليات الدفع دون أي ريبة يف السداد يف الوقت احملدد؛
 السالمة واألمن ) :(safety and securityحيث أزالت اؼبقاصة اآللية والتحويالت اؼبالية االلكًتونية
اػبوف من سرقة الشيكات الورقية واغباجة إىل تناقل األموال السائلة؛
 تحسين التدفق النقدي ) :(Improve cash flowرفع إقباز التحويالت اؼبالية إلكًتونيًا وموثوقية
التدفق النقدي وسرعة تناقل النقد؛
1

اؼبرجع السابق ،ص.81 :

 2خضر مصباح الطيطي ،مرجع سابق ،ص.136:
 3زىَت بشنق ،مرجع سابق ،ص.257 :
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 تقليل األعمال الورقية ( :)reduce pay workويتمثل ذلك يف تقليل االعتماد على النماذج الورقية
والشيكات التقليدية وغَتىا؛
 توفير المصاريف

):(money saving

حيث قللت شبكة نظام اؼبقاصة اآللية من تكاليف إدارة

عمليات اؼبقاصة؛
 زيادة رضا العمالء ) :(promotes customers satisfactionحيث تكفل سرعة عمليات التحويل
اإللكًتوين والبفاض تكلفتها ربقيق رضا العمالء وتوطيد ثقتهم يف التعامل مع التاجر أو الشركة.
ابعا :اآلليات المستحدثة للدفع والتسديد (الهاتف البنكي واإلنترنت البنكي)
رً

لقد سبيز العمل البنكي يف ىذا العصر باالعتماد على التكنولوجيا واالتصال بغية تطوير نظم ووسائل تقدًن
اػبدمات البنكية ورفع كفاءة أدائها دبا يتماشى والتقدم اؼبتسارع الذي مس الصناعة البنكية يف بداية ىذا القرن،
ويف ىذا السياق تسعى الدول اؼبتقدمة لتكثيف استخدام أحدث اآلليات لتحقيق ىدف خفض العمليات البنكية
اليت تتم داخل فروع البنك لتصل إىل حدود  %10من إصبايل العمليات ،وقد اعتمدت يف ذلك على ما يلي:
 .1الهاتف البنكي :يشهد عامل االقتصاد االفًتاضي تطورات سريعة ،فبعد انتشار األعمال اإللكًتونية والتجارة
اإللكًتونية شبة توجو كبو األعمال اإللكًتونية الالسلكية ،ويف ىذا النطاق برزت العديد من اؼبفاىيم كالبنوك
اػبلوية حيث تقوم ىذه البنوك بتقدًن اػبدمات البنكية للعمالء يف أي وقت ويف أي مكان ذبنبًا لطوابَت
االنتظار.1
وتشمل اػبدمات البنكية عرب اؽبواتف اػبلوية اػبدمات اؼبعلوماتية واالستفسار عن األرصدة وأي معلومات
يطلبها العميل باستعمال خدمة الرسائل القصَتة أو اؼبكاؼبة اؽباتفية ،كما يتيح اؽباتف اػبلوي للزبون االطالع على
عروض البنوك وعلى أسعار الصرف الفورية ومعدالت الفائدة والقيام بعمليات التغطية واؼبضاربة واؼبراجحة يف
أسواق الصرف اآلجلة واالستعالم بشأن القروض وسبويل االستثمارات.
ولإلشارة فقط ففي سنة  1988كان "الخط المباشر" أول منظمة متخصصة يف اػبدمات اؼبالية تطلق عملية
البيع عرب اؽباتف ،لتتطور بعد ذلك عمليات الشراء ومفاوضات اؼبنتجات اؼبالية عرب اؽباتف بسرعة كبَتة ليصبح
اػبط اؽباتفي من أكثر القنوات اؼبستعملة يف التعامالت اؼبالية والتبادالت التجارية ،غَت أن اؽباتف ليس األداة
الوحيدة إلسبام الدفع السلكيًا ،أي أن شبكة الالسلكي ال تنحصر يف اؽباتف احملمول ،فاؼبساعد الرقمي الشخصي
 1طارق ؿبمد خليل األعرج ،العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك اإللكترونية -دراسة تحليلية آلراء عينة من المتعاملين مع البنوك القطرية،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ال دكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،األكاديبية العربية اؼبفتوحة ،الدمبارك ،2013 ،ص.25 :
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) (PDA: Personnel Digital Assistantواغباسوب احملمول أو حاسوب اعبيب ) (terminal mobileيسمحان
أيضا بذلك.
ً

 .2االنترنت البنكي :لقد أدى انتشار اإلنًتنت إىل بروز ما يسمى بالبنوك اإللكًتونية  E-Bankingأو بنوك

اإلنًتنت  I-Bankingأو البنوك اؼبنزلية

Home Banking

وصبيعها تعٍت قيام العمالء على إقباز أعماؽبم من

خالل اؼبواقع اإللكًتونية فالبنوك بدأت تفكر يف إنشاء مقرات ؽبا عرب الويب ) (WEBبدالً من إنشاء مباين،
ويوفر البنك على اإلنًتنت اػبدمات التالية:

1

 شكل بسيط من أشكال النشرات اإللكًتونية اإلعالنية عن اػبدمات البنكية؛ إمداد العمالء بطريقة للتأكد من أرصدهتم لدى البنوك؛ تقدًن طريقة دفع العمالء للكمبياالت اؼبسحوبة عليهم إلكًتونيًا؛ كيفية إدارة احملافظ اؼبالية للعمالء؛ طريقة ربويل األموال بُت حسابات العمالء اؼبختلفة.يتم ربقيق خدمات اإلنًتنت البنكي عرب ثالث مستويات متتابعة:2
 -المستوى األول :اؼبوقع اؼبعلومايت

:Informational

وىو اؼبستوى األساسي للبنوك اإللكًتونية أو ما

يبكن تسميتو بصورة اغبد األدىن من النشاط اإللكًتوين البنكي ،ومن خاللو فإ ّن البنك يقدم معلومات حول
براؾبو ومنتجاتو وخدماتو البنكية ،وأغلب مواقع البنوك على اإلنًتنت ىي مواقع تعريفية معلوماتية.
 المستوى الثاني :اؼبوقع التفاعلي أو االتصايل  :Communicativeحبيث يسمح اؼبوقع بنوع من التبادلاالتصايل بُت البنك وعمالئو كالربيد اإللكًتوين وتعبئة طلبات أو مباذج على اػبط.
 المستوى الثالث :اؼبوقع التباديل  :Transnationalوىذا ىو اؼبستوى الذي يبكن القول أن البنك يبارسفيو خدماتو وأنشطتو يف بيئة إلكًتونية ،حيث تشمل ىذه الصورة السماح للزبون بالوصول إىل حساباتو
وإدارهتا وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتَت وإجراء كافة اػبدمات االستعالمية.

 1طارق طو ،إدارة البنوك وتكنولوجيا المعلومات ،مرجع سابق ،ص.480 :

 2عبد العزيز إبراىيم اعببَتي ،علي بن صاحل الغامدي" ،المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب اآللي واإلنترنت" ،مكتبة العبيكان ،2001 ،ص.224 :
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المبحث الثالث :آثار اعتماد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمة البنكية
أثبتت دراسات عديدة أ ّن البنوك ويف إطار تبنيها لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تواجو العديد من الصعوبات
والعقبات اليت تؤثر عليها واليت تقلل من فعالية تطبيقها ،لذلك هبب التغلب على ىذه التحديات لالستفادة من
مزاياىا وفوائدىا اؼبتاحة.

المطلب األول :آثار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمة البنكية ومعوقاتها
سوف يتم التطرق يف ىذا اؼبطلب إىل آثار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اػبدمة البنكية بشكليها
اإلهبايب والسليب مث معوقات تطبيقها كما يلي:
أوالً :اآلثار الرئيسية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال على البنوك
إ ّن اعتماد البنوك على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أو ما يعرف بالتكنولوجيا اغبديثة لو ؾبموعة من اآلثار اليت

سبس البنك بشكل رئيسي منها:1

 .1التوا ّزن بين الكفاءة والفاعلية البنكية:
 تُعرف الفاعلية البنكية بأهنّا" :درجة االقًتاب من اؽبدف" ،فكلما أدى األداء إىل اقًتاب البنك من اؽبدفمؤشرا على زيادة فاعلية النشاط البنكي ،ومن مث يبكن القول بأ ّن
الذي يسعى إىل ربقيقو كلما كان ذلك ً
الفاعلية تتعلق باألىداف اؼبطلوب ربقيقها.
 وتعرف الكفاءة بأ ّهنا" :مقياس ؼبقارنة تكلفة اؼبوارد مع ما مت ربقيقو من أىداف باستخدام ىذه اؼبوارد".وتشَت كفاءة النشاط البنكي إىل العالقة بُت مدخالتو وـبرجاتو ،حبيث إذا زادت اؼبخرجات باستخدام نفس
مؤشرا على ارتفاع الكفاءة.
القدر من اؼبدخــالت كان ذلك ً

ومنو فالبنوك مطالبة بالسعي كبو ربقيق الفاعلية والكفاءة م ًعا ألن اؼبوارد اؼبتاحة للبنوك ليست متوافرة بشكل
مطلق ،فال تغلب االعتبارات اؼبتعلقة بالفاعلية على اعتبارات الكفاءة أو العكس ،ودبعٌت آخر فإ ّن اإلدارة
البنكية ينبغي ؽبا إهباد صيغة توازنية بينهما يف ظل األىداف اليت يسعى إليها كل بنك.
 .2ال ّدعاية واإلعالن للبنك :يعتمد البنك يف تقدًن خدماتو على قاعدة عريضة من اؼبتعاملُت معو والشك يف
أن تداول اسم البنك بُت عدد كبَت من الناس سواء كانوا من اؼبتعاملُت معو أو ال وبمل إعالنًا غَت مباشر عن

 1طارق طو ،إدارة البنوك وتكنولوجيا المعلومات مرجع سابق ،ص.483:
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كثَتا ما تكون النتيجة اجتذاب متعاملُت جدد يرغبون
البنك خاصة إذا ما ارتبط ىذا االسم بتقدًن خدمة نافعة و ً

يف االنتفاع من ىذه اػبدمات؛

1

 .3زيادة المبيعات واألرباح :حيث تعمل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على زيادة اؼببيعات من خالل
مساعدهتا للبنوك يف إشباع حاجات ورغبات اؼبستهلك ،وما يًتتب عن ذلك من ربسُت للرحبية؛

2

 .4إدارة رأس المال :فقد أصبحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال سبثل أكرب العناصر واؼبكونات يف استثمارات
رأس مال البنوك يف العديد من الدول واجملتمعات الصناعية؛
 .5الحصول على مزايا تنافسية :حيث تستخدم العديد من البنوك التكنولوجيا لتحسُت وضعها يف البيئة
التنافسية واغبصول على مزايا تنافسية من خالل برامج وتطبيقات مبتكرة تسمح ؽبا باؼبنافسة بصورة أكثر
فعالية3؛
 .6تخفيض التكاليف :يبكن القول بأن زبفيض التكاليف يعترب من أىم الفوائد الناذبة عن استخدام
التكنولوجيا ،وأبرز مثال على ذلك ىو استخدام اؼبوزعات والشبابيك اآللية للنقود4 ...؛
 .7تكوين عالقات حميمة مع العمالء :حيث مل تعد البحوث التسويقية التقليدية كافية عبلب اؼبعلومات
أمرا ضروريًا حيث يوفر معلومات تفصيلية وأكثر
الالزمة ،فالتواصل اؼبستمر مع العمالء عرب االنًتنت مثال أصبح ً
دقة5؛

 .8فهم واستيعاب وتدوين حاجات العمالء :حيث توفر تكنولوجيا اغباسوب واالتصاالت السلكية
والالسلكية شبكة إلكًتونية وطنية وعاؼبية أو خدمة ىاتفية من موقع مركزي ػبدمة العمالء لتزويدىم باؼبعلومات
وتقدًن اػبدمات اؼبختلفة أو إهباد حلول ؼبشاكلهم؛
 .9تكوين فرص للحصول على تغذية عكسية يف الوقت اغبقيقي من السوق؛

 1زياد رمضان ،إدارة األعمال المصرفية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،1997 ،ص.39 :
 2عبد اهلل فرغلي على موسى ،مرجع سابق ،ص.33 :
 3اؼبرجع السابق ،ص34 :

 4طارق طو ،إدارة البنوك وتكنولوجيا اؼبعلومات ،مرجع سابق ،ص.484 :
 5زياد رمضان ،مرجع سابق ،ص.39 :
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ثانيًا :آثار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على تحسين جودة الخدمة البنكية

يؤثر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اجملال البنكي بشكل خاص على اػبدمات اليت تقدمها البنوك من
خالل ربسُت جودهتا ،ويتمثل ذلك من خالل:1
 .1ربقيق ميزة تنافسية للبنك يف السوق البنكي من خالل توفَت اػبدمات اؼبرتبطة بالتقنيات اغبديثة فبا هبعل
اػبدمات أكثر جاذبية للعمالء؛
 .2ربرير العمل البنكي من الروتُت واألعباء اإلدارية فبا ىبفف الضغط على موظفي البنك ،ويساعدىم على
االىتمام جبودة اػبدمة؛
 .3سبكُت البنك من تنويع خدماتو وتوسيع قطاعات العمالء اليت يتعامل معها؛
 .4تطبيق التجارة اإللكًتونية اليت تشمل تبادل أشياء ذات قيمة بُت طرفُت أو أكثر من خالل وسائل إلكًتونية
غالبًا ما تكون االنًتنت فبا وبقق اؼبيزة التنافسية وربسُت جودة اػبدمة اؼبقدمة للعمالء وربسُت العالقات مع
اؼبوردين؛
 .5تقدًن خدمات أفضل للموظفُت واؼبراجعُت فبا ينعكس إهبابيًا على التنظيم؛

 .6تأمُت حلقة وصل واتصال ما بُت قواعد البيانات اؼبتخصصة فبا يؤدي إىل تكامل النشاطات األساسية
اؼبتعلقة خبدمة العميل؛
 .7تسمح بالربط االلكًتوين مع العمالء وىو شرط ضروري للنجاح ألنو يسمح باغبصول على اؼبعلومات
بالوقت اغبقيقي واستخدامها الزباذ قرارات إسًتاتيجية؛
 .8أهنا أتاحت للبنوك فرصا ىائلة لتقدًن خدماهتا عرب الويب؛
 .9كما توفر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للمؤسسة البنكية فرصة القيام بالعمليات االستشارية لعمالئها
والتعرف على اؼبنتجات واػبدمات اؼبطلوبة وعلى اؼبنافسة القائمة يف اؼبيدان؛
 .10إ ّن تأثَت التكنولوجيا على العمليات واألنشطة البنكية تبدو واضحة للعميل ،وىناك تأثَت على النشاط غَت
واضح بدءًا من اؼبكاتب اػبلفية أو العمليات اػبلفية ،حيث تسمح ىذه التكنولوجيا بتحسُت جودة اػبدمات

البنكية اؼبقدمة للعمالء.2

1

سامي أضبد ؿبمد مراد ،دور اتفاقية الجاتس في رفع كفاءة أداء الخدمات المصرفية ببنوك القطاع العام المصري ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،أكاديبية السادات،

صبهورية مصر العربية ،2002 ،ص.132 :
M. ZOLLINGER, E.LAMARQUE, Marketing Et Strategie De La Banque, Dunod, Paris, France, 2004, P: 32
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إ ّن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تساند التطور التكنولوجي وترافقو يف إحداث التغيَت يف ميدان اػبدمات البنكية،
فهي تساعد البنك على مضاعفة موارده وربسُت نوعية منتجاتو وخدماتو ،كما سبكنو من إعادة تنظيم ىياكلو
لتسهيل االتصال الداخلي واػبارجي ،وربسُت أدائو الداخلي من خالل تغيَت كافة األنشطة والعمليات اليت تؤدي
أثناء عرض وتقدًن اػبدمة البنكية يف ظروف مالئمة للعميل البنكي.
ثالثًا :المعوقات التي تواجو البنوك في تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
تعاين اػبدمات البنكية اؼبقدمة إلكًتونيًا من مشاكل كثَتة ربُول دون تقدًن اػبدمات بفعالية وكفاءة ،ويبكن
تقسيم ىذه اؼبشاكل إىل ثالث ؾبموعات :مشاكل تقنية ومشاكل موثوقية ومشاكل قانونية.
 .1المشاكل التقنية :ىي مشاكل ترتبط دبمارسة ىذه اؼبعامالت بعتاد معلومايت رغم درجة تطوره ىو عرضة
للحوادث وسوء االستخدام من قبل عنصر بشري عرضة للخطأ ولشبكات غَت آمنة سواء كانت مفتوحة
كاإلنًتنت أو مغلقة ،وتُقسم ىذه اؼبخاطر إىل :حوادث ،أخطاء وأعمال زبريبية .ويبثل اعبدول اؼبوايل عينة
منها:
الجدول رقم ( :)14المخاطر التقنية التي تتعرض لها العمليات البنكية اإللكترونية
 فساد العتاد؛الحوادث

 تعطالت خطيرة في أجهزة رئيسية؛ -ضياع المعلومات؛

األخطاء

 االستعمال الخاطئ للبرامج المعلوماتية؛ أخطاء تصميم البرامج وإنجازىا. السرقة؛ -الغش؛

األعمال التخريبية

 -إفشاء المعلومات السرية؛

 الهجوم على األنظمة ببرامج تخريبيةوتجسسية.

المصدر :عماري عمار وبوشلول فايزة ،مشاكل االقتصاد الجديد ،مجلة العلوم االقتصادية والعلوم اإلنسانية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة فرحات عباس -سطيف ،2004 ،ع ،05 :ص.56 :
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فبالرغم من أن اعبهود يف تكنولوجيا العتاد وأنظمة األمان وتقنيات الربؾبة والتصميم تُبذل يف كافة أكباء العامل من
الباحثُت والتقنيُت إالّ أنّو هبدر عدم االستهانة خبطورهتا.
ونالحظ بأن ىذه اؼبخاطر ال ينجو منها أي نظام معلومايت ،وذلك لألسباب التالية:

1

 عاؼبية وبساطة النفاذ للشبكة وازدياد عدد مستخدميها؛
 مبو ثقافة االنًتنيت لدى شروبة كبَتة من الناس وربكمهم اؼبتزايد يف التكنولوجيا؛
 اإلدماج اؼبتزايد لالنًتنيت يف األنشطة االقتصادية؛
 إمكانية اللجوء لتقنيات معلوماتية معقدة وغَت متحكم فيها كما ينبغي من أجل إقباز برؾبيات األنظمة
اؼبرتبطة باالنًتنيت؛
 اغباجة إىل ربط بعض األنظمة اغبساسة بالعامل اػبارجي؛
دوما النفاذ للمواقع اإلسًتاتيجية قصد زبريبها؛
 تزايد أنشطة قراصنة االنًتنيت الذين وباولون ً
 االنقطاعات اؼبتعددة اؼبمكنة أثناء الربط فبا يضر دبصاحل اؼبستفيدين من خدمة معينة.

 .2مشاكل موثوقية ومصداقية في اإلثبات بالوسائل اإللكترونية :إ ّن عدم االطمئنان لتوفر نظام دفع آمن
يعد بالفعل أىم كابح لنمو اؼبعامالت اإللكًتونية وتطورىا ،على الرغم من اعبهود الرامية لتأمينها.
فحسب دراسة جملموعة  Group Taylor Nelson Sofresيبثل األمن االنشغال األول للمشًتين على الويب
والدافع األساسي لكسب ثقتهم يف ىذه العمليات ،فكما أقرت اجملموعة أن

% 43

من مستخدمي اإلنًتنت

أكدوا عدم رغبتهم يف تقدًن أرقام بطاقاهتم بسبب اعتقادىم أن وسائل الدفع ال تتوفر على السالمة الكافية فقد
أيضا إىل أن حوايل  % 67من اؼبشًتين عرب اإلنًتنت يتوقفون عن عملياهتم
أشارت دراسة أخرى يف ىذا الصدد ً
قبل هنايتها إما بسبب نقص الثقة أو بسبب زبوفهم من عدم ضمان سرية عملياهتم.2

كما أ ّن ازدواجية آلية العمل وتوثيقو تدعم مشكلة مقبولية وحجية وسائل الدفع اإللكًتوين يف اإلثبات،
فاعتماد ىذه األخَتة بشكل مساير وموا ٍز للوسائل التقليدية اؼبتعارف عليها هبعل القطاعات اؼبتعاملة باألنشطة
التجارية واؼبالية سواء كانوا أفر ًادا أو مؤسسات ال ىباطرون باستعمال الوسائل اغبديثة وال يقبلون التعامل هبا وىو
ما يطرح مشكلة مقبولية ىذه الوسائل يف اإلثبات.

1

عماري عمار وبشلول فايزة ،مشاكل االقتصاد الجديد ،مجلة العلوم االقتصادية والعلوم االنسانية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة فرحات عباس ،سطيف،

 ،2004ص.58 :
 2اؼبرجع نفسو.
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كما تنشأ مشاكل فقد التوثيق من عدم العلم هبوية اؼبتعاقد اآلخر يف عقود التجارة اإللكًتونية حيث يتم
التعاق د بُت شخصُت ال يعرف كل منهما اآلخر وقد ال يثق كل منهما باآلخر ،ومن اؼبخاطر اليت تًتتب عن
فقد الثقة ما يسمى ـباطر اإلنكار ،1وىو ما يعٍت أن ينكر أحد الطرفُت استالم البضاعة مثال أو استالم النقود
احملمولة إلكًتونيا.
 .3المشاكل القانونية :ربتوي الصَتفة اإللكًتونية على درجة عالية من اؼبخاطر القانونية بالنسبة للبنوك ،وذبد
أبرز فكرة تطرح حاليًا كون الصَتفة االلكًتونية يبكن أن تساىم يف عملية غسيل األموال ،وسبويل العمل
اإلجرامي واإلرىايب يف العامل ،وىذا كلو ناجم عن السرية اليت توفرىا التقنية للمتعاملُت ،فبا استدعى التفكَت يف
وضع إطار قانوين وتشريعي وبارب كل استعمال غَت شرعي للصَتفة اإللكًتونية ،وىناك ـباطر أخرى مرتبطة
بالنشاطات اؼبختلفة للقرصنة وما يبكن أن تشكلو من خطر على نظام الشبكة اإللكًتونية.
إ ّن استخدام النظام الرقمي يف البنوك وسع من اػبدمات البنكية وسهل نقل اؼبعلومات واالتصال بالعمالء ،إال
أن ىناك بعض اآلثار القانونية اؼبًتتبة عن ذلك ،خاصة عند دخول البنك للعمل يف بيئة االنًتنت ،ومن بُت ىذه
اؼبشاكل القانونية قبد:
أ .مشكلة اإلثبات القانوني :ويُقصد بو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة متنازل عنها بالوسائل

اليت حددىا القانون ،فإذا قام نزاع بُت البنك وعميلو بشأن إحدى العمليات هبب على اؼبدعي إثبات ما

يدعيو ،ودبا أن البنوك حاليًا تعمل على تكنولوجيا اغبفظ واالسًتجاع وتقدًن اػبدمات إلكًتونيًا ىو ما يطرح

إشكاالً حول مدى حجية تلك الوسائل إذا أراد البنك اعتمادىا لإلثبات2؛

ب .مشكلة التوقيع اإللكتروني :يُعد من أىم اؼبشاكل القانونية الناشئة عن استخدام التكنولوجيا ،حيث
توقيعا يدويًا وىذا ما ال يبكن ذبسيده يف العقد اإللكًتوين ،وىو ما
أن العقد يف اػبدمات التقليدية يشًتط ً
أورد مشكلة قبول اؼبستند اإللكًتوين كدليل إثبات أمام احملاكم؛

ت .مشكلة التظهير :كما ىو معروف فإ ّن الرسائل اإللكًتونية تُكتب على دعامة إلكًتونية وليست ورقية،
فهي غَت قابلة للتظهَت والتداول يف الشبكات ،وىذه اؼبشكلة تُعد من ؿبفزات غسيل األموال عرب االنًتنت
إذا كانت األموال تـُتداول إلكًتونيًا ،فحسب تقرير اؼبكتب األمريكي لتقوًن التكنولوجيا وجد أنو بُت

0,5%

 1ؿبمد سعيد أضبد إظباعيل ،مرجع سابق  ،ص.70:
 2ؿبمود ؿبمد أبو فروة ،مرجع سابق ،ص.117 :
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وتبعا ؽبذا يقدر أن أكثر من  300مليار دوالر يتم غسلها
و 1%من التحويالت تنطوي على غسيل األموالً ،

سنويًا.1

 .4مخاطر العمليات :وبتاج االعتماد على التكنولوجيا اغبديثة لتقدًن اػبدمات البنكية إىل أمن النظام البنكي
والشبكات اإللكًتونية البنكية ،فهناك ـباطر مرتبطة بالنشاطات اؼبختلفة والنتائج اؼبًتتبة عليها ،وىذا ال يبكن
مواجهتو ّإال من خالل تبٍت نظام إلكًتوين بنكي آمن متطور يوفر أمانًا للبنك ومتعامليو ،ويتعُت على القائمُت
على تنظيم العمليات البنكية اإللكًتونية واإلشراف عليها أن يتأكدوا من البنوك اليت تتيح فبارسة سليمة لضمان
سرية البيانات إىل جانب نزاىة النظام والبيانات ،وينبغي أن هبري باستمرار اختيار فبارسة األمن ومراقبتو
ومراجعتو

2

.

 .5مخاطر السمعة :إ ّن كل ـبالفة تُرتكب يف أي دولة أو أي اضطراب يف خدمات بنوكها قد يبس بسمعتها،
وكلما زاد البنك يف االعتماد على قنوات تقدًن اػبدمة البنكبة اإللكًتونية ،ازدادت احتماالت ـباطر السمعة،
فقد يواجو البنك اؼبقدم للخدمة اإللكًتونية مشاكل تقنية تؤدي إىل فقدان الثقة يف قنوات تقدًن اػبدمة البنكية،
أما من جانب العمالء فقد تنشأ ـباطر السمعة من سوء استخدام العمالء الحتياطات األمن أو اعبهل
وعموما يتم حل ىذه اإلشكالية من خالل الدور اإلعالمي للبنك حول اػبدمة البنكية اإللكًتونية،
باغباجة،
ً
وذلك من خالل تقدًن مساعدات تقنية واستشارية للعمالء.3

المطلب الثاني :حماية الخدمات البنكية اإللكترونية
ازدادت ا ؼبخاطر بشكل أكثر حدة يف إطار العمليات البنكية اإللكًتونية بسبب اإلنتاج على شبكة االنًتنت،
وؼبواجهة ذلك أظهر التطور التكنولوجي يف ؾبال ضباية اؼبعلومات ؾبموعة من الوسائل والتقنيات اليت يبكن من
خالؽبا وضع نظام أمٍت يك ُفل سرية وأمن التعامالت البنكية اإللكًتونية.
وبناءًا على ذلك يتم التطرق يف ىذا اؼبطلب إىل بعض الوسائل األمنية اؼبستخدمة واؼبتمثلة يف ما يلي:
أوالً :التشفير

La cryptographie

ظهر التشفَت منذ القدم (حوايل  2000سنة قبل اؼبيالد) ولكن بأسلوب ـبتلف عما نشهده حاليا لرغبة األفراد
يف اغبفاظ على سرية رسائلهم حىت بلوغها للمرسل إليو ،وانتشر وتطور أكثر مع انتشار اغبروب يف العامل ،ويف

 1ؿبمد الصَتيف ،مرجع سابق ،ص.478 :

 2النشرة االقتصادية لبنك اإلسكندرية ،اجمللد اػبامس والثالثون ،اإلسكندرية ،2003 ،ص. 34 :
 3اؼبرجع نفسو.
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ىذا السياق مت ابتكار عدة تشفَتات إالّ أنو سبكن من اخًتاقها ،ومن أبرز اؼبؤسسات اليت أسهمت يف ىذا اجملال
اؼبعهد الوطٍت للمعايَت والتكنولوجيا.
يُعرف التشفَت بأنّو" :عملية ربويل اؼبعلومات إىل شيفرات غَت مفهومة (تبدو غَت ذات معٌت) ؼبنع األشخاص
غَت اؼبرخص ؽبم من االطالع على اؼبعلومات أو فهمها وؽبذا تنطوي عمليات التشفَت على ربويل النصوص
العادية إىل نصوص مشفرة"1؛
حيث يبكننا التمييز بُت نوعُت من التشفَت:
 التشفير المتماثل :يف التشفَت اؼبتماثل يستخدم كالً من اؼبرسل واؼبستقبل اؼبفتاح السري ذاتو يف تشفَتالرسالة وفك تشفَتىا؛
 التشفير الالمتماثل :يف ىذا النوع من التشفَت يُستخدم مفتاحان لتشفَت الرسالة وفك تشفَتىا ،األولمفتاح عام والثاين مفتاح خاص ،إذ أن تشفَت الرسالة باؼبفتاح العام ال يبكن فكو ّإال باستخدام اؼبفتاح اػباص
الذي ال يعلمو إالّ مرسل الرسالة.
ثانيًا :التوقيع الرقمي
ىو عبارة عن جزء صغَت مشفر من بيانات يضاف إىل رسالة إلكًتونية كالربيد اإللكًتوين أو العقد اإللكًتوين،
فالتوقيع اإللكًتوين على رسالة ما عبارة عن بيانات مستخرجة من الرسالة ذاهتا (جزء صغَت من البيانات) هبري
تشفَته وإرسالو مع الرسالة حبيث يتم التأكد من صحة الرسالة من الشخص عند فك التشفَت وانطباق ؿبتوى
التوقيع على الرسالة؛ ويتم استخدام برنامج كمبيوتر خاص ؽبذه الغاية.2
ثالثًا :بروتوكوالت الحركات المالية اآلمنة

SET

ىو بروتوكول آمن للدفع ،طورتو مؤسستا فيزا وماسًتكارد لضمان أمن تعامالت البطاقات االئتمانية مع البنوك
عرب اإلنًتنت ،حيث يبنع ىذا الربوتوكول التجار من الوصول إىل معلومات البطاقة االئتمانية لزبائنهم ووبصرىا بُت
الزبائن والبنك فقط.3

1

M. LOUADI, Introduction Aux Technologies De L'information Et De La Communication, Centre de
Publication Universitaire, Tunis, 2005, p: 391.
 2األكاديبية العربية الربيطانية للدراسات العليا ،التوقيع الرقمي وتشفير البيانات المرسلة ،لوحظ يوم  ،2015/12/10متاح على الموقع:
www.abahe.co.uk
 3عبد العزيز إبراىيم اعببَتي ،علي بن صاحل الغامدي ،مرجع سابق ،ص.284 :
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يسمح بروتوكول اغبركات اؼبالية اآلمنة  SETالذي أدخلتو كل من  Visa-Internationalو Master-cardدبعرفة
أطراف التبادل من خالل تبادل التوقيعات اإللكًتونية حيث أنو أصبح يعترب دبثابة اغبكم يف أغلب عمليات الدفع
اليت ذبري عرب اإلنًتنت ،غَت أن االستفادة من ىذا النظام تقتضي وصل قارئ بطاقات
)puce

(un lecteur de carte à

جبهاز الكمبيوتر ،إذ أن ىذا القارئ هبعل البطاقة تدقق الرقم السري اؼبدخل وتتأكد من مطابقتو للرقم

اؼبخزن يف البطاقة ،وال يبكن للبائع أن يقرأ رقم البطاقة ألنو مشفر ،فهذا الرقم ال يقرأ ّإال من قبل اؼبؤسسة اؼبالية
اليت تتوىل تنفيذ العملية اؼبالية.1
مع اإلشارة إىل أن ىذه البطاقة هبب أن تكون متوافقة مع بروتوكول  ،SETولعل من مآخذ ىذا النظام تكلفتو
الثابتة اليت ال تالئم اؼبدفوعات الصغَتة
ابعا :بروتوكول الطبقات األمنية
رً

) .(les micro-payments

SSL

أيضا ُمصمم
أما بروتوكول  ،SSLوالذي أدخل من قبل شركة  ،Netscape Communications Corpفهو ً
بغرض ضمان إجراء عمليات آمنة ،غَت أنّو يسمح فقط دبعرفة ىوية البائع دون اؼبشًتي ،وىو األمر الذي قد
يربك البائعُت ،بل وقد يربك حىت اؼبشًتي نفسو الذي يتعُت عليو إرسال رقم بطاقتو للبائع على اػبط ،إذ قد
ضررا من تقدًن رقم البطاقة عن طريق اؽباتف.
يؤدي ذلك إىل استعمال رقمو من طرف غَته ،ومع ذلك فهو أقل ً

وأىم ميزة يف ىذا الربوتوكول البساطة يف االستعمال ،حيث يتم إدماجو ضمن برامج التعامل مع اإلنًتنت

اؼبعروفة مثل  MS Internet Explorerأو  Netscapeأو  Operaوغَتىا ،ومن مث فهو ال يتطلب توفَت أجهزة
خاصة .كما أن تكلفتو أقل باؼبقارنة مع تكلفة  SETكما أنو متاح لكل مستعملي اإلنًتنت ،إذ أنو متضمن يف
برامج  Microsoftو.Netscape

2

إ ّن ىذه اؼبزايا جعلت  SSLواسع االستعمال لدى أغلبية متباديل اإلنًتنت خاصة منها اؼبشًتيات الصغَتة،
كتح ميل بعض الربامج اؼبتاحة يف اإلنًتنت أو ربميل الكتب أو شراء األقراص أو تذاكر السفر أو دفع تكاليف
التسجيل وغَتىا.

 1رأفت رضوان ،مرجع سابق ،ص.93 :
 2اؼبرجع السابق ،ص.94 :
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المطلب الثالث :التحديات التي تواجو الصناعة البنكية في ظل تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ومتطلبات تطبيقها
سوف يتم التطرق يف ىذا اؼبطلب إىل أىم التحديات اليت تواجو الصناعة البنكية وكيفية تطبيقها كما يلي:
أوالً :التحديات التي تواجو الصناعة البنكية في ظل تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

ىناك ربديات متعددة تواجو الصناعة البنكية يف العامل ،خاصة الدول النامية وذلك على النحو التايل:1
 .1التطورات التكن ولوجية ( يف ؾبال اؼبعلومات واغباسبات اآللية واالتصاالت) اؼبتالحقة اليت ألغت البعد اؼبكاين
(اعبغرايف) ،وسهلت االتصال والًتابط بُت األسواق الدولية يف ـبتلف أكباء العامل من خالل وسائل االتصال
اغبديثة؛
 .2ارتكاز االقتصاد العاؼبي اعبديد يف تشكيالتو على اؼبعلومات وسرعة وفورية االتصال والًتابط يف الوقت الذي
اعتمد فيو االقتصاد التقليدي على اإلنتاج اؼبادي والسلعي ،وىذا يوضح أنو لرفع وزيادة القدرة التنافسية لزم على
االقتصاد اعبديد معاعبة اؼبعلومات بسرعة واستغالل أفضل الفرص يف األسواق الدولية؛
 .3اغباجة اؼبلحة إىل رفع قدرات وكفاءة اؼبوارد البشرية يف بنوك الدول النامية ،دبا يضمن حسن استغالؽبا
واستخدامها لتقنيات ونظم اؼبعلومات اغبديثة يف اعبهاز البنكي للدول النامية.
اختصارا ؼبا سبق فإ ّن التحديات اليت تواجو الصناعة البنكية يف العامل النامي يف ؾبال التكنولوجيا اغبديثة تتمحور
و
ً
يف ضعف استخدام التقنيات اغبديثة (تكنولوجيا اإلعالم واالتصال) يف بنوك دول العامل النامي ،يف ظل ربرير

التجارة العاؼبية يف ؾبال اػبدمات اؼبالية.
ثانيًا :متطلبات تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في البنوك

يتطلب تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من اؼبؤسسة البنكية ذبنيد ـبتلف مواردىا وقدراهتا ؼبواجهة ؿبيطها
مهما كانت تعقيداتو من أجل رفع مستوى األداء العام الذي يرتبط بعدة عناصر أنبها:2
.1مستوى أداء كل عملية من البنكية (اإلنتاجية ،اإلدارية ،تسيَت اؼبوارد) والذي يرتبط بدوره بإمكانيات
اؼبؤسسة وكفاءاهتا؛
.2التنقيب عن البيانات التفصيلية والشاملة اػباصة بالعمالء واؼبنافسُت واؼبوردين والسوق وتكوين ـبزن للبيانات
ىبدم اؼبؤسسة البنكية بأكملها؛

 1مصطفى كمال السيد طايل ،الصناعة المصرفية في ظل العولمة ،إرباد اؼبصارف العربية ،لبنان ،2009 ،ص.218 :
 2اؼبرجع السابق ،ص.219 :
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 .3استخدام التكنولوجيا (اغبواسيب وشبكات االتصال) ؼبعاعبة ـبتلف اؼبتغَتات اليت تؤدي إىل التنبؤ بسلوك
العمالء وتشخيص القطاعات السوقية وتصنيف العمالء اعبدد؛
 .4استخدام ؾباميع متكاملة من اإلجراءات والربؾبيات اليت تساىم يف توفَت النتائج لصناع القرار؛
أمرا ضروريًا هبب
 .5وتعترب عملية تتبع اؼبؤسسة البنكية لبيئتها اػبارجية الستكشاف البيانات واؼبعلومات الالزمة ً

أن يتصف بالدوام واالستمرار حىت تتمكن اؼبؤسسة من تعديل اسًتاتيجياهتا حسب النموذج التكيفي أو مشاركة
صبيع عماؽبا يف تفسَت اؼبعلومات ،حيث تلجأ اؼبؤسسة البنكية لزيادة الطلب على منتجاهتا وخدماهتا وربسُت
إنتاجيتها ومستوى أدائها إىل تغيَت التكنولوجيا اؼبستعملة لتنويع منتجاهتا عرب تغيَت زبصصها أو إىل خفض
أسعارىا عرب الضغط على التكاليف.
أخَتا فإ ّن اؼبؤسسات البنكية واؼبالية الناجحة ىي اؼبؤسسات اليت تعتمد على التخطيط االسًتاتيجي واإلدارة
و ً
باألىداف كأساس واضح يف عملها بغية الوصول إىل التمييز وقيادة السوق ،حيث تتسم اؼبؤسسات الناجحة بأ ّهنا
األكثر استجابة وتفاعالً مع اؼبتغَتات واؼبستحدثات واذباىات السوق.
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خالصة الفصل:
نعيش اليوم يف عامل اختلف كثَتا عما كان من قبل ىو عامل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اؼبتقدم الذي حول
االقتصاد الكالسيكي إىل اقتصاد رقمي أين انتقل الكثَت من العمل العضلي إىل نشاط ذىٍت رقمي ،حيث كان لو
األثر الواضح يف قدرة وإمكانية أداء اؼبؤسسات خاصة البنكية منها على خلق ميزة تنافسية باالعتماد على هنج
األعمال اإللكًتونية كبديل لإلدارة التقليدية ،فحىت تتمكن البنوك من تقدًن خدماهتا يف السوق بصورة ناجحة
وفعالة برزت اغباجة اؼبلحة إىل استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كوسيلة أساسية من شأهنا ربقيق التكامل
والكفاءة يف األداء داخل البنك.
إ ّن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تساند التطور التكنولوجي وترافقو يف إحداث التغَت يف ميدان اػبدمات
البنكية ،فهي تساعد البنك على مضاعفة موارده وربسُت نوعية منتجاتو وخدماتو ،كما سبكنو من إعادة تنظيم
ىياكلو لتسهيل االتصال الداخلي واػبارجي ،وكذا ربسُت أدائو الداخلي من خالل تغيَت كافة األنشطة والعمليات
اليت يقوم هبا البنك أثناء عرض وتقدًن خدماتو يف ظروف مالئمة للعميل فبا يساعده يف ربسُت جودة خدماتو
وجذب أكرب عدد فبكن من العمالء ،حيث ًأهنا لطاؼبا كانت والزالت ؿبور اىتمام اؼبؤسسات البنكية فلم يعد
قباح البنوك قائما فقط على قدرهتا على تقدًن خدمات بنكية تتصف بأبعاد صارت بديهية ومألوفة لدى العمالء،
نظرا ؼبا ربققو ىذه
بل أصبح من الضروري تدعيم ىذه اعبودة وتعزيزىا من خالل الًتكيز على عالقاتو مع العمالءً ،
األخَتة من سبيز للبنك وخدماتو إضافة اىل تدعيم ىذه اعبودة من خالل ربقيق منافع مالية للعميل الذي يعد

مصدر رحبية البنك وقباحو.
من أجل تقدًن خدمات بنكية ذات جودة عالية دبا يتماشى والتكنولوجيات اغبديثة ودبا يرضي رغبات العمالء
البد من االىتمام بالعمل البنكي وتطويره من خالل التحكم يف تقنيات اإلعالم واالتصال وربسُت استغالؽبا
للوصول إىل التميز وقيادة السوق.
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تمهيد:
تطورا سر ًيعا يف سلتلف مناطق العامل خاصة يف ظل تزايد وتنامي األنشطة االقتصادية اليت
يشهد القطاع البنكي ً
ربتاج إىل سبويالت من قِبل البنوك ،واجلزائر كغَتىا من دول العامل تسعى للنهوض هبذا القطاع يف ظل التطور
التكنولوجي ووعي العمالء باخلدمات االلكًتونية اليت تقدمها سلتلف بنوك دول العامل ،حيث يسعى النظام البنكي
اجلزائري العتماد الصَتفة يف أداء معامالتو ،وذلك بإدراج وسائل ومعدات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تقدًن
خدمات ترقى للجودة اليت ربقق مستوى ٍ
عال من الرضا.
ومن أجل اإلدلام بشكل عملي دبوضوع الدراسة مت التطرق يف ىذا الفصل إىل دراسة بعض البنوك التجارية
اجلزائرية عمومية وخاصة بُغية التّعرف على واقع الصَتفة اإللكًتونية يف اجلزائر والتطرق إىل اخلدمات االلكًتونية
ادلقدمة من قِبل البنوك زلل الدراسة ،وىي أربع بنوك ذبارية بنكُت عمومُت علا بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك
التنمية احمللية وبنكُت خاصُت علا بنك سوسيييت جنرال اجلزائر وبنك يب أن يب باريباس اجلزائر ،ويف ىذه األخَتة
مت قياس جودة اخلدمات البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبلها باإلعتماد على توزيع إستبانة على العمالء ،مث ربليل
البيانات ادلتحصل عليها بواسطة برنامج

،SPSS

مث اختبار الفرضيات ،ويف األخَت استخالص النتائج وتقدًن

اقًتاحات.
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المبحث األول :الخدمات االلكترونية المقدمة من قبل بعض البنوك التجارية في الجزائر

من خالل ىذا ادلبحث سوف ػلاول الباحث التطرق ألىم اخلدمات اإللكًتونية ادلقدمة من قِبل بعض البنوك
التجاريةالعمومية واخلاصة يف اجلزائر كالتاي:

المطلب األول :الخدمات البنكية عبر االنترنت لبنك

BNP Paribas Aldjazaïr

يقدم بنك يب أن يب باريباس اجلزائر خدماتو عرب االنًتنت مع تقدًن خدمة البنك االلكًتوين ،ويوزع البطاقات
البنكية بأنواعها (الكالسيكية ،الذىبية ،فيزا) دلختلف عمالئو ،كما يتيح ذلم فحص حساباهتم وربويل األموال من
حساب آلخر وربميل كشف احلساب وغَتىا.
أوالً :التعريف ببنك بي أن بي باريباس الجزائر
 .1بي أن بي باريباس الجزائر :ىي شركة تابعة  ٪100جملموعة يب.أن.يب باريباس األوروبية الرائدة يف رلال
اخلدمات ادلالية ،أنشئت عام  2002مع زلاولة بناء شبكة واسعة من الفروع يف اجلزائر ،وقد مت إنشاء الفرع بعد
تفعيل مكتب سبثيلي للمجموعة من خالل  BNCIAيف عام  ،2000وقد أصبح ىذا البنك يف أقل من تسع
فرعا ،وىي تغطي البالد
سنوات واحد من أكرب بنوك القطاع اخلاص يف اجلزائر ،حيث قام بفتح أكثر من ً 72

تدرغليا مع وجودىا يف
االقتصادية يف اجلزائر.

19

والية ،وتعكس ىذه االسًتاتيجية طموحها لتكون أحد بنوك ادلواطن للتنمية

1

 .2كما تُعترب يب أن يب باريباس اجلزائر شريك مرجعي للشركات الكربى يف اجلزائر والشركات ادلتعددة
اجلنسيات وكذلك ادلسؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ،فقد أثبتت اخلربة اليت سبكنو من تقدًن الدعم لعمالئها يف
تعقيدا ،وىي تقوم دبصاحبة عمالئها من الشركات يف تنفيذ وسبويل عملياهتا يف التجارة
العمليات األكثر ً
الدولية واالستَتاد والتصدير على حد سواء ،باإلضافة إىل ذلك تقوم يب إن يب باريباس اجلزائر بتطوير منتجات
زلددة للمسؤسسة كاالعتماد والقروض االستثمارية ،وىي شركة مساعلة سبتلك رأس مال قدره  10مليارات
دينار جزائري ،وىي مسجلة يف ادلركز الوطٍت للسجل التجاري .CNRC

2

1

A propos de BNP Paribas, BNP Paribas en Algérie, vu le 17/02/2015, disponible sur le site:
http://bnpparibas.dz/fr/pid5990/bnp-paribas-djazair.html
2 A propos de BNP Paribas, Quelques chiffres clés, vu le 17/02/2015, disponible sur le site:
http://bnpparibas.dz/fr/pid5990/bnp-paribas-djazair.html
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ىو ادلوقع الرمسي لبنك يب أن يب باريباس اجلزائر التابعة جملموع يب أن يب

باريباس والوصول إىل ادلوقع رلاين ،أما تكاليف الوصول واستخدام شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية
يتحملها العميل على النحو احملدد من قِبل شركات االتصال ومزودي خدمات االنًتنت.
والشكل التاي يعرض الصفحة الرئيسية:
الشكل رقم ( :)72الصفحة الرئيسية لبنك بي أن بي باريباس

Source: http://bnpparibas.dz, vu le : 17/02/2015.

ثانيًا :البطاقات البنكية المقدمة من بنك بي أن بي باريباس ومزاياىا وكيفية استخدامها

يقدم بنك يب أن يب باريباس اجلزائر ثالثة أنواع من البطاقات كالسيكية وذىبية وبطاقة  VISAكما ىو شلثل يف
الشكل ادلواي:
الشكل رقم( :)28أنواع البطاقات البنكية المقدمة من بنك بي أن بي باريباس

المصدر :ملفات داخلية للبنك.
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تتمثل مزايا البطاقة البنكية ) (CIB BNP PARIBASفيما يلي:1
 األمن والسرية :استخدام رمز التعريف الشخصي اخلاص بك؛
 الممارسة :ؽلكن السحب يف أي وقت ويف أي يوم حىت يوم العطل وجعل ادلدفوعات اخلاصة بك يف
مراكز البيع رلهزة دبحطات الدفع االلكًتوين ،)terminal de paiement électronique(TPE
 سهلة االستخدام :ؽلكنك سحب أموالك وتسديد شبن ادلشًتيات بكل سهولة؛
 توفير الوقت :ال تنتظر يف أجهزة الصراف اآلي لسحب أموالك.
ؽلكن استخدام البطاقة اخلاصة فيما يلي:
 السحب :ؽلكنك سحب أموالك من أجهزة الصراف اآلي اليت ربمل عبارة التصنيف الدوي للرباءات
ألن صبيع وكاالت يب أن يب باريباس مزودة هبا.
 الدفع :ؽلكنك استخدام البطاقة يف صبيع ادلنافذ مع ادلدفوعات االلكًتونية ) (TPEعالمة التصنيف
الدوي للرباءات.
 صالحية البطاقة البنكية :مدهتا سنتُت ذبدد تلقائيًا ّإال إذا طلب العميل عدم ذبديدىا لكن عليو إخبار
البنك بشهرين قبل انتهاء ادلدة.

ثالثًا :البنك االلكتروني
للوصول إىل البنك على اخلط لبنك يب أن يب باريباس اجلزائر وفحص احلسابات اخلاصة بك غلب االشًتاك بتقدًن
طلب للبنك ،كما ؽلكنك أيضا ملء استمارة عضوية يف البنك على اخلط أو البنك االلكًتوين على مستوى
وكالتك.

1

Carte Gold/ Classique, vu le 18/02/2015, disponible sur le site: http://bnpparibas.dz/fr/pid5401/cartegold.html.
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الشكل رقم ( :)29الصفحة الخاصة ببنك بي أن بي باريباس الجزائر عن بعد

Source: https://algerie.bnpparibas.net/part/fr/dciweb.htm?p0=idesai.tht&t=p#; vu le
18/02/2015.

ؽلكن للعمالء إدارة صبيع حساباهتم عرب االنًتنت من خالل  BNP NETباستمرار وعن بعد بكل سهولة وبسرعة
فائقة:1
 ؽلكن للعمالء فحص صبيع حساباهتم 7/7أيام
هبم أو تفاصيل عن الصفقات خالل

30

و24 /24

ساعة ،سواء كانت أرصدة احلسابات اخلاصة

يوم ادلاضية بالنسبة لألفراد أما بالنسبة للمسؤسسات فقد تصل

تفاصيل الصفقات إىل سنتُت مضت؛
 القيام بعمليات نقل وربويل األموال من حساب إىل آخر؛
 احلصول على العمليات ادلفيدة والعملية كطلب دفًت شيكات وربميل البيانات وربرير الريب  RIBاخلاص
بالعميل؛
 معرفة سعر الصرف لعدة عمالت.

1

Gestion des comptes en ligne, vu le 18/02/2015, disponible sur le site: http://bnpparibas.dz/fr/pid5402/gestion-descomptes-ligne.html.
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الشكل رقم ( :)30صفحة الدخول

لحسابكBNP.Net

Source: https://algerie.bnpparibas.net/part/fr/dciweb.htm?p0=home.tht, vu le:
18/02/2015.

ابعا :أمن الموقع
رً

ربسبًا لوقوع قرصنة تضمن يب أن يب باريباس اجلزائر البيانات وادلعامالت عرب شبكة اإلنًتنت من خالل تشفَت

ادلعلومات مع خدمة تصميم ادلواقع  ،SSL/technologieفالبنك يعزز ويضاعف للعمالء أمن الدخول حلساباهتم
وذلك بتوفَت ادلفتاح ادلزدوج بإدخال رقم العميل ورقم التعريف الشخصي.1
يستخدم بروتوكول االتصاالت خلدمة تصميم ادلواقع
ادلستويات ادلسموح هبا من قِبل السلطات الفرنسية يف تشفَت كل ادلعلومات اليت يتم تبادذلا على ادلوقع ومن مث
128SSL

والذي يتوافق مع مستوى التشفَت على أعلى

ضمان سرية وسالمة كل ادلعامالت االلكًتونية.
خامسا :تحويل األموال إلكترونيًا
ً
ؽلكن البنك االلكًتوين العمالء من ربويل أمواذلم من حساباهتم الشخصية بكل أمان وسرية من خالل إدخال
رقم احلساب اخلاص بو ورقم حساب ادلستفيد مث يسؤكد عملية التحويل.

Sécurité et Internet, vu le 18/02/2015, disponible sur le site: http://bnpparibas.dz/fr/pid6017/securite-internet.html

1
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الشكل رقم(:)31الصفحة الخاصة بتحويل األموال من حساب لحساب

Source : https://algerie.bnpparibas.net/part/fr/sm3home.html, vu le: 18/02/2015.

سادسا :االتصال المباشر
ً

 -تضع يب أن يب باريباس اجلزائر ربت تصرف عمالئها خدمة رلانية عن بعد مع فريق من مستشاري العمالء

وذلك باالتصال من األحد إىل اخلميس من الساعة  8:30صباحا وحىت  17.00مساءا يف الرقم التاي:1
******021 98 11 31
 معاجلة الطلبات اخلاصة بالعميل والرد على األسئلة حول كيفية عمل حسابو؛ -اإلستعالم على اخلدمات ادلقدمة من قِبل البنك ومرافقة العميل عند قيامو بإستعمال ىذه اخلدمات.

DIRECT Call, vu le 18/02/2015, disponible sur le site : http://bnpparibas.dz/fr/pid9073/direct-call.html.

1
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الشكل رقم( :)32الصفحة التي تشرح خصائص خدمة اإلتصال المباشر

Source : http://bnpparibas.dz/fr/pid9073/direct-call.html, vu le: 18/02/2015.

سابعا :الدفع عبر االنترنت
ً

حيث أن حاملي البطاقات البنكية  CIBالكالسيكية والذىبية ؽلكنهم الدفع عبد األنًتنت بواسطة خدمة
 E-paiementوذلك  24/24ساعة و 7/7أيام.
الشكل رقم( :)33الصفحة التي تشرح خدمة الدفع عبد األنترنت

Source: http://bnpparibas.dz, vu le: 18/02/2015.
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ثامنًا :التطبيقات على الهواتف الذكية
وضع البنك ربت تصرف العميل تطبيقات على اذلواتف النقالة الذكية وذلك لتقريب البنك منو ومن أجل ربسُت
اخلدمات ادلقدمة من قِبلو حيث من خالل ىذا التطبيق ؽلكن للعميل:
 الولوج للموقع اإللكًتوين للبنك مباشرة بالضغط على اإلختصار اخلاص بو؛ البحث عن وكاالت بنك يب أن يب باريباس ادلتواجدة يف كل أضلاء الوطن وحىت معرفة كم يبعد العميل عنالوكالة البنكية؛
 االتصال بالبنك سواء باذلاتف أو بالربيد اإللكًتوين؛ القيام دبحاكات لقرض عقاري دلعرفة التكاليف وىل ىناك إمكانية للحصول على قرض.كما أنّو ؽلكن معرفة تفاصيل أي إعالن خاص بأي خدمة وذلك بالقيام بتصوير رمز "النييو" بتطبيق "قارئ النييو
 "NEO READERفيقوم بتوجيهك إىل موقع ىذه اخلدمة أين يوجد تفاصيل أكثر.

المطلب الثاني :الخدمات البنكية االلكترونية في بنك سوسيتي جنرال الجزائر
إ َن بنك سوسييت جنرال اجلزائر  S.G.Aبادر ىو اآلخر يف تقدًن خدماتو عرب اإلنًتنت وسبيز عن باقي البنوك يف
اجلزائر خبدمة اجلودة عن بعد باستخدام الوسائط الصوتية والربيد االلكًتوين.
أوالً :التعريف ببنك سوسيتي جنرال
تأسس يف عام

1999

برأس مال قدره

500

مليون دينار ،وىو إحدى الشركات التابعة جملموعة سوسييت جنرال

واحدة من أول البنوك الفرنسية اليت استثمرت يف السوق اجلزائرية ،ومع النمو ادلستمر تكيفت اسًتاتيجياهتا مع
ادلبادئ التوجيهية اليت وضعتها السلطات ،حيث قامت برفع رأمساذلا إىل  10مليارات دينار جزائري يف عام ،2010

وىي سبتلك شبكة تتكون من

70

وكالة يف سلتلف ادلدن الرئيسة للبالد خالل السنوات األخَتة ،وقد وضع

سوسييت جنرال اجلزائر كل ما لديو من الكفاءة ادلهنية واخلربات ربت تصرف العمالء.1
وموقع البنك  www.societegenerale.dzػلتوي على صفحة رئيسية وعدة صفحات تابعة ذلا ،أما الصفحة
الرئيسية فتعرض كل األنواع التقليدية وااللكًتونية للخدمات ادلقدمة من بنك سوسييت جنرال اجلزائر.

1

Nous connaitre, Historique de la Societe generale algerie, vu le 19/02/2015, disponible sur le site:
http://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html
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الشكل رقم( :)34الصفحة الرئيسية لبنك سوسيتي جنرال الجزائر

Source : http://www.societegenerale.dz/, vu le: 19/02/0215.

ػلتوي بنك سوسييت جنرال على

70

وكالة موزعة يف سلتلف واليات اجلزائر متمركزة بكثرة يف الشمال والوسط،

حدا تَع ِرض الصفحة كل ادلعلومات عنها ادلختارة من رمز الوكالة واذلاتف والفاكس
وعند النقر على كل وكالة على ً
والعنوان ،والشكل ادلواي كمثال للدخول لوكالة ومركز أعمال سطيف:
الشكل رقم( :)35وكالة ومركز أعمال سطيف

Source: http://www.societegenerale.dz/agence_view_test.php, vu le: 19/02/2015.
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ثانيًا :البنك االلكتروني
مت إطالقها سنة

2003

حيث ؽلكن للعميل الوصول إىل ىذه اخلدمة عرب اإلنًتنت بكل سهولة ،فبنك سوسييت

جنرال اجلزائر يقدم عدد كبَت من اخلدمات دون احلاجة لالنتقال إليو ،حيث ؽلكنك إدارة حساباتك بكل ىدوء
مع أداء صبيع أنواع العمليات البنكية منها فحص احلسابات ومشاىدة وربميل كشف احلسابات إجراء عملية
ربويل واحدة أو عدة عمليات ربويل ،وتتميز ىذه اخلدمة بـ ـ:1
 الفعالية :الوصول الفوري إىل احلسابات  24/24سا و 7/7أيام؛
جدا؛
 األمان والسالمة :سرية ادلعامالت اليت يقوم هبا ،نظام تشفَت قوي ً
 البساطة :إستخدام واجهة ودية ومرػلة وسهلة االستعمال؛
 السرعة :اقتصاد الوقت واجلهد لالنتقال إىل الوكالة.
الشكل رقم( :)36الصفحة الخاصة بالبنك االلكتروني لسوسيتي جنرال الجزائر

Source :http://sganet.sgalgerie.com.dz/fr/, vu le: 19/02/2015.

بعد الدخول للبنك االلكًتوين من خالل الرابط ادلوجود على الصفحة الرئيسية  SG@NETصلد عدة خدمات
كما ىو مبُت يف الشكل السابق ،وؽلكن االنتقال إىل أي خدمة بالنقر عليها يسار الصفحة كفحص احلساب
مثالً.

1

SG@NET, avantages, vu le 19/02/2015, disponible sur le site : http://www.societegenerale.dz/sganet.html
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الشكل رقم ( :)37الصفحة الخاصة بكيفية فحص حساب العميل

Source : https://sganet.sgalgerie.com.dz/part/fr/idehom.html, vu le: 19/02/2015.

ىذه اخلدمة متوفرة  7/7أيام و 24/24سا ،ويف أي مكان يف العامل ،وتسمح للعمالء ب ـ ـ:1
 فحص أرصدة احلسابات وادلعلومات اليت يتم ربديثها؛
 فحص الودائع

() DAT؛

 حبث وربميل أرصدة احلسابات دلدة  30يوم؛
 تنظيم ربويل احلسابات إىل حساب ادلستدين دبا فيها التحويالت الضخمة؛
 طلب الشيكات؛
 تلقي الرسائل التجارية؛
 الدخول ل  SG@NETمن أجل حل ادلشاكل.
لضمان أقصى قدر من األمن خالل ادلعاملة اخلاصة بك على موقع سوسييت جنرال اجلزائر قد أنشئت نظم
التشفَت القوية (خدمة تصميم ادلواقع

128 Bits

 ،)SSLحيث تعترب ىذه التقنية واحدة من أصلح التقنيات

ادلستعملة حىت اآلن للوصول إىل ادلعلومات البنكية الشخصية ،وغلب إدخال رقم احلساب وكلمة ادلرور اخلاصة
بالعميل حفاظًا على سرية كلمة السر.

Visite guidée, vu le 19/02/2015, disponible sur le site: https://sganet.sgalgerie.com.dz/part/fr/sm4home.html
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ثالثًا :تسعيرة االشتراك في خدمة

:SG@Net

ؽلكن اختصار تسعَتة االشًتاك كما يلي:1

 .1لألفراد :رلانا؛
 .2العمالء من المهنيين 750 :دج (فحص احلساب+طلب الشيكات+ربميل كشف

احلساب )RIB+و1100

دج (فحص احلساب  +طلب شيكات  +ربميل كشف احلساب+ RIB +ربويل األرصدة)؛
 .3العمالء من المؤسسات1000 :دج (فحص احلساب +طلب
احلساب +طلب شيكات +ربميل كشف احلساب،)RIB+

2500

شيكات ،)RIB+و1500

دج (فحص

دج (فحص احلساب +طلب شيكات+

ربميل كشف احلساب + RIB +ربويل األرصدة)؛
 .4إذا واجو العميل مشكلة حبيث ال غلد اإلجابة على أسئلتو يف صفحة (أسئلة وأجوبة) ،عليو ملء االستمارة
ادلوجودة يف ادلوقع اإللكًتوين.
ابعا :أنواع البطاقات البنكية المقدمة من طرف بنك سوسيتي جنرال الجزائر ومزاياىا
رً
يقدم بنك سوسييت جنرال اجلزائر لعمالئو عدة أنواع من البطاقات:

 .1البطاقة الذىبية :تتمتع بسقف عاي ( ،)carte à plafond élevéحيث تتميز بقدرة كبَتة على الدفع بكل
أمان ومن سلتلف احملالت التجارية مع سرعة إجراء ادلعامالت2؛
 .2البطاقة الكالسيكية :تتمتع بسقف مالئم ) ،(carte à plafond confortableحيث تتوفر على كل مزايا
بطاقة الدفع والسحب3؛
خصيصا للنساء وذلك لتسهيل احلياة اليومية ذلن،
تصميما عصريًا وجذابًا
 .3بطاقة اللؤلؤة :ىي بطاقة مصممة
ً
ً
أيضا باإلستفادة من زبفيضات لدى التجار ادلتعاقدين مع البنك ،كما تسمح بإجراء
وتسمح ذلن ىذه البطاقة ً

عمليات السحب  24/24سا و 7/7أيام4؛

 .4البطاقة البنكية  :CIBيقدم بنك سوسييت جنرال اجلزائر لعمالئو خدمة البطاقة البنكية من أجل أفضل طرق
لسحب ودفع التعويضات ،كما ؽلكن للعميل شراء ما يريد دون خوف من نفاذ األموال.

1

Tarification sga, Vos services de banque à distance, p:05.
La Gold, vu le 20/02/2015, disponible sur le site : http://www.societegenerale.dz/cib_gold.html
3
La classic, vu le 20/02/2015, disponible sur le site : http://www.societegenerale.dz/cib_classic.html
3
La perle, vu le 20/02/2015, disponible sur le site : http://www.societegenerale.dz/cib_perle.html
2
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إذا كنت من حاملي البطاقة البنكية فإنّك تستطيع أن:
 تضبط ادلشًتيات واخلدمات على زلطات الدفع االلكًتوين(الدفع االلكًتوين يف احملطة) (TPEىو اجلهاز
الذي يوفر معامالت آمنة وسريعة وفعالة بالنسبة حلاملي بطاقات  ،CIBحيث مت تثبيتو منذ عام
من قِبل بنك سوسييت جنرال للتجار الذين يقبلون الدفع من خالل ىذه البطاقة؛

2008

إجراء السحب من صبيع آالت التوزيع االلكًتونية (أجهزة الصراف اآلي) متصالً بشبكة ادلدفوعات
اإللكًتونية ما بُت البنوك.

مزايا بطاقة  CIBلبنك سوسيتي جينرال الجزائر :تتميز البطاقات ادلقدمة من قِبل بنك سوسييت جنرال اجلزائر
عموما بـ ـ:1
ً
 األمن :ذلا رقم سري وضروري لالستعمال يف كل مرة ،فالعميل الذي يعرفو فقط؛
 السرعة 24/24 :سا و 7/7أيام ،حيث ؽلكن للعميل سحب أموالو يف دقائق ضمن توازن سقف رصيدك
يف احلساب؛
 التوفر :أكثر من

200

جهاز صراف آي مقدم من قِبل ادلسؤسسة ) (logo satimومتوفرة يف صبيع أضلاء

اإلقليم.
الشكل رقم( :)38الصفحة الخاصة بأنواع البطاقات البنكية المقدمة من قبل سوسيتي جنرال الجزائر

Source: http://www.societegenerale.dz/carte.html, vu le: 20/02/2015.

Nos Cartes bancaires, vu le 20/02/2015, disponible sur le site : http://www.societegenerale.dz/carte.html.

1
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خامسا :خدمة البريد االلكتروني :إذا كان للعميل أي استفسارات أو مشاكل عليو استخدام الربيد االلكًتوين
ً
اخلاص كما ىو موضح يف الشكل التاي:1

الشكل رقم(:)39الصفحة الخاصة باستخدام البريد االلكتروني إلرسال الشكاوي

Source : http://www.societegenerale.dz/formulaires/emailcenter.php, vu le: 20/02/2015.

سادسا :سوسيتي جنرال على الخط()SOGELINE
ً

تضع سوسييت جنرال اجلزائر ربت تصرف عمالئها خدمة سوسييت جنرال على اخلط ) )SOGELINEرلانيًا
وذلك من خالل االتصال من األحد إىل اخلميس من الساعة  8:30صباحا وحىت 20.30مساءًا؛ والسبت من

 15.00حىت  20.30مساءًا على الرقم التاي:

******021 45 11 55

من خالل ىذه اخلدمة ؽلكن للعميل:2
 التحقق من حسابو والعمليات اخلمسة ادلاضية مع ولوج خاص وآمن؛ تل ّقي ىذه ادلعلومات عن طريق الربيد اإللكًتوين ،واذلاتف أو الفاكس؛ أن يتم إعالمو حول دفًت الشيكات اخلاص بو والذي تنتظره؛ طلب دفًت شيكات؛ معرفة متطلبات فتح احلساب؛E-mail Center, vu 20/02/2015, disponible sur le site: http://www.societegenerale.dz/formulaires/emailcenter.php
SOGELINE, vu le 20/02/2015, disponible sur le site: http://www.societegenerale.dz/sogeline.html

1
2
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 اإلستعالم على اخلدمات ادلقدمة من قِبل البنك؛ اإلستعالم عن البنك (معلومات عامة حول الوكاالت البنكية وكيفية اإلتصال هبم)؛ -شرح كيفية عمل خدمة سوجيالين .SOGELINE

الشكل رقم( :)40الصفحة الخاصة بخدمة سوجيالين

SOGELINE

Source : http://www.societegenerale.dz/sogeline.html, vu le: 20/02/2015.

المطلب الثالث :الخدمات االبنكية االلكترونية في بنك الفالحة والتنمية الريفية
بادر بنك "بدر" يف تقدًن اخلدمات االلكًتونية عرب اإلنًتنت واستخدم البطاقات البنكية عرب الصرافات اآللية،
وكان أول من قدم خدمة البنك االلكًتوين ،وىو ما مكن ادلتعاملُت من االطالع على أرصدهتم وشلارسة خدمات
الدفع البنكي من تسديد للفواتَت وطلب دفاتر للشيكات.
أوالً :التعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية

BADR

 .1يعرف بنك الفالحة والتنمية الريفية  BADRبأنّو مسؤسسة مالية وطنية أنشئت يف  13مارس  ،1982يف ظل
الشكل القانوين لشركة ذات أسهم رأمساذلا ادلسجل ىو

33

مليار دينار ،وتتمثل ادلهمة الرئيسة ذلذا البنك يف

تطوير القطاع الزراعي وتعزيز ادلناطق الريفية؛
 .2كانت شبكة البنك تتكون يف البداية من  140وكالة بنكيةّ ،أما حاليًا فهو ؽلتلك أكثر من  300وكالة
مديرية جهوية وأكثر من

7000

و39

إطار وموظف يشتغلون داخل اذلياكل ادلركزية واإلقليمية واحمللية للبنك ،لذا

فكثافة شبكتو وأعلية قوتو العاملة ذبعلو أول بنك من حيث الشبكة (عدد الوكاالت) على ادلستوى الوطٍت.
194

الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
 .3إ ّن بنك الفالحة والتنمية الريفية (بدر) ينتهج سياسة النمو على أساس انتقائي لتطوير ادلنتجات واخلدمات
التقليدية وابتكار منتجات وخدمات جديدة إلرضاء عمالئو يف سلتلف األسواق واستهداف عمالء جدد ومهامو
الرئيسة ىي:1
 ذبهيز صبيع ادلعامالت االئتمانية ،والعمالت األجنبية؛
 فتح حسابات ألي شخص بناء على طلبو؛
 تلقي الودائع؛
 ادلشاركة يف صبع ادلدخرات؛
 ادلساعلة يف التنمية الزراعية؛
 ضمان وتشجيع الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية والصناعية واحلرفية؛
 مراقبة كل ادلعامالت ادلالية للشركات ادلقيمة؛
 التكيف مع ادلنتجات اجلديدة بوجود إدارة دينامكية؛
 التنمية التجارية من خالل إدخال تقنيات إدارية جديدة مثل التسويق اإللكًتوين؛
 ضمان التطور ادلنسجم للبنك يف اجملاالت ادلتعلقة بأنشطتو مع توسيع ونشر شبكتها؛
 رضا عمالئها من خالل تقدًن ادلنتجات واخلدمات اليت تليب احتياجاهتم.
 :www.badr-bank.netىو ادلوقع اإللكًتوين للبنك حيث تعرض واجهة الصفحة الرئيسية لبنك بدر سلتلف
اخلدمات وادلنتجات التقليدية وااللكًتونية؛ وبالدخول إىل أي منها تفتح لنا صفحة رئيسية أخرى ،أي ؽلكن من
خالل ىذه الصفحة االنتقال إىل كل عنصر من العناصر األخرى دون الرجوع لواجهة الصفحة الرئيسية.

1

Présentation de la BADR banque, vu le: 20/02/2015, disponible sur le site:
http://www.badrbank.dz/?id=presentation&lang=fr
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الشكل( :)41الصفحة الرئيسية لبنك بدر

Source : http://www.badr-bank.dz/, vu le: 20/02/2015.

ؽلتلك بنك "بدر" أكثر من

300

وكالة موزعة يف سلتلف واليات اجلزائر وعند النقر على كل وكالة على حدا

تعرض الصفحة كل ادلعلومات عن الوكالة ادلختارة من (رمز الوكالة ،اذلاتف ،الفاكس العنوان ،اخلدمات) والشكل
التاي كمثال للدخول للحصول على معلومات عن وكاالت يف والية سطيف:
الشكل رقم( :)42الصفحة الخاصة بمعلومات عن وكاالت في والية سطيف

Source : http://www.badr-bank.dz/?id=reseau_details, vu le: 20/02/2015.
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ثانيًا :خدمة البنك االلكتروني

BADRnet

يتطلب الوصول واالستفادة من خدمة

BADRnet

االشًتاك القبلي وذلك دبلئ االستمارة ادلوجودة يف ادلوقع

اإللكًتوين للبنك أو بالتقرب من الوكالة اخلاصة بالعميل ،ىذه األخَتة ستقوم بإعطائو "رقم ادلشًتك" و"كلمة
السر" اليت من شأهنا أن تسمح لو بالولوج إىل خدمات
عن طريق إدخال العنوان

.BADRnet

http://ebanking.badr.dz/fr/

يف متصفح الويب اخلاص بو ،سيشاىد الصفحة

الرئيسية أدناه:
الشكل رقم (:)43الصفحة الخاصة بخدمة البنك عن بعد

Source : http://ebanking.badr.dz/fr/, vu le: 20/02/2015.

ؽلكن ألي عميل مسجل يف خدمة البنك اإللكًتوين:1
 إدارة صبيع حساباتو من جهاز الكمبيوتر اخلاص بو  7/7أيام و 24/24ساعة؛
 فحص صبيع ادلعامالت اخلاصة بو خالل  45يوم؛
 البحث والعثور على كل العمليات اليت هتتم هبا؛
 ربميل البيانات اخلاصة بو إىل PDF ،Excel؛
 استشارة أسعار العمالت؛
 تلقي الرسائل الشخصية من البنك اخلاص بو؛

Guide d’utilisation BADRnet, Présentation de la plateforme BADRnet, p: 03

1
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 إرسال ملفات ربويالت الرواتب ادلتعددة

)Virements de Salaires Multiples( VSM

إىل البنك

لعمالء الشركات؛
 فحص وتنزيل تقارير تنفيذ أوامر التحويل اخلاصة بو (لعمالء الشركات)؛
 طلب دفًت شيكات إلكًتونيًا دون االنتقال إىل الوكالة؛
 ربرير الريب  RIBاخلاص بو؛

وكل ىذا بأمان باستخدام شهادة  SSLلتشفَت صبيع البيانات اليت يتم تبادذلا مع البنك الذي تتعامل معو.
الشكل رقم( :)44صفحة الدخول إلى فحص الحساب البنكي

Source : https://ebanking.badr.dz/part/fr/idehom.html, vu le: 20/02/2015.

بعد إ دخال العميل لرقم االشًتاك والرقم السري اخلاص بو ،يعرض البنك االلكًتوين مباشرة كشف احلساب
اخلاص بو كما ىو مبُت يف الشكل التاي:
الشكل رقم ( :)45عرض الحساب البنكي الخاص بالعميل

Source : https://ebanking.badr.dz/prof/fr/dciweb.htm?p0=home.tht, vu le: 20/02/2015.
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ثالثًا :طلب تغيير الرقم السري
تسمح ىذه اخلدمة للعميل بتغيَت كلمة ادلرور اليت يستخدمها يف حالة ما أحس أن الكلمة السابقة سهلة ومن
ادلمكن اكتشافها وىذا كنوع من ِ
احليطة من قبل العميل والسرية واألمن من قبل البنك الذي عادة ما ينصح
العمالء بتغيَتىا عندما يتجاوز استخدامها حدا معُت.1
الشكل رقم ( :)46طلب تغيير الرقم السري

Source: https://ebanking.badr.dz/prof/fr/dciweb.htm?p0=home.tht, vu le: 20/02/2015.

ابعا :خدمة البريد االلكتروني
رً

دائما االتصال بالبنك عرب
للحصول على أي معلومات أو تقدًن تعليقات أو شكاوى أو طلبات التوضيح يرجى ً
الربيد االلكًتوين وانتظار الرد يف أقرب وقت شلكن.

الشكل رقم( :)47البريد االلكتروني

Source: http://mail.badr-bank.dz/webmail/, vu le: 20/02/2015.
Guide d’utilisation BADRnet, changement du mot de passe, p: 06.

1
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خامسا :بطاقة  CIBلبنك الفالحة والتنمية الريفية
ً
تعترب البطاقة البنكية ما بُت البنوك لبنك "بدر" أداة للسحب والدفع ،ويُنظر إليها كوسيلة لتحسُت خدمة العمالء

لذا فإ ّن تطوير البطاقة يتوقف على عنصرين ىامُت علا:

 التجار الذين يقبلون الدفع عن طريق البطاقة البنكية؛
 األفراد احلاملُت للبطاقة.
كما أ ّهنا تعترب بطاقة وطنية صاحلة يف اجلزائر فقط تسمح حلاملها ب:
 تسديد ادلشًتيات من السلع واخلدمات من سلتلف احملالت التجارية ودفع فواتَت ادلطاعم والفنادق
ادلشًتكُت يف شبكة بنك بدر؛
 القيام بسحوبات نقدية من الوكاالت البنكية لبنك بدر والصرافات اآللية؛
 كما أن البطاقة البنكية توفر الوقت واجلهد ،وتتميز بالسرعة والتوفر يف كل ادلناطق اإلقليمية.
أنواع البطاقات البنكية

CIB

المقدمة من قبل بنك "بدر" :يوفر بنك "بدر" لعمالئو نوعُت من البطاقات

البنكية اإللكًتونية الذىبية والكالسيكية:
 البطاقة الكالسيكية :وىي متاحة للعمالء ذوي الدخل ادلنتظم وؽلكن حلاملها القيام بعملية الدفع
والسحب من أي صراف آي1؛
 البطاقة الذىبية :ىذه البطاقة متاحة للعمالء الذين تكون دخوذلم مرتفعة وتتميز بسقف سحب أكثر
من سابقتها.2

مزايا بطاقة  CIBلبنك "بدر" :تتميز البطاقات ادلقدمة من قِبل بنك "بدر" بـ ـ ـ:3
 األمن واخلصوصية وذلك بفضل الرقم السري والشخصي اخلاص بالعميل؛ إمكانية القيام بعمليات السحب والدفع وعملية اإلطالع على الرصيد  24/24سا و 7/7أيام دبا فيها أيامالعطل؛
 -تفادي الطوابَت الطويلة يف الوكاالت البنكية وبذلك ربح الوقت واجلهد؛

 مدة صالحية ىذه البطاقات ىي سنتُت وذبدد آليا إالَ بطلب إلغاء من قِبل العميل أو من قِبل البنك نفسو.1

Monétique, Carte CIB, Carte CIB Classique, vu le 20/02/2015, disponible sur le site : http://www.badrbank.dz/?id=money_details&idm=20
2
Monétique, Carte CIB, Carte CIB Gold, vu le 20/02/2015, disponible sur le site : http://www.badrbank.dz/?id=money_details&idm=25
3
Monétique, Carte CIB, Carte CIB Classique, Opcit.
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المطلب الرابع :الخدمات المصرفية عبر االنترنت لبنك التنمية المحلية

B.D.L

سيتم التطرق إىل اخلدمات البنكية ادلقدمة من قِبل بنك التنمية احمللية من خالل ما يلي:

أوالً :التعريف ببنك التنمية المحلية B.D.L

 .1بنك التنمية احمللية ىو أحد البنوك العمومية برأس مال قدره  36.8مليار دينار جزائري ،تأسس بادلرسوم
رقم  85/85يف  1985/04/30وىو منبثق عن القرض الشعيب اجلزائري ،شبكتو البنكية متكونة من
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وكالة منتشرة بإحكام على مستوى الًتاب الوطٍت ،دبا يف ذلك  143وكالة مكلفة بتسيَت العمليات البنكية
اليت وضعت ربت مسسؤوليتها و 06وكاالت سلتصة يف منح قروض على الرىن ،وىو النشاط الذي ينفرد
بو بنك التنمية احمللية و ؽليزه عن باقي البنوك؛
 .2ىو بنك يهدف إىل ادلشاركة الفعالة يف تطوير االقتصاد الوطٍت وعلى وجو اخلصوص تعزيز االستثمار
بتشجيع ادلسؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف صبيع القطاعات بتنوعها من خالل ادلشاركة يف صبيع
اإلجراءات اليت وضعتها السلطات العمومية

ANGEM ،CNAC ،ANSEJ

حبيث أن البنك على

استعداد لتلبية االحتياجات التمويلية لألفراد ،حيث يقوم بتقدًن:1
 خيارات إدخار شخصية من أجل زيادة رأس مال الزبائن؛
 قروض متماشية وف ًقا الحتياجات العمالء؛
 منتجات وخدمات سلتلفة للمراقبة اليومية للحساب البنكي؛
 منتجات التأمُت لوقاية من سلتلف ادلخاطر.
 .3ويف األخَت ،فإ ّن بنك التنمية احمللية ىو عضو ادلنظومة الوطنية للوسائل االلكًتونية (بطاقة السحب
والدفع) والبطاقات الدولية (فيزا انًتناشيونال) ونظام التعويض اإللكًتوين وخدمة ادلونيغرام للتحويل السريع
لألموال من اخلارج إىل اجلزائر.
:www.bdl.dz

ىو ادلوقع اإللكًتوين للبنك حيث تعرض واجهة الصفحة الرئيسية لبنك التنمية احمللية سلتلف

اخلدمات وادلنتجات التقليدية وااللكًتونية؛ وبالدخول إىل أي منها تفتح لنا صفحة رئيسية أخرى ،حيث يقوم
بعرض اخلدمات باللغتُت العربية والفرنسية ،والشكل التاي يعرض الصفحة الرئيسية:

La BDL en quelques mots, vu le 23/02/2015, disponible sur le site : http://www.bdl.dz/parcour.html

1
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الشكل رقم ( :)84الصفحة الرئيسية لبنك التنمية المحلية

Source : http://www.bdl.dz/, vu le: 23/02/2015.

ؽلتلك بنك التنمية احمللية

141

وكالة موزعة يف سلتلف واليات اجلزائر وعند النقر على قائمة الوكاالت تعرض

الصفحة كل ادلعلومات عن الوكاالت من (رمز الوكالة ،اذلاتف ،الفاكس العنوان ،اخلدمات) والشكل التاي كمثال
للدخول للحصول على معلومات عن الوكاالت.
الشكل رقم( :)84الصفحة الخاصة بمعلومات عن الوكاالت

Source: https://ebanking.bdl.dz/prof/fr/dciweb.htm?p0=home.tht, vu le: 23/02/2015.
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ثانيًا :خدمة البنك االلكتروني

E-bdl

يتطلب الوصول واالستفادة من خدمة

E-bdl

االشًتاك القبلي وذلك دبلئ االستمارة ادلوجودة يف ادلوقع

اإللكًتوين للبنك أو بالتقرب من الوكالة اخلاصة بالعميل ،ىذه األخَتة ستقوم بإعطائو "رقم ادلشًتك" و"كلمة
السر" اليت من شأهنا أن تسمح لو بالولوج إىل خدمات

.E-bdl

عن طريق إدخال العنوان  http://ebanking.bdl.dz/frيف متصفح الويب اخلاص بو ،يشاىد الصفحة الرئيسية
أدناه:
الشكل رقم (:)05الصفحة الخاصة بخدمة

E-bdl

Source : http://ebanking.bdl.dz/fr/, vu le: 23/02/2015.

ؽلكن ألي عميل مسجل يف خدمة البنك االلكًتوين مايلي:1
 إدارة صبيع حساباتو من جهاز الكمبيوتر اخلاص بو 7/7 ،أيام و 24/24ساعة ؛
 تلقي الرسائل الشخصية من البنك؛
 إرسال ملفات ربويالت الرواتب ادلتعددة  )Virements de Salaires Multiples( VSMإىل البنك ؛
 البحث وربميل وطبع كشوف العمليات اخلاصة بالعميل؛
 فحص وتنزيل تقارير تنفيذ أوامر التحويل اخلاصة؛
 طلب دفًت شيكات إلكًتونيًا دون االنتقال إىل الوكالة؛
 البحث عن الوكاالت اليت سبتلك موزع آي؛

Convention de prestation bancaire par system informatique, les services offerts au client, p p: 09-10.
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 القيام بعملية زلاكات إفًتاضية للحصول على قرض وذلك بإدخال الدخل الشهري ونوع القرض.
يتم تنفيذ ىذه العمليات بكل أمان عن طريق نظام التشفَت

SSL

(تشفَت قناة االتصال – نقل ادلعلومات

وادللفات آمن) وال ؽلكن للمستخدم الوصول إىل اخلدمة دون أن يسمح نظام التشفَت ادلستخدم من قبل البنك.
الشكل رقم( :)05صفحة الدخول إلى فحص الحساب البنكي

Source: https://ebanking.bdl.dz/part/fr/idehom.html, vu le: 23/02/2015.

بعد إدخال العميل لرقم االشًتاك والرقم السري اخلاص بو ،يعرض البنك االلكًتوين مباشرة كشف احلساب
اخلاص بو كما مبُت يف الشكل التاي:
الشكل رقم ( :)07عرض الحساب البنكي الخاص بالعميل

Source: https://ebanking.bdl.dz/prof/fr/dciweb.htm?p0=home.tht, vu le: 23/02/2015.
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ثالثًا :طلب تغيير الرقم السري
خدمة "تغيَت كلمة ادلرور" ىو جزء من خيارات احلل األمٍت ،حيث أ ّهنا تسمح لعمالء البنك بتغَت كلمة ادلرور
اخلاصة هبم من حُت إىل آخر ألسباب أمنية ،وتتم ىذه اخلدمة يف ثالث حاالت زلددة:1

 .1عند الولوج ذلذه اخلدمة ألول مرة ،حيث يطلب من العميل تغيَت الرقم السري ادلقدم من قِبل البنك؛
 .2عند إعادة االكتتاب يف حال نسيان كلمة ادلرور األصلية من قِبل ادلشًتك؛
 .3عندما وصلت إىل عدد شكلي من االتصاالت مع نفس كلمة ادلرور.
إذا وصل عدد العمالء الذين يستخدمون نفس كلمة السر عدد معُت ،فإ ّن البنك يقوم بإرسال رسالة تلقائية

للعمالء عرب خدمة الربيد اخلاص يطلب منهم تغيَت كلمة السر اخلاصة هبم ،حيث يكون تغيَت كلمة ادلرور فعال
على الفور ،ف هذه اخلدمة تسمح للعميل بتغيَت كلمة ادلرور اليت يستخدمها يف حالة ما أحس أن الكلمة السابقة
سهلة ومن ادلمكن اكتشافها وىذا كنوع من احليطة من قِبل العميل والسرية واألمن من قِبل البنك.
الشكل رقم ( :)05طلب تغيير الرقم السري

Source: https://ebanking.bdl.dz/prof/fr/home.html, vu le : 23/02/2015.

Convention de prestation bancaire par system informatique, Changement de mot de passe, p: 10.
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ابعا :خدمة البريد االلكتروني ومركز االتصال
رً

للحصول على أي معلومات أو تقدًن تعليقات أو شكاوى أو طلبات التوضيح أو إقًتاحات ؽلكن االتصال

بالبنك عرب الربيد االلكًتوين  clientele@bdl.dzوانتظار الرد يف أقرب وقت شلكن؛ أما فيما ؼلص مركز اإلتصال
فهي خدمة مت وضعها ربت تصرف العمالء يف حالة احتياج العميل ألي معلومات أو صادفتو صعوبات يقوم
باإلتصال هبذا ادلركز على الرقم التاي *** ***021.64.16.16وذلك من السبت إىل اخلميس من الساعة

08.30

صباحا إىل  16.30مساءا.1
خامسا :بطاقة  CIBلبنك التنمية المحلية
ً
يوفر بنك التنمية احمللية لعمالئو ثالثة أنواع من البطاقات البنكية اإللكًتونية الذىبية والكالسيكية وبطاقة فيزا
بنوعيها:2
 .1البطاقة الكالسيكية :وىي متاحة للعمالء ذوي دخل منتظم حيث تعرض خدمات الدفع والسحب ما
بُت البنوك؛ وحدد السقف الشهري فيها بثالثُت ألف ( )300000دج ،وىي ذات لون أزرق؛
 .2البطاقة الذىبية :ىذه البطاقة متاحة للعمالء الذين تكون دخوذلم مرتفعة حيث تقدم ىذه البطاقة وظائف
إضافية وأسقف سحب ودفع أكثر أعلية ،حيث حدد السقف الشهري بثمانُت ألف ( )800000دج ،وىي
ذات لون ذىيب؛
ومن مزايا ىاتُت البطاقتُت:
تسوية عمليات الشراء واخلدمات من خالل آالت الدفع اإللكًتونية )(TPEادلوضوعة لدى التجار
ادلتعاقدين؛
 القيام بعمليات سحب لدى ادلوزع اآلي لألوراق النقدية ( )DABادلتصل بالشبكة النقدية بُت البنوك
 CIBعلى مستوى الًتاب الوطٍت؛
سهلة االستعمال؛
تسمح بإجراء عمليات السحب والدفع  7أيام على  7وعلى مدى  24ساعة؛
توفر ضمان وأمان أكثر (بطاقة ذكية)؛
ربح الوقت؛
Contactez BDL, vu le 23/02/2015, disponible sur le site: http://www.bdl.dz/contactez.html
Carte de retrait interbancaire, vu le 23/02/2015, disponible sur le site: http://www.bdl.dz/carte.html
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 تبلغ مدة صالحيتها أربع ( )04سنوات ذبديدىا يكون بطريقة آلية ،إال يف حالة اإللغاء من قبل البنك.
 .3بطاقة فيزا الدولية :ىي وسيلة سحب ودفع إلكًتوين تسمح بإجراء العمليات بالعملة الصعبة على ادلوزعات
اآللية لألموال ونقاط البيع اإللكًتونية ( )DAB / TPEوعلى شبكة اإلنًتنت يف صبيع دول العامل ،حيث صلد
نوعان من بطاقات فيزا اخلاصة ببنك التنمية احمللية:1
أ -بطاقة فيزا للدفع المسبق لبنك التنمية المحلية :وىي تصدر ألي عميل لديو حساب جاري
بالعملة الصعبة ،وادلبلغ احملدد لتحميل البطاقة الواحدة ىو  1000يورو شهريا ،كما غلب أن ال يتجاوز احلد
األقصى للعملية  500يورو يف األسبوع؛
ب -بطاقة فيزا الذىبية لبنك التنمية المحلية :يتم إصدار بطاقة فيزا الدولية الذىبية إىل أي عميل لديو
حساب بالعملة الصعبة مفتوح يف دفاتر بنك التنمية احمللية ،حيث يتم إيداع مبلغ  5000يورو عن طريق
البطاقة لضمان تسوية ادلعامالت الصادرة من قِبل العميل على حسابو بالعملة الصعبة ،وغلب أن ال
يتجاوز احلد األقصى للعمليات  1000يورو يف األسبوع.
تتميز كلتا البطاقتُت( الذىبية/الدفع ادلسبق) ب ــ:
 البطاقة صاحلة دلدة ( )02سنتُت؛ زبصم مبالغ ادلعامالت باليورو على احلساب ادلوقوف باليورو ادلوافق للرصيد ادلتوفر يف البطاقة؛ زبصم مبالغ الرسوم بالدينار من رصيد احلساب ادلوقوف بالدينار؛ البطاقة مرفقة بتأمُت رلاين على احلياة للعميل (+تأمُت رلاين على السفر للبطاقة الذىبية) ؛ -يتم ذبديد البطاقة بناءًا على طلب العميل بالنسبة حلامل بطاقة الدفع ادلسبق؛

 -يكون ذبديد البطاقة تلقائيًا كلما انتهت صالحيتها بالنسبة حلامل البطاقة الذىبية.

Carte VISA BDL, vu le 23/02/2015, disponible sur le site: http://www.bdl.dz/visa.html
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المبحث الثاني :المنهجية اإلحصائية للدراسة التطبيقية
تتكون ادلنهجية اإلحصائية ادلعتمدة يف دراستنا من ادلنهج وعينة الدراسة وأسلوب الدراسة وإثبات صدق
وثبات أداة الدراسة ادلتمثلة يف اإلستبانة ،وذلك بُغية وضع األسس اإلحصائية العلمية اليت ُسبكنّنا من صبع البيانات
وربليلها واختبار فرضيات الدراسة.

المطلب األول :المنهج
يستعمل الباحث ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي يف دراستو التطبيقية لتحديد أثر تكنولوجيا االعالم
واالتصال على جودة اخلدمات البنكية ،وذلك كون الباحث يسعى إىل وصف أثر ىذه التكنولوجيات على جودة
كما
خدمات البنوك التجارية اجلزائرية؛ وىذا الوصف يكون من خالل التحليل والتعليل والتفسَت بصيغة علمية ً

وكي ًفا ،من خالل صبع البيانات ادليدانية وتصنيفها وترتيبها وعرضها وربليلها وتفسَتىا من خالل الربامج
ادلتخصصة والطرق الرياضية واإلحصائية ادلناسبة ،وذلك بُغية الوصول إىل نتائج علمية حول موضوع الدراسة.
كما أن الباحث ُػلاول من خالل ادلنهج الوصفي ربديد وضبط أبعاد الوضعية زلل الوصف من خالل توظيف
رؤى أفراد عينة الدراسة اللّذين يستعملون التكنولوجيا البنكية؛ وىذا ما يتطلب تطبيق ىذا ادلنهج دون غَته من
مناىج البحث العلمي.

المطلب الثاني :عينة الدراسة
يضع الباحث خطة لسَت عملية ادلعاينة ليضمن من خالذلا صحة تعميم النتائج ادلتوصل إليها ،وذلك باختيار
العينة من خالل أساليب علمية تضمن التمثيل اجليد للمجتمع اإلحصائي زلل الدراسة؛ ىذا األخَت الذي ُػل ّدده
الباحث يف كل العمالء الذين لديهم إشًتاك يف ادلوقع اإللكًتوين للبنك وباخلصوص الذين يقومون بإستعمال
وتصفح ىذا ادلوقع؛ األمر الذي جعل الباحث ؼلتار أسلوب ادلعاينة غَت العشوائية (غَت االحتمالية) الذي يتم فيو
اختيار  -وليس سحب  -أفراد العينة بناءًا على اخلصائص ادلذكورة اليت غلب أن تتوفر يف ادلستجوبُت ،ومن
أساليب ادلعاينة غَت العشوائية ؼلتار الباحث الدمج بُت العينة العمدية (القصدية) وعينة كرة الثلج (عينة السلسلة
أو العينة الدورية) الختيار أفراد عينة الدراسة دلا للطريقتُت من قُدرة على ربقيق أىداف حبثو؛ فالعينة القصدية يتم
تطبيقها من خالل اختيار أفراد يعرفهم الباحث أو مت توجيهو إليهم ليكونوا من عينة ادلستجوبُت ،ويطلب منهم
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الباحث يف الوقت ذاتو توجيهو إىل من يعرفوهنم ويرون فيهم اخلصائص ادلطلوبة يف العينة وىكذا إىل أن يُغطي
الباحث حجم العينة ادلطلوبة لبحثو.
بالنسبة لسحب مفردات العينة ،فقد مت اتباع بعض االجراءات منها:
 عند اختيار العميل ادلستجوب مت مراعاة أن يكون متعاقد مع البنك يف خدمة البنك االلكًتوين لضمان
زيارتو دلوقع البنك على االنًتنيت ،وكذلك ضمان صدق ما يُدي بو من بيانات فيما ؼلص اخلدمة ادلقدمة

لو؛

 مت استبعاد األفراد ادلستفيدين من ادلنتجات اإللكًتونية وال يستخدموهنا؛
 عند اختيار العميل الذي ػلقق شروط االستجواب ،يتم إعطاؤه االستمارة وشرح اذلدف منها وتوضيح
األسئلة والعبارات اليت تتضمنها وأسلوب االجابة.
وفيما ؼلص عدد أفراد العينة ،ؼلتار الباحث أسلوب العينة ادلستقلة والذي يكون أنسب يف حالتنا اليت ال يُعلم
فيها حجم رلتمع الدراسة ،حيث نعتمد على العالقة التالية بعد تبسيطها يف وضع سيناريوىات سلتلفة لعملية
ربديد العينة بناءًا على زلددي التكلفة والوقت ادلمكن إلجراء الدراسة ادليدانية.
pq
n

d 0  t

حيث أن:
 :d0خطأ ادلعاينة؛
 :αدرجة ادلخاطرة؛
 :Pنسبة العمالء الراضُت جبودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية؛
 :qنسبة العمالء غَت الراضُت جبودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية؛
 :nعينة الدراسة.
ومن أجل تبسيط ىذه العالقة نقوم بتعويض  pب ـ ـ ـ  ƒnوىي دالة سبثل رضا العمالء حيث
و  xىو عدد العمالء الراضون و qىي النسبة ادلتبقية من العمالء غَت

x
n

ƒn 

الراضُت أي ) q=(1-ƒ n

وبالقيام بعملية التعويض صلد:
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) ƒ n (1  ƒ n
n

d 0  t

وبًتبيع الطرفُت صلد:
) ƒ n (1  ƒ n
n

2

d 0  t
2

ومنو:
) t ƒ (1  ƒ n
n  n 2
d0
2

ودبا أنّو ليس لدينا معلومات على العمالء الراضون والعمالء غَت الراضون نقوم بتعويض  ƒnب ـ ـ ـ  50%ومنو تصبح
ادلعادلة كما يلي:
1
2 1
) () ( t
2 2
n
2
d0

وبتبسيط ىذه ادلعادلة نتحصل على الشكل النهائي ذلا حيث تصبح كما يلي:
2

)…………(1

تبُت العالقة رقم ( )1لنا حجم العينة بناء على تغَتات خطأ ادلعاينة  d0ودرجة ادلخاطرة  ،αحيث

t
n  2
4d 0

tα

ىي قيمة يتم إستخراجها من اجلدول الطبيعي بداللة درجة ادلخاطرة.
كما تطرقنا سابقا باإلعتماد على العالقة رقم ( :)1قمنا بوضع ستة سيناريوىات سلتلفة تبُت حجم العينة بناءً
على تغَتات خطأ ادلعاينة  d0ودرجة ادلخاطرة  αواجلدول التاي يوضح ذلك:
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جدول رقم ( :)15سيناريوىات تحديد حجم العينة
السيناريوىات

خطأ ادلعاينة d0

درجة ادلخاطرة



حجم العينة n

السيناريو األول

0.1

0.1

67.64

السيناريو الثاين

0.1

0.05

96.04

السيناريو الثالث

0.05

0.1

270.56

السيناريو الرابع

0.05

0.05

384.6

السيناريو اخلامس

0.03

0.05

1067.11

السيناريو السادس

0.01

0.05

9604

المصدر :من إعداد الطالب.

من خالل معطيات اجلدول ،ؼلتار الباحث السيناريو الرابع حلساب حجم العينة ،والذي ُػل ّددىا بـ  385مفردة
(بعد التقريب) عند خطأ معاينة

d0

يساوي

%5

ودرجة سلاطرة  تساوي  ،%5وذلك ألن السيناريو اخلامس

والسادس ال يتناسبان مع إمكانيات الباحث؛ أما السيناريو األول والثاين والثالث فهو دون إمكانيات الباحث،
نوعا ما وال ؽلكن إعطاء نتائج بالدقة ادلطلوبة.
مع وجود خطأ معاينتهم ودرجة خطرىم كبَتين ً

المطلب الثالث :أسلوب الدراسة

يعتمد الباحث يف تقدير أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اخلدمات البنكية على االستدالل
اإلحصائي ،وذلك من خالل استعمال أسلوب ادلعاينة كأسلوب إحصائي للدراسة؛ وسيتم صبع البيانات ادليدانية
من عينة البحث باستعمال أداة االستبانة؛ حيث مت إعداد ىذه األخَتة وتبويبها بناءًا على فرضيات البحث إىل
مخسة زلاور باإلضافة إىل اجلزء األوي ادلتعلق دبتغَتات ادلراقبة؛

 المحور األول حول بُعد اإلعتمادية أي إعتماد العميل على ادلوقع اإللكًتوين للبنوك التجارية اجلزائرية يف
وخصص لو مخسة أسئلة َمبنيّة على أساس ''مقياس ليكرت'' ،وذلك حملاولة اإلجابة على فرضية
سلتلف تعامالتو ُ

البحث األوىل القائلة أن '' :اعتماد البنك على تكنولوجيا باإلعالم واالتصال يجعلو قادرًا على مواجهة
المتغيرات التي تعيق تقديم الخدمة البنكية '' ،وكانت العبارات اخلمسة ادلرقمة من  1إىل  5شاملة ألىم

جوانب بعد اإلعتمادية كاآليت:
 ادلوقع االلكًتوين للبنك ملتزم بتحقيق وعوده حول اخلدمات ادلقدمة يف الوقت احملدد؛
 البنك يتميز بالدقة يف تعامالتو اإللكًتونية؛
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 البنك يقدم خدمات إلكًتونية متنوعة قادرة على تلبية رغبة كل عميل؛
 اخلدمات البنكية ادلستحدثة ترسل للعمالء عرب الربيد اإللكًتوين؛
 ادلوزع اإللكًتوين للبنك يعمل بصفة دائمة (يف أي وقت).
 أما المحور الثاني فيتناول بُعد اإلستجابة أي مدى إستجابة البنك إلنشغالت العمالء من خالل موقعو
اإللكًتوين ،ويتكون من أربعة أسئلة َمبنيّة على أساس ''مقياس ليكرت'' ،وذلك حملاولة اإلجابة على فرضية

البحث الثانية والقائلة أن'' :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تجعل البنك أكثر استجابة لطلبات العميل ''،

حيث أن العبارات األربعة التالية وادلرقمة من

6

إىل

9

شاملة ألىم جوانب االستجابة السريعة والقدرة على

احلصول على مساعدة يف حالة وجود مشكلة أو سسؤال:
 البنك ينفذ األوامر االلكًتونية للعمالء بصفة سريعة؛
 البنك يتعامل مع ادلشاكل الناصبة عن التعامالت اإللكًتونية بسرعة؛
 البنك غليب عن االستفسارات واالستعالمات ادلرسلة إلكًتونيًا من قِبل العميل بسرعة؛
 يتم احلصول إلكًتونيًا على كشف احلساب عند الطلب فقط.

 المحور الثالث يتناول بعد ادللموسية أي مدى إحتواء ادلواقع اإللكًتونية للبنوك التجارية اجلزائرية على
وظائف تساعد العمالء يف احلصول على ما ػلتاجونو من دون صعوبة وتتيح ذلم سهولة اإلنتقال ذىابًا وإيابًا بُت

الصفحات ،تُطرح فيو مخسة أسئلة َمبنيّة على أساس ''مقياس ليكرت'' ،وذلك حملاولة اإلجابة على فرضية
البحث الثالثة والقائلة '' :استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تجعل من الخدمة البنكية المقدمة أكثر
ملموسية بالنسبة للعميل '' ،حيث أن العبارات اخلمسة التالية ادلرقمة من  10إىل  14شاملة ألىم جوانب بعد
ادللموسية:
 ادلوقع االلكًتوين للبنك مصمم تصميم جذاب وصبيل؛
سهل على العميل تتبع زلتواه؛
 ادلوقع االلكًتوين للبنك مصمم بشكل يَ ُ
 ادلوقع االلكًتوين للبنك يُسهل العثور على ما ػلتاجو العميل؛

 ادلوقع االلكًتوين للبنك يعرض اخلدمات ادلقدمة بشكل جيد؛
 ادلوقع االلكًتوين للبنك مصمم بطريقة تسهل على العميل اكتشاف اخلدمات اجلديدة.
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 فيما ؼلص المحور الرابع فقد تناول بُعد الوصول أي القدرة على الوصول للخدمة البنكية ادلقدمة من قِبل
البنوك التجارية اجلزائرية عرب سلتلف قنوات تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ،والذي خصص لو أربعة أسئلة َمبنيّة على

أساس ''مقياس ليكرت'' ،وذلك حملاولة اإلجابة على فرضية البحث الرابعة والقائلة '' :تساىم تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال في وصول الخدمة البنكية للعميل في المواعيد المحددة '' ،حيث أن العبارات األربعة التالية

ادلرقمة من  15إىل  18شاملة ألىم اجلوانب ،أي الدخول للموقع اإللكًتوين على وجو السرعة للوصول إىل البنك
أيضا إمكانية الوصول للبنك عن طريق اذلاتف بسهولة وبسرعة:
عند احلاجة و ً
 ؽلكن الدخول إىل ادلوقع االلكًتوين للبنك بسرعة؛

 سهولة الوصول إىل البنك عن طريق اذلاتف (الرد آين (موظف) أو آي)؛
 ادلوقع االلكًتوين للبنك يتيح للعميل االطالع على حسابو الشخصي بسهولة؛
 سهولة إغلاد اخلدمة ادلرغوبة من قِبل العميل على ادلوقع االلكًتوين للبنك.
 ويف األخَت المحور الخامس الذي تناول بعد األمان أو الضمان أي أن العميل يشعر بالثقة يف التعامل مع
ادلوقع اإللكًتوين للبنك وأن تكون مسعة ادلوقع جيدة ،حيث أن ادلنتجات واخلدمات اليت تبيعها واضحة وصادقة
أيضا على أساس ''مقياس ليكرت'' ،وذلك حملاولة اإلجابة على فرضية
يف ادلعلوماتُ ،خصص لو أربعة أسئلة َمبنيّة ً

البحث اخلامسة والقائلة '' :الخدمة البنكية المقدمة إلكترونيًا تعتبر أكثر ضمانًا (أمانا) بالنسبة للعميل '،

حيث أن العبارات األربعة التالية ادلرقمة من

19

إىل

22

شاملة ألىم جوانب الثقة واألمان والسرية يف تعامالت

الزبون عرب ادلوقع اإللكًتوين للبنك:
 ال يتعامل البنك مع معلومايت اخلاصة بسرية تامة عرب موقعو االلكًتوين؛
 ال أشعر باألمان يف تعاماليت اإللكًتونية مع البنك؛
 لقد مت إخًتاق (اإلستيالء) حسايب البنكي اإللكًتوين؛
صادفت وجود أخطاء يف تعاماليت اإللكًتونية مع البنك.
 لقد
ٌ

وقد استعمل الباحث مقياس ليكرت اخلماسي وىو رلموع اإلجابات احملصلة حول "فقرات ليكرت"
)item

واليت تتألف من قسمُت :اجلذع

()stem

( Likert

وىي صبلة ربدد سلوكية ما ،و"السلم" وىو مقياس يستعمل

لتحديد درجة ادلوافقة؛ حيث قام الباحث بإختيار ىذا ادلقياس ألنّو يـُ َعد من الطرق الشائعة االستخدام يف قياس
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االذباىات العلمية والبحوث الًتبوية والنفسية واالجتماعية الختصارىا الوقت واجلهد ،وسبيزه بالسهولة يف التصميم
والتطبيق والتصحيح وارتفاع درجة ثباتو وصدقو.
وفيما ؼلص الًتميز ادلستعمل خليارات ادلقياس ،فهو كما يوضحو اجلدول التاي ،ويتغَت ىذا الًتميز تنازليًا
وتصاعديًا حسب سلبية وإغلابية ادلعلومات ادلراد قياسها من موضوعات الفقرات.
جدول رقم ( :)16مقياس ليكرت ،تقسيمو وترميزه

الخيارات
الحالة

موافق
بشدة

إيجابية
الخيارات
الحالة
سلبية

موافق

موافق
بدرجة أقل

غير موافق

غير موافق
بشدة

5

4

3

2

1

دائما
ً

غالبًا

أحيانًا

نادرا
ً

أب ًدا

1

2

3

4

5

نادا إىل آراء احملكمُت.
المصدر :من إعداد الطالب است ً

بعد ضبط زلاور االستبانة وف ًقا لفرضيات الدراسة ،قمنا باختبارىا لنرى مدى مالءمتها لإلجابة على فرضيات
البحث ،وكذلك مدى قدرهتا على صبع البيانات ادليدانية من عينة البحث ،األمر الذي ّأدى بنا إىل زيادة وتعديل

وحذف وإعادة صياغة بعض األسئلة؛ وعند التأكد من قدرة االستبانة على صبع البيانات واختبار الفرضيات ،قمنا
بتوزيعها من خالل طريقتُت ُسلتلفتُت ودبا يسهل على ادلستجوبُت القدرة على اإلجابة بالطريقة اليت تناسبهم وتراعي
ظروفهم ودبا ُغلنب الباحث عناء التنقل لتوزيع االستبانة ،مت إعداد ظلوذجُت لالستبان األول ورقي موجو خاصة
إىل أفراد العينة الذين يرى الباحث أهنم قد غلدون صعوبة يف استعمال الوسائل اإللكًتونية كارتكاب األخطاء
أثناء اإلجابة أو أولئك الذين سبنعهم انشغاالهتم الوظيفية من ادلكوث أمام أجهزة احلاسوب لإلجابة على النسخة
اإللكًتونية لالستبانة ،وطلص منهم كبار السن من العمالء أو أولئك الذين ال نستطيع احلصول على بريدىم
اإللكًتوين إلرسال النسخة اإللكًتونية إليهم؛ وكذلك قد يستحسن الباحث إعطاء نُسخة ورقية لالستبانة وذلك
لتفادي العيوب ادلمكن وجودىا يف النسخة اإللكًتونية ،وخاصة النسخة اإللكًتونية عرب اإلنًتنيت .أما النموذج
الثاني إلكًتوين مت إعداده من خالل برنامج ،-Microsoft Office Word -وىو موجو إىل أفراد العينة الذين ال
يستطيع الباحث الوصول إليهم وؽللك يف الوقت نفسو بريدىم اإللكًتوين ،أو األفراد الذين ُسبّرر ذلم االستبانة بُت
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بعضهم البعض حسب الطريقة اليت بيّنها الباحث يف كيفيو اختيار عينة الدراسة .كما أن الباحث أخذ يف االعتبار

تعودوا على استعمال ادلصطلحات باللّغة الفرنسية ،لذلك قمنا بإعداد نسخة
إمكانية مواجهة أفراد من العينة ُ
مطابقة لنموذجي االستبانة باللّغة الفرنسية ،ويتم االختيار بُت اللّغتُت حسب رغبة العميل ادلستجوب.

المطلب الرابع :ثبات وصدق أداة الدراسة
ص ّممت لقياسو ،فإ ّن التأكد من
بُغية التأكد من جودة أداة الدراسة – االستبانة –وقدرهتا على قياس ما ُ
خاصييت الثبات والصدق يُعد جد ضروريًا لتمكُت الباحث من الوثوق يف النتائج ودقتها؛ حيث ؼلتار الباحث
للتأكد من ثبات وصدق االستبانة رلموعة من الطرائق اليت أصبعت أغلب الدراسات ادليدانية ادلستعملة ألداة

االستبانة على اتباعها.
أوالً :ثبات االستبانة

Reliability

يُقصد بثبات االستبانة أن تعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعها أكثر من مرة ربت نفس الظروف والشروط،

أو بعبارة أخرى فإن ثبات االستبانة يعٍت االستقرار يف نتائجها وعدم تغيَتىا بشكل كبَت فيما لو مت إعادة توزيعها
على أفراد العينة ع ّدة مرات خالل فًتات زمنية معينة؛ حيث سنتحقق من ثبات االستبانة من خالل طريقتُت علا
معامل التجزئة النصفية )  (Split-halfومعامل ألفا كرونباخ ). (Alpha Cronbach
 .5معامل ألفا كرونباخ

Alpha Cronbach

الطريقة الثانية ىي استعمال معامل ألفا كرونباخ ،حيث يُ ّبُت اجلدول التاي القيم اخلاصة هبذا ادلعامل.
جدول رقم ( :)17معامل االرتباط بين كل بُعد والدرجة الكلية لالستبانة
األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

االستبانة ككل

22

0,816

بُعد اإلعتمادية ()01

05

0,688

04

0,714

05

0,648

04

0,635

04

0,722

بُعد اإلستجابة ()02
بُعد ادللموسية ()03
بُعد الوصول ()04

بُعد األمان

()05

المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS
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يتضح من خالل نتائج حساب معامل ألفا كرونباخ أنو دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ،0,05 = ومرتفع يف

االستبانة ككل بدرجة  ،0.816ويف أبعاد االستبانة بدرجة تًتاوح بُت  0.635و ،0.722وىذا يفوق احلد األدىن
 0.6لالعتماد على معامل ألفا كرونباخ يف إثبات ثبات االستبانة؛ ومنو ُؽلكنّنا القول أن لالستبانة درجة عالية من
الثبات.
 .2معامل التجزئة النصفية

Split-half Coefficient

يف الطريقة األوىل يتم ذبزئة فقرات االستبانة إىل جزأين ،اجلزء األول ؽلثل األسئلة الفردية واجلزء الثاين ؽلثل األسئلة
الزوجية مث ُػلسب معامل االرتباط

)(r

بُت درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية مث يتم تصحيح

معامل االرتباط دبعادلة سبَتمان براون كالتاي:
2r
)…….(02
1 r

حيث

)(r

= Reliability Coefficient

ىو معامل االرتباط بُت األسئلة الفردية واألسئلة الزوجية؛ ويوضح اجلدول ادلواي النتائج بالنسبة

لالستبانة ككل وبالنسبة لكل بعد من األبعاد حبيث مت حساب االرتباط بُت األسئلة الفردية والزوجية ،ومن مث
تصحيحو بتطبيق العالقة السابقة لنحصل على معامل الثبات.
جدول رقم ( :)54معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بين كل األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة
األبعاد

عدد

الفقرات

معامل

االرتباط

معامل الثبات

االستبانة ككل

22

*

*

بُعد اإلعتمادية ()01

05

*

*

04

*

*

05

*

*

04

*

*

04

*

*

بُعد اإلستجابة ()02
بُعد ادللموسية ()03
بُعد الوصول ()04

بُعد األمان

()05

0.859
0,688
0,678
0,639
0,572
0,731

0,924
0,815
0,808
0,779
0,727
0,844

* .0,05 =  / 0,000 = sig
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من خالل اجلدول السابق ،يتضح أن معامل االرتباط بلغ  0.924بالنسبة لالستبانة ككل وىي قيمة مرتفعة
ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة 0,05 = ؛ كما أن معامل الثبات يف كل أبعاد االستبانة مرتفع وزلصور بُت
 0.7و 0.9وىذا ما يسؤكد ثبات االستبانة وصالحيتها لإلستخدام.
بعد التأكد من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباج وطريقة التجزئة النصفيةُ ،ؽلكنّنا احلكم
عليها بالثبات وأ ّهنا جاىزة الختبار مدى صدقها.
ثانيًا :صدق االستبانة

Validity

صممت من أجلو وىو قياس سلتلف
يُقصد بصدق االستبانة مدى قدرهتا على ربقيق الغرض األساسي الذي ُ
التوجهات واآلراء وادلواقف حول موضوع دراستنا ،ومدى صدق وفائدة وداللة القرار الذي سيُتخذ بناءً على نتائج

ىذا ادلقياس؛ حيث اعتمدنا يف التأكد من صدق أداة قياسنا على :صدق احملتوى وصدق ادلقياس.
 .5صدق المحتوى:

يُقصد بصدق احملتوى مدى سبثيل ادلقياس لنواحي اجلانب ادل َقاس ،حيث ؽلكن القول أن صدق احملتوى ىو زلاولة
ُ
جيدا؛ وللتأكد من صدق
لتحديد قدرة ادلقياس ومفرداتو على سبثيل سلوك أو مهارة أو رلال دراسي معُت سبثيالً ً
احملتوى عُرضت االستبانة على رلموعة من احملكمُت ادلختصُت يف رلال البنوك والتسويق وجودة اخلدمات وادلنهجية

والتقنيات الكمية واللّغة ،وذلك بُغية اإلحاطة بكل جوانب البناء السليم حملتوى االستبانة ،وقد استجاب الباحث
إىل التعديالت واالقًتاحات ادلقدمة من احملكمُت لتخرج االستبانة يف صورهتا النهائية كما ىو موضح يف ادلالحق.
 .7االتساق

الداخلي Internal Validity

يُقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البُعد الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة،

وقد مت حساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات
رلاالت االستبانة والدرجة الكلية للبُعد نفسو؛ حيث أن االرتباط يتأثر حبجم العينو ،كلما كان حجم العينو كبَت

وعموما ؽلكنك االعتماد علي معيارين علا إما مستوى
سوف صلد أن معامل اإلرتباط عند  0.10سيكون دال،
ً
الداللو أو زلك جيلفورد الذي يرى أن أي معامل إرتباط فوق  0.30يعترب ارتباط مقبول وذلك كما تُبيّنو اجلداول
ادلوالية.
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جدول رقم ( :)19معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد األول والدرجة الكلية لهذا البعد
البُعد األول :االعتمادية
الفقرات

معامل اإلرتباط

الفقرة ()01

*0.538

الفقرة ()02

*0.397

الفقرة ()03

*0.480

الفقرة ()04

*0.493

الفقرة ()05

*0.612

* ،0,000 = sigعند مستوى داللة .0,05 = 
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يُ ّبُت ربليل االتساق الداخلي للبعد األول من خالل استعمال معامل االرتباط أن صبيع معامالت االرتباط يف صبيع

فقرات البعد دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،0,05 = وىذا يعٍت أن كل فقرة من فقرات ىذا البعد متسقة
بشكل جيد نسبيًا مع البعد الذي تنتمي إليو ،حيث يًتاوح معامل االرتباط يف أغلبها بُت  0.4و  0.6وىذا اجملال

مقبول إلعطاء حكم إغلايب على درجة االتساق الداخلي ذلذا البعد من االستبانة ،ويُعد بذلك اجلزء األول من
االستبانة صادقا من ناحية االتساق الداخلي.
جدول رقم ( :)20معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية لهذا البعد
البُعد الثاني :االستجابة
الفقرات

معامل اإلرتباط

الفقرة ()06

*0.443

الفقرة ()07

*0.603

الفقرة ()08

*0.587

الفقرة ()09

*0.384

* ،0,000 = sigعند مستوى داللة

.0,05 = 

المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

218

الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
يُ ّبُت ربليل االتساق الداخلي للبعد الثاين من خالل استعمال معامل االرتباط أن صبيع معامالت االرتباط يف

صبيع فقرات اجملال دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،0,05 = وىذا يعٍت أن كل فقرة من فقرات ىذا البعد

متسقة بشكل جيد نسبيًا مع البعد الذي تنتمي إليو ،حيث يًتاوح معامل االرتباط يف أغلبها بُت  0.4و 0.6وىذا
اجملال مقبول إلعطاء حكم إغلايب على درجة االتساق الداخلي ذلذا البعد من االستبانة ،ويُعد بذلك اجلزء الثاين

من االستبانة صادقًا من ناحية االتساق الداخلي.

جدول رقم ( :)21معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية لهذا البعد
البُعد الثالث :الملموسية
الفقرات

معامل اإلرتباط

الفقرة ()10

*0.428

الفقرة ()11

*0.529

الفقرة ()12

*0.503

الفقرة ()13

*0.632

الفقرة ()14

*0.684

* ،0,000 = sigعند مستوى داللة .0,05 = 
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يُ ّبُت ربليل االتساق الداخلي للبعد الثالث من خالل استعمال معامل االرتباط أن صبيع معامالت االرتباط يف

صبيع فقرات البعد دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،0,05 = وىذا يعٍت أن كل فقرة من فقرات ىذا البعد
متسقة بشكل جيد نسبيًا مع البعد الذي تنتمي إليو ،حيث يًتاوح معامل االرتباط يف أغلبها بُت  0.4و  0.6وىذا

اجملال مقبول إلعطاء حكم إغلايب على درجة االتساق الداخلي ذلذا البعد من االستبانة ،ويُعد بذلك اجلزء الثالث

من االستبانة صادقًا من ناحية االتساق الداخلي.
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جدول رقم ( :)22معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الرابع والدرجة الكلية لهذا البعد
البُعد الرابع :الوصول
الفقرات

معامل اإلرتباط

الفقرة ()15

*0.461

الفقرة ()16

*0.614

الفقرة ()17

*0.593

الفقرة ()18

*0.481

* ،0,000 = sigعند مستوى داللة .0,05 = 
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يُ ّبُت ربليل االتساق الداخلي للبعد الرابع من خالل استعمال معامل االرتباط أن صبيع معامالت االرتباط يف صبيع

فقرات البعد دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،0,05 = وىذا يعٍت أن كل فقرة من فقرات ىذا البعد متسقة
بشكل جيد نسبيًا مع البعد الذي تنتمي إليو ،حيث يًتاوح معامل االرتباط يف أغلبها بُت  0.4و 0.6وىذا اجملال

مقبول إلعطاء حكم إغلايب على درجة االتساق الداخلي ذلذا البعد من االستبانة ،ويُعد بذلك اجلزء الرابع من
االستبانة صادقًا من ناحية االتساق الداخلي.
جدول رقم ( :)23معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الخامس والدرجة الكلية لهذا البعد
البُعد الخامس :األمان
الفقرات

معامل اإلرتباط

الفقرة ()15

*0.378

الفقرة ()16

*0.698

الفقرة ()17

*0.748

الفقرة ()18

*0.413

* ،0,000 = sigعند مستوى داللة .0,05 = 
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يُ ّبُت ربليل االتساق الداخلي للبعد اخلامس من خالل استعمال معامل االرتباط أن صبيع معامالت االرتباط يف
صبيع فقرات البعد دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،0,05 = وىذا يعٍت أن كل فقرة من فقرات ىذا البعد
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متسقة بشكل جيد نسبيًا مع البعد الذي تنتمي إليو ،حيث يًتاوح معامل االرتباط يف أغلبها بُت  0.4و  0.6وىذا
اجملال مقبول إلعطاء حكم إغلايب على درجة االتساق الداخلي ذلذا البعد من االستبانة ،ويُعد بذلك اجلزء
اخلامس من االستبانة صادقًا من ناحية االتساق الداخلي.

ودبا أن األبعاد اخلمسة لالستبانة متسقة داخليًا ،فيمكننا القول أن االستبانة ككل صادقة من حيث االتساق
الداخلي.
 .5الصدق

البنائيStructure Validity

يُعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى ربقق األىداف اليت تريد األداة الوصول إليها،

ويُبُت مدى ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة؛ وذلك كما يُبيّنو اجلدول التاي.
جدول رقم ( :)24معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة
األبعاد
بُعد اإلعتمادية ()01

بُعد اإلستجابة ()02
بُعد ادللموسية ()03
بُعد الوصول ()04

بُعد األمان

()05

عدد الفقرات

معامل االرتباط

05

*0,601

04

*0,626

05

*0,599

04

*0,518

04

*0,455

* ،0,000 = sigعند مستوى داللة .0,05 = 
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يُ ّبُت ربليل الصدق البنائي ألبعاد االستبانة من خالل استعمال معامل االرتباط أن صبيع معامالت االرتباط يف
صبيع أبعاد االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،0,05 = حيث يًتاوح معامل االرتباط يف أغلبها بُت 0.4
و0.6

وىذا اجملال مقبول إلعطاء حكم إغلايب على الصدق البنائي جملاالت االستبانة ،وتعترب بذلك صبيع أبعاد

االستبانة صادقة دلا وضعت لقياسو.
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المبحث الثالث :عرض وتحليل النتائج
ستشمل عملية عرض وربليل النتائج عرض خصائص العينة واختبار الفرضيات واالستنتاجات ومناقشتها.

المطلب األول :وصف خصائص العينة
كما أشرنا يف عينة الدراسة فإ ّن رلتمع الدراسة يتكون من العمالء الذين لديهم إشًتاك يف ادلوقع اإللكًتوين للبنك
وباخلصوص الذين يقومون بإستعمال وتصفح ىذا ادلوقع؛ وقد مت توزيع  540استبانة حسب حجم العينة احمل ّددة،
حيث مشلت الدراسة عمالء البنوك التجارية (بنك التنمية احمللية ،بنك الفالحة والتنمية الريفية ،بنك سوسييت
جينَتال اجلزائر ،بنك يب أن يب باريباس اجلزائر) لكل من والية سطيف ،برج بوعريريج ،البويرة ،اجلزائر العاصمة،
وقد مت إختيار ىذه البنوك بالذات من بُت البنوك اليت ذلا مواقع إلكًتونية عرب األنًتنت ألهنا تتوفر على خدمة
البنك اإللكًتوين أو خدمة البنك عن بعد وكانت اإلحصائيات اخلاصة باالستبانة كما توضحو اجلداول التالية
اخلاصة هبذه البنوك يف كل والية من واليات عينة الدراسة.
جدول رقم ( :)25اإلحصائيات التفصيلية الخاصة باالستبانة لكل البنوك في كل والية
بنك الفالحة

بنك التنمية

سوسيييت جينرال

يب أن يب باريباس

والتنمية الريفية

احمللية

اجلزائر

اجلزائر

عدد اإلستمارات ادلوزعة  -سطيف

27

25

30

40

122

عدد اإلستمارات ادلسًتجعة

25

22

26

34

107

عدد اإلستمارات ادللغاة

1

0

2

2

5

عدد اإلستمارات اجلاىزة للتحليل

24

22

24

32

102

عدد اإلستمارات ادلوزعة -برج بوعريريج

21

25

19

24

89

عدد اإلستمارات ادلسًتجعة

19

21

18

20

78

عدد اإلستمارات ادللغاة

0

3

0

1

4

عدد اإلستمارات اجلاىزة للتحليل

19

18

18

19

74

عدد اإلستمارات ادلوزعة -البويرة

24

23

27

0

74

عدد اإلستمارات ادلسًتجعة

22

22

25

0

69

عدد اإلستمارات ادللغاة

0

0

2

0

2

البنوك
البيان

اإلصباي
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عدد اإلستمارات اجلاىزة للتحليل

22

22

23

0

67

عدد اإلستمارات ادلوزعة-اجلزائر العاصمة

21

19

28

32

100

عدد اإلستمارات ادلسًتجعة

19

19

23

26

87

عدد اإلستمارات ادللغاة

1

0

1

2

4

عدد اإلستمارات اجلاىزة للتحليل

18

19

22

24

83

إصباي عدد اإلستمارات ادلوزعة

93

92

104

96

385

إصباي عدد اإلستمارات ادلسًتجعة

85

84

92

80

341

إصباي عدد اإلستمارات ادللغاة

2

3

5

5

15

إصباي اإلستمارات اجلاىزة للتحليل

83

81

87

75

326

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على االستبانات ادلوزعة على الوكاالت البنكية.

جدول رقم ( :)26اإلحصائيات الخاصة باالستبانة لكل الواليات
الوالية

سطيف

برج بوعريريج

البويرة

اجلزائر العاصمة

اإلصباي

البيان

عدد اإلستمارات ادلوزعة

122
%31.67

89
%23.12

74
%19.22

100
%25.97

385
%100

عدد اإلستمارات ادلسًتجعة

107
%27.79

78
%20.25

69
%17.92

87
%22.59

341
%88.57

عدد اإلستمارات ادللغاة

05
%1.29

04
%1.03

02
%0.52

04
%1.03

15
%3.89

عدد اإلستمارات اجلاىزة

102
%26.5

74
%19.22

67
%17.4

83
%21.56

326
%84.68

للتحليل

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على االستبانات ادلوزعة على الوكاالت البنكية.

من خالل اجلدول يتضح أن نسبة االستبانات اجلاىزة للتحليل بلغت  ،%84.68وىي نسبة جيدة ؽلكن االعتماد
عليها يف عملية اختبار الفرضيات؛ كما يُشَت اجلدول كذلك إىل أن نسبة اسًتداد االستبانات وصلت إىل حواي

أيضا أن نسبة
 %88.57وىي نسبة جيدة ً
جدا إذا ما أخذنا يف احلسبان رلال التوزيع ادلوسع؛ ويوضح اجلدول ً
جدا كان أغلبها
االستبانات ادللغاة قُ ّدر إصباليا حبواي  %3.89من إصباي االستبانات ادلوزعة ،وىي نسبة ضئيلة ً
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ناتج عن عدم استكمال بيانات االستبانة أو عدم اجل ّدية يف اإلجابة ،ويف تفصيل رلال التوزيع يوضح اجلدول أن
عينة الدراسة قد مشلت العديد من الواليات دبجموع قدره أربعة واليات ( %8.33من إصباي الواليات).
وبتحليلنا للجزء اخلاص بادلعلومات العامة لكل مفردة من العينة ربصلنا على ادلعطيات التالية واخلاصة جبنس
العميل وادلهنة وادلستوى العلمي والعمر واألقدمية يف التعامل مع البنك كما توضحو اجلداول التالية:
جدول رقم ( :)27وصف العينة من حيث الجنس
الجنس

عدد المفردات

ذكر

221
%67.8
105
%32.2

أنثى
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يوضح اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة من حيث اجلنس؛ فنالحظ أن أغلب فئات العينة ذكور حيث قُدر عدد
الذكور ادلوزع عليهم االستبانة بـ ـ  221مفردة أي بنسبة
عليهن االستبانة قُدرت ب ـ ـ  105مفردة أي بنسبة

،%67.8

أما فيما ؼلص عدد أفراد عينة اإلناث ادلوزع

.%32.2

جدول رقم ( :)28وصف العينة من حيث المهنة والمستوى العلمي
المهنة

عدد المفردات

موظف

161
%49.4
51
%15.6
32
9.8%
20
%6.1
5
%1.5
57
%17.5
00
%00

تاجر
متقاعد
طالب
عاطل عن العمل
رجل أعمال
مهنة أخرى

المستوى العلمي
أقل من الثانوي

الثانوي

جامعي

عدد المفردات
32
%9.80

129
%39.6

165
%50.6

المصدر : :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS
224

الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
يوضح اجلدول أعاله ،توزيع أفراد العينة حسب ادلستوى العلمي وادلهنة ،حيث نُالحظ أن ما نسبتو

%49.4

من ادلوظفُت ،و %17.5رجال أعمال ،وتليهما نسبة التجار وادلتقاعدين على التواي بنسبة  %15.6و ،%9.8أما
فيما ؼلص الطلبة ف ُقدرت نسبتهم ب ـ ـ  ،%6.1وبنسبة  %1.5للعاطلُت عن العمل فنجد بذلك أن نسب توزيع أفراد
عينة الدراسة بناءًا على ادلستوى العلمي تتناول أىم الشرائح الوظيفية يف اجملتمع وبنسب مناسبة وىذا للعمل على
عدم هتميش شرػلة والًتكيز على شرػلة أخرى.

وُػل ّدد ادلستوى العلمي نسب أفراد العينة اليت يهيمن عليها ادلستوى اجلامعي بنسبة  ،%50.6وىذا يُعد كنتيجة

لنسبة ادلوظفُت ادلرتفعة والذين ػلوز أغلبهم على ىذا ادلستوى؛ يليها ادلستوى الثانوي بنسبة  %39.6وىي النتيجة
ادلكافئة لنسبة التجار وادلتقاعدين والعاطلُت على العمل الذين ػلوز أغلبهم على ىذا ادلستوى؛ ويبقي مستوى أقل
من الثانوي ذو النسبة ادلنخفضة واليت قدرت ب ـ ـ

.%9.8

جدول رقم ( :)29وصف العينة من حيث العمر واألقدمية في التعامل مع البنك
العمر

عدد المفردات

األقدمية في التعامل مع البنك

عدد المفردات

أقل من  30سنة

185
%56.7
105
%32.2
36
%11.0

أقل من  5سنة

178
%54.6
112
%34.4
36
%11.0

من  30إىل  50سنة
أكثر من  50سنة

من 5إىل  10سنة
أكثر من  10سنوات
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يوضح اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة من حيث العمر واألقدمية يف التعامل مع البنك؛ فنالحظ أن أغلب
فئات العينة أعمارىم تقل عن  30سنة بنسبة  ،%56.7تليها الفئة اليت تًتاوح أعمارىم بُت  30إىل  50سنة بنسبة
 %32.2وآخرىا الفئة األكرب من  50سنة بنسبة %11؛ أما فيما ؼلص التصنيف على أساس األقدمية يف التعامل
مع البنك ،فنجد أن الفئة اليت ِخربهتا أقل من  5سنوات سبثل  %54.6من أفراد العينة ،تليها فئة الذين تًتاوح
خربهتم بُت  5إىل  10سنوات بنسبة  ،%34.4وأخَتا فئة األكرب من  10سنوات بنسبة

.%11
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المطلب الثاني :اختبار الفرضيات
سنقوم يف اختبار فرضيات الدراسة باستخدام بيانات العينة للوصول إىل قرار علمي سليم خبصوصها ،وقبل
ذلك البد من البدء دبعرفة نوع االختبارات اليت سنجريها ،ىل ىي اختبارات الفروض ادلعلمية أم اختبارات
الفروض الالمعلمية؛ وكما أشرنا ساب ًقا بأن مقياس ليكرت من ادلقاييس الرتبية اليت تـُ ْعطَى للفرد ادلستجوب يف

صورة عبارات أو بنود ويطلب منو إبداء موافقتو أو عدم موافقتو بدرجات متفاوتة تعكس شدة موقفو ،األمر الذي
يُنتِج بيانات كيفية تُستعمل لتحليلها االختبارات الالمعلمية .طلتار اختبار اإلشارة ( )Sign Testدلعرفة توجو آراء
العينة ادلستجوبة بناءًا على اإلشارات اإلغلابية والسلبية بالنسبة دلتوسط درجة االجابات  الذي ػلسب يف
دراستنا من خالل العالقة التالية:

1 2  3  4  5
3
5
حيث سنقوم باختبار الفرضيات الستة بإتباع مراحل أساسية ىي ربديد الفرضية الصفرية  H0والفرضية البديلة



 ،H1ومن مث ربديد مستوى الداللة  ، وحساب إحصائية االختبار ربت صحة فرض العدم؛ الفرضية الصفرية؛
 ،H0:  0  وأخَتا ازباذ القرار فيما ؼلص فرض العدم.
أوالً :إختبار الفرضية األولى
قادرا على مواجهة
تنص الفرضية األوىل على أ ّن "إعتماد البنك على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال غلعلو ً

ادلتغَتات اليت تعيق تقدًن اخلدمة البنكية ".

 .1تحديد الفرضية الصفرية  H0والفرضية البديلة ُ :H1ػل ّدد الباحث الفرضية الصفرية إحصائيًا حسب
خصائص إختبار اإلشارة ،بأ ّهنا تدل على أنّو ال توجد ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات
العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة على عكس ىذا التوجو كاآليت:
 :H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول إعتماد البنك على تكنولوجيا
قادرا على مواجهة ادلتغَتات اليت تعيق تقدًن اخلدمة البنكية.
اإلعالم واالتصال وجعلو ً

 :H1توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول إعتماد البنك على تكنولوجيا اإلعالم
قادرا على مواجهة ادلتغَتات اليت تعيق تقدًن اخلدمة البنكية.
واالتصال وجعلو ً
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ويف احلالة اليت تُقبل فيها الفرضية البديلة ُ ،H1ؽلكننا االعتماد على اإلشارات حول ادلتوسط لنفي أو أثبات
الفرضية األوىل.
 .7إحصائية اختبار اإلشارة :بعد ربديدنا دلستوى الداللة  ،0.05 = يوضح لنا اجلدول التاي نتائج اختبار
اإلشارة للبعد األول من االستبانة.
جدول رقم ( :)30نتيجة اختبار االشارة للبعد األول

البعد األول

عدد اإلشارات
a
ادلوجية

عدد
اإلشارات
b
السالبة

ادلتوسط

اإلعتمادية

281
86.2%

45
13.8%

3.58

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

%59.67

0.000

سباما من 
) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب ً

القرار
اخلاص باجملال
H0

H1

مرفوضة

مقبولة

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون ،أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 
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يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف البعد األول ،شلّا يدل على أن ىنالك فروق
ذات داللة إحصائية بُت متوسطة إجابات العينة حول البعد األول ،وأن ىذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل
فقرات البعد األول؛ إذ ُؽلكنّنا اآلن االنتقال إىل عملية احلكم على إثبات أو نفي فرضية الدراسة األوىل ،وذلك
*

فيتبُت لنا أن بُعد اإلعتمادية ذو أعلية نسبية
بشكل إصباي من خالل معطيات إشارات البعد األول وفقراتوّ ،
مقدرة حبواي  %59.67عند متوسط مقدر بـ  ،3.58وىي جيدة نسبيًا ونعتمد على أعليتها يف القول أن ما إصبالو
%86.2

من إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة ومن مث فهي مسؤيدة للفرضية األوىل بشكل عام ،مقابل

 %13.8من اإلجابات ادلعارضة وادلًتددة حول الفرضية األوىل.
نبُت توجو اإلجابات
وللتفصيل أكثر يف القرار ادلتخذ حول الفرضية ،سنقوم بتحليل نتائج البعد األول ،حبيث ّ

يف كل فقرة على حدى دلا لذلك من تدقيق يف احلكم النهائي حول إثبات أو نفي الفرضية األوىل؛ وفيما يلي
اجلدول اخلاص بالفقرات وربليلها.

* ربسب األعلية النسبية بناء على االقًتاب أو االبتعاد عن متوسط الدراسة (  ،)3= وكلما كانت ىذه األعلية بعيدة عن  % 50بالزيادة أو النقصان -يف احلالة اليت تكون فيها
 H0مرفوضة -فإهنا تكون أكثر أعلية الزباذ القرار.
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جدول رقم ( :)31نتيجة اختبار االشارة لفقرات البُعد األول
فقرات البعد األول

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة

ادلتوسط

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

القرار
اخلاص بالفقرة
H0

H1

ادلوقع االلكًتوين للبنك ملتزم بتحقيق وعوده
حول اخلدمات ادلقدمة يف الوقت احملدد ()1

249
76%

77
24%

4.02

%67

0.000

مرفوضة

مقبولة

البنك يتميز بالدقة يف تعامالتو االلكًتونية()2

210
64%

116
36%

3.72

%62

0.000

مرفوضة

مقبولة

البنك يقدم خدمات إلكًتونية متنوعة قادرة
على تلبية رغبة كل عميل()3

182
56%

144
44%

3.39

%56.5

0.040

مرفوضة

مقبولة

اخلدمات البنكية ادلستحدثة ترسل للعمالء
عرب الربيد اإللكًتوين()4

169
52%

157
48%

3.42

%57

0.542

مقبولة

مرفوضة

ادلوزع اإللكًتوين للبنك يعمل بصفة دائمة يف
)أي وقت)()5

190
58%

136
42%

3.38

%56.33

0.003

مرفوضة

مقبولة

):(a

تشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون ،أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 
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يوضح اجلدول أعاله أن ىناك فقرة واحدة غَت دالة إحصائيًا وىي الفقرة ( )4اخلاصة بإرسال اخلدمات البنكية

ادلستحدثة للعميل عرب الربيد االلكًتوين ،حيث سنُدقق يف ىذه الفقرة من خالل ذبزئة عينة الدراسة حسب
تفع ا اعتربنا أن أفراد العينة لديهم قدرات على استيعاب مضمون
ادلستوى العلمي وذلك ألنّو كلما كان ادلستوى مر ً
االستبانة ومدلول كل عبارة من عبارات النموذج وتقييمو ،وىذا يدعم إىل حد ما صدق البيانات وانعدام العشوائية

يف اإلجابات كما يوضحو اجلدول ادلواي؛ أما باقي الفقرات فيمكن االعتماد عليها يف التحليل التفصيلي
إلشارات االجابات وذلك لداللتها اإلحصائية ،فنجد أن أعلى الفقرات أعلية نسبية ىي الفقرة اخلاصة بالتزام
البنك بتحقيق وعوده بنسبة  %67تليها فقرة الدقة يف التعامالت االلكًتونية للبنك بنسبة

%62

وقد كانت أكثر

تأثَتا على إشارة البُعد الكلية ،حيث كانت درجة اإلجابات ادلسؤيدة للمسؤشر القائل أن ادلوقع االلكًتوين للبنك
ملتزم بتحقيق وعوده حول اخلدمات ادلقدمة يف الوقت احملدد ومسؤشر الدقة يف التعامالت االلكًتونية للبنك تقارب
 %76و %64على التواي؛ أما الفقرات  5و 3فقد كانت درجة اإلجابات ادلسؤيدة  %58و  %56على التواي؛ ويف
مقابل ذلك صلد أن عدد الفقرات اليت ذباوزت فيها نسبة ادلعارضُت وادلًتددين نسبة ادلسؤيدين معدومة.
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جدول رقم ( :)32نتيجة تفصيل اختبار االشارة للفقرة غير الدالة في البعد األول
عدد
اإلشارات
a
ادلوجية

الفقرات غير الدالة في البعد األول

اخلدمات البنكية ادلستحدثة ترسل
للعمالء عرب الربيد اإللكًتوين()4

عدد
اإلشارات
b
السالبة

ادلتوسط

مستوى ادلعنوية

القرار
اخلاص بالفقرة
H0

H1

أقل من الثانوي 63%

37%

3.50

0.215

مقبولة

مرفوضة

الثانوي

53%

47%

3.43

0.481

مقبولة

مرفوضة

جامعي

59%

41%

3.39

0.029

مرفوضة

مقبولة

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون ،أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 
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بعد تدقيق إشارات الفقرة اخلاصة بإرسال اخلدمات البنكية ادلستحدثة للعميل عرب الربيد االلكًتوين حسب
فئات ادلستوى العلمي ،يتضح لنا أن كل من فئة األقل من الثانوي وفئة الثانوي ال تقدم إجابات دالة حول
موضوع ىذه الفقرة ،األمر الذي غلعلنا ال نعتمد عليها يف اختبار مسؤشرات الفرضية األوىل ،أما الفئة الثالثة
واألخَتة اخلاصة بادلستوى اجلامعي فيمكن االعتماد عليها يف التحليل التفصيلي إلشارات االجابات وذلك
لداللتها اإلحصائية ،حيث قُدرت درجة اإلجابات ادلسؤيدة للمسؤشر بنسبة

%59

وذو أعلية نسبية مقدرة حبواي

نظرا إلمتالك ىذه الفئة للمستوى العلمي والوعي البنكي والتكنولوجي
 %56.5وعند متوسط مقدر بـ  3.39وىذا ً

الذي يسمح ذلم بالتحكم والتوجو بدرجة كبَتة إلستعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال يف البنوك ومن مث فهي

مسؤيدة للفرضية األوىل بشكل عام بالنسبة ذلذه الفئة.
 .5اتخاذ القرار :بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد األول ادلتعلق بالفرضية األوىل وإثبات صحتها بشكل
إصباي بنسبة إجابات مسؤيدة وصلت إىل

%86.2

وعند أعلية نسبية وصلت إىل

%59.67؛

فإ ّن التحليل

التفصيلي للفقرات اخلاصة بالبعد بـَيّنت أن ُجل الفقرات كانت مسؤيدة للفرضية وبنسب استجابة فاقت

وعند أعلية نسبية فاقت

%60؛

%70

مع بعض التحفظات فيما ؼلص الفقرة اخلاصة بإرسال اخلدمات البنكية

ادلستحدثة للعميل عرب الربيد اإللكًتوين ،حيث مت أخذ بعُت االعتبار فئة العينة اليت مستواىا العلمي ىو
جامعي فقط وذلك لداللتها اإلحصائية مقارنة بالفئتُت األخريُت؛
قرر الباحث األخذ بصحة الفرضية اليت تنص على أن " إعتماد
وكقرار هنائي حول إثبات أو نفي الفرضية األوىل ،يُ ّ
قادرا على مواجهة ادلتغَتات اليت تعيق تقدًن اخلدمة البنكية ".
البنك على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال غلعلو ً
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ثانيًا :إختبار الفرضية الثانية

تنص الفرضية الثانية على أن " تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ذبعل البنك أكثر إستجابة لطلبات العميل ".

 .1تحديد الفرضية الصفرية  H0والفرضية البديلة ُ :H1ػل ّدد الباحث الفرضية الصفرية إحصائيًا حسب
بأهنا تدل على أنّو ال توجد ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات
خصائص اختبار اإلشارةّ ،
العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة على عكس ىذا التوجو كاآليت:
 :H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول جعل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،
البنك يستجيب أكثر لطلبات العميل.
 :H1توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول جعل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،
البنك يستجيب أكثر لطلبات العميل.
ويف احلالة اليت تُقبل فيها الفرضية البديلة

H1

ُؽلكننا االعتماد على اإلشارات حول ادلتوسط لنفي أو إثبات

الفرضية الثانية.
 .7إحصائية اختبار اإلشارة :بعد ربديدنا دلستوى الداللة  0.05 = يوضح لنا اجلدول التاي نتائج اختبار
اإلشارة للبعد الثاين من االستبانة.
جدول رقم ( :)33نتيجة اختبار االشارة للبُعد الثاني
البعد الثاني

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة

ادلتوسط

اإلستجابة

60
266
18.4% 81.6%

3.40

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

%56.67

0.000

القرار
اخلاص باجملال
H0

H1

مرفوضة

مقبولة

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون ،أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 
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يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف البعد الثاين ،شلّا يدل على أن ىنالك فروق
ذات داللة إحصائية بُت متوسطة إجابات العينة حول ىذا البعد ،وأن ىذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل
فقرات البعد الثاين؛ إذ ُؽلكنّنا اآلن االنتقال إىل عملية احلكم على إثبات أو نفي فرضية الدراسة الثانية ،وذلك
فيتبُت لنا أن ىذا األخَت ذو أعلية نسبية مقدرة
بشكل إصباي من خالل معطيات إشارات بُعد اإلستجابة وفقراتوّ ،
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الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
حبواي

%56.67

عند متوسط مقدر بـ  ،3.4وىي جيدة نسبيًا ونعتمد على أعليتها يف القول أن ما إصبالو

من إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة ومن مث فهي مسؤيدة للفرضية الثانية بشكل عام مقابل

%82

%18

من

اإلجابات ادلعارضة وادلًتددة حول الفرضية الثانية.
نبُت توجو اإلجابات
وللتفصيل أكثر يف القرار ادلتخذ حول الفرضية ،سنقوم بتحليل نتائج البعد الثاين ،حبيث ّ

يف كل فقرة على حدى دلا لو من تدقيق يف احلكم النهائي حول إثبات أو نفي ىذه الفرضية؛ وفيما يلي اجلدول
اخلاص بالفقرات وربليلها.
جدول رقم ( :)34نتيجة اختبار االشارة لفقرات البُعد الثاني
عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة

ادلتوسط

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

البنك ينفذ األوامر االلكًتونية للعمالء بصفة
سريعة ()6

176
54%

150
46%

3.50

%58.33

0.016

البنك يتعامل مع ادلشاكل الناصبة عن
التعامالت اإللكًتونية بسرعة ()7

204
%
62.58

122
%
37.42

3.29

البنك غليب عن االستفسارات
واالستعالمات ادلرسلة إلكًتونيا من قبل
العميل بسرعة ()8

194
60%

132
40%

فقرات البعد الثاني

يتم احلصول إلكًتونيًا على كشف احلساب
عند الطلب فقط ()9

142
184
43.5% 56.5%

%54.83

0.000

القرار
اخلاص بالفقرة
H0

H1

مرفوضة

مقبولة

مرفوضة

مقبولة

3.25

%54.16

0.001

مرفوضة

مقبولة

3.39

%56.5

0.023

مرفوضة

مقبولة

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 
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يوضح اجلدول أعاله ،أن كل الفقرات ؽلكن االعتماد عليها يف التحليل التفصيلي إلشارات االجابات وذلك
لداللتها اإلحصائية ،فنجد أن أعلى الفقرات أعلية نسبية ىي الفقرة اخلاصة بتنفيذ األوامر اإللكًتونية للعمالء
بصفة سريعة وذلك بنسبة  %58.33تليها فقرة احلصول إلكًتونيًا على كشف احلساب عند الطلب فقط بنسبة
 %56.5أما فيما ؼلص درجة اإلجابات ادلسؤيدة للمسؤشر القائل بأ ّن البنك يتعامل مع ادلشاكل الناصبة عن
التعامالت اإللكًتونية بسرعة ومسؤشر اإلجابة عن االستفسارات واالستعالمات ادلرسلة إلكًتونيًا من قبل العميل
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بسرعة تقارب

 %63و%60

على التواي ،أما الفقرتُت

9

و 6فقد كانت درجة اإلجابات ادلسؤيدة

 %57و%54

على التواي؛ من جهة أخرى فإ ّن عدد الفقرات اليت ذباوزت فيها نسبة ادلعارضُت وادلًتددين نسبة ادلسؤيدين
معدومة ،ومن مث فهي مسؤيدة للفرضية الثانية بشكل عام.
 .5اتخاذ القرار :بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد الثاين ادلتعلق بالفرضية الثانية ،وإثبات صحتها بشكل
إصباي بنسبة إجابات مسؤيدة وصلت إىل

%82

وعند أعلية نسبية وصلت إىل  ،%57فإ ّن التحليل التفصيلي

للفقرات اخلاصة بالبعد بـَيّنت أن كل الفقرات كانت مسؤيدة للفرضية وبنسب استجابة فاقت
نسبية فاقت .%58

%62

وعند أعلية

قرر الباحث األخذ بصحة الفرضية اليت تنص على أن
وكقرار هنائي حول إثبات أو نفي الفرضية الثانية ،يُ ّ
"تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ذبعل البنك أكثر إستجابة لطلبات العميل".
ثالثًا :إختبار الفرضية الثالثة
تنص الفرضية الثالثة على أن "إ ستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ذبعل من اخلدمة البنكية ادلقدمة أكثر
ملموسية بالنسبة للعميل".
 .1تحديد الفرضية الصفرية  H0والفرضية البديلة ُ :H1ػل ّدد الباحث الفرضية الصفرية إحصائيًا حسب
بأهنا تدل على أنّو ال توجد ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات
خصائص اختبار اإلشارةّ ،
العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة على عكس ىذا التوجو كاآليت:
 :H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول جعل اخلدمة البنكية ادلقدمة أكثر
ملموسية بالنسبة للعميل وذلك بإستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
:H1

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول جعل اخلدمة البنكية ادلقدمة أكثر

ملموسية بالنسبة للعميل وذلك بإستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
ويف احلالة اليت تُقبل فيها الفرضية البديلة ُ ،H1ؽلكننا االعتماد على اإلشارات حول ادلتوسط لنفي أو إثبات
الفرضية الثالثة.
 .7إحصائية اختبار اإلشارة :بعد ربديدنا دلستوى الداللة  ،0.05 = يوضح لنا اجلدول التاي نتائج اختبار
اإلشارة للبعد الثالث من االستبانة.
232
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جدول رقم ( :)35نتيجة اختبار االشارة للبعد الثالث

البعد الثالث
الملموسية

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة
282
87%

44
13%

ادلتوسط

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

3.55

%59.17

0.000

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

القرار
اخلاص باجملال
H0

H1

مرفوضة

مقبولة

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون ،أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 
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يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف البعد الثالث ،شلّا يدل على أن ىنالك فروق
ذات داللة إحصائية بُت متوسطة إجابات العينة حول ىذا البُعد ،وأن ىذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل
فقراتو ،إذ ُؽلكنّنا اآلن االنتقال إىل عملية احلكم على إثبات أو نفي فرضية الدراسة الثالثة ،وذلك بشكل إصباي
فيتبُت لنا أن بُعد ادللموسية ذو أعلية نسبية مقدرة حبواي
من خالل معطيات إشارات البعد الثالث وفقراتوّ ،
 %59.17عند متوسط مقدر بـ  ،3.55وىي جيدة نسبيًا ونعتمد على أعليتها يف القول أن ما إصبالو  %87من

إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة ومن مث فهي مسؤيدة للفرضية الثالثة بشكل عام مقابل

%13

من

اإلجابات ادلعارضة وادلًتددة حول الفرضية الثالثة.
وللتفصيل أكثر يف القرار ادلتخذ حول الفرضية ،سنقوم بتحليل نتائج البعد الثالث ادلتمثل يف ادللموسية ،حبيث
نبُت توجو اإلجابات يف كل فقرة على حدى دلا لذلك من تدقيق يف احلكم النهائي حول إثبات أو نفي ىذه
ّ
الفرضية ،وفيما يلي اجلدول اخلاص بالفقرات وربليلها.
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جدول رقم ( :)36نتيجة اختبار االشارة لفقرات البُعد الثالث
فقرات البعد الثالث

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة

ادلتوسط

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

القرار
اخلاص بالفقرة
H0

H1

ادلوقع االلكًتوين للبنك مصمم بشكل
جذاب وصبيل ()10

185
57%

141
43%

3.56

%59.34

0.017

مرفوضة

مقبولة

ادلوقع االلكًتوين للبنك مصمم بشكل يسهل
على العميل تتبع زلتواه ()11

178
55%

148
45%

3.59

%61.5

0.018

مرفوضة

مقبولة

ادلوقع االلكًتوين للبنك يسهل العثور على ما
ػلتاجو العميل ()12

157
48%

169
52%

3.41

%56.83

0.542

مقبولة

مرفوضة

ادلوقع االلكًتوين للبنك يعرض اخلدمات
ادلقدمة بشكل جيد ()13

185
57%

141
43%

3.41

%56.83

0.017

مرفوضة

مقبولة

ادلوقع االلكًتوين للبنك مصمم بطريقة
تسهل على العميل اكتشاف اخلدمات
اجلديدة ()14

234
72%

92
28%

3.79

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

%63.16

0.000

مرفوضة

مقبولة

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 
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يوضح اجلدول أعاله أن ىناك فقرة واحدة غَت دالة إحصائيًا وىي الفقرة ( )12اخلاصة بسهولة العثور على ما

ػلتاجو العميل يف ادلوقع االلكًتوين ،حيث سنُدقق يف ىذه الفقرة من خالل ذبزئة عينة الدراسة حسب ادلستوى
العلمي كما يوضحو اجلدول ادلواي ،أما باقي الفقرات فيمكن االعتماد عليها يف التحليل التفصيلي إلشارات
االجابات وذلك لداللتها اإلحصائية ،فنجد أن أعلى الفقرات أعلية نسبية ىي الفقرة اخلاصة بتصميم ادلوقع
اإللكًتوين للبنك بطريقة تسهل على العميل اكتشاف اخلدمات اجلديدة بنسبة  %63.16تليها فقرة تتبع زلتوى
ادلوقع اإللكًتوين للبنك بنسبة  ، %61.5أما فيما ؼلص درجة اإلجابات ادلسؤيدة للمسؤشر القائل أن ادلوقع اإللكًتوين
للبنك مصمم بطريقة تسهل على العميل اكتشاف اخلدمات اجلديدة قاربت
 10و13

إشارة البُعد الكلية ،أما الفقرتُت
فيما ؼلص الفقرة  11فقد استحوذت على ادلرتبة األخَتة يف ىذا البعد بنسبة

%72

وقد كانت أكثر تأثَتا على

فكانتا متساوتُت يف درجة اإلجابات ادلسؤيدة وذلك بنسبة  ،%57أما
 %55من اإلجابات ادلسؤيدة؛ ويف
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مقابل ذلك صلد أن عدد الفقرات اليت ذباوزت فيها نسبة ادلعارضُت وادلًتددين نسبة ادلسؤيدين فقرة واحدة ،وكانت
الفقرة اخلاصة بسهولة العثور على ما ػلتاجو العميل يف ادلوقع االلكًتوين واليت سنقوم بالتدقيق فيها من خالل ذبزئة
عينة الدراسة حسب ادلستوى العلمي كما يوضحو اجلدول ادلواي.
جدول رقم ( :)37نتيجة تفصيل اختبار االشارة للفقرة غير الدالة في البعد الثالث
الفقرات غير الدالة في البعد الثالث

ادلوقع االلكًتوين للبنك يسهل العثور
على ما ػلتاجو العميل ()12
):(a

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة

ادلتوسط

مستوى ادلعنوية

القرار
اخلاص بالفقرة
H0

H1

أقل من الثانوي 25%

75%

3.00

0.071

مقبولة

مرفوضة

الثانوي

53%

47%

3.47

0.597

مقبولة

مرفوضة

جامعي

51%

49%

3.44

0.876

مقبولة

مرفوضة

تشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 

المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

بعد تدقيق إشارات الفقرة اخلاصة بسهولة العثور على ما ػلتاجو العميل يف ادلوقع االلكًتوين حسب فئات
ادلستوى العلمي ،يتضح لنا أن كل الفئات ال تقدم إجابات دالة حول موضوع ىذه الفقرة األمر الذي غلعلنا ال
أيضا يف اختبار مسؤشرات الفرضية الثالثة.
نعتمد عليها ً

 .5اتخاذ القرار :بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد الثالث ادلتعلق بالفرضية الثالثة ،وإثبات صحتها بشكل
إصباي بنسبة إجابات مسؤيدة وصلت إىل  %87وعند أعلية نسبية وصلت إىل  %59.17فإ ّن التحليل التفصيلي
للفقرات اخلاصة بالبعد بـَيّنت أن ُجل الفقرات كانت مسؤيدة للفرضية وبنسب استجابة فاقت  %70وعند أعلية

نسبية فاقت

%60

مع بعض التحفظات فيما ؼلص الفقرة اخلاصة بسهولة العثور على ما ػلتاجو العميل يف

ادلوقع االلكًتوين ،وذلك ألن صبيع الفئات ال تقدم إجابات دالة حول موضوع ىذه الفقرة ،األمر الذي غلعلنا ال
نعتمد عليها يف اختبار مسؤشرات الفرضية الثالثة؛
قرر الباحث األخذ بصحة الفرضية اليت تنص على أن
وكقرار هنائي حول إثبات أو نفي الفرضية الثالثة ،يُ ّ
"استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ذبعل من اخلدمة البنكية ادلقدمة أكثر ملموسية بالنسبة للعميل".
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ابعا :إختبار الفرضية الرابعة
رً

تنص الفرضية الرابعة على أن "تساىم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف ادلواعيد

احملددة ".
 .1تحديد الفرضية الصفرية  H0والفرضية البديلة ُ :H1ػل ّدد الباحث الفرضية الصفرية إحصائيًا حسب
بأهنا تدل على أنّو ال توجد ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات
خصائص اختبار اإلشارةّ ،
العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة على عكس ىذا التوجو كاآليت:
 :H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول مساعلة تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف ادلواعيد احملددة؛
 :H1توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول مساعلة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف ادلواعيد احملددة.
ويف احلالة اليت تُقبل فيها الفرضية البديلة

H1

ُؽلكننا االعتماد على اإلشارات حول ادلتوسط لنفي أو إثبات

الفرضية الرابعة.
 .7إحصائية اختبار اإلشارة :بعد ربديدنا دلستوى الداللة  ،0.05 = يوضح لنا اجلدول التاي نتائج اختبار
اإلشارة للبعد الرابع من االستبانة.
جدول رقم ( :)38نتيجة اختبار االشارة للبُعد الرابع
البعد الرابع
الوصول

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة
274
84%

52
16%

ادلتوسط

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

3.46

%57.67

0.000

القرار
اخلاص باجملال
H0

H1

مرفوضة

مقبولة

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من .)3=  ( 
) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي .)3=  ( 
المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف البعد الرابع ،شلّا يدل على أن ىنالك فروق
ذات داللة إحصائية بُت متوسطة إجابات العينة حول ىذا البعد وأن ىذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل فقرات
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البعد الرابع؛ إذ ُؽلكنّنا اآلن االنتقال إىل عملية احلكم على إثبات أو نفي فرضية الدراسة الرابعة ،وذلك بشكل
فيتبُت لنا أن ىذا األخَت ذو أعلية نسبية مقدرة حبواي
إصباي من خالل معطيات إشارات بعد الوصول وفقراتوّ ،

 %57.67عند متوسط مقدر بـ  ،3.46وىي جيدة نسبيًا ونعتمد على أعليتها يف القول أن ما إصبالو  %84من
إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة ومن مث فهي مسؤيدة للفرضية الرابعة بشكل عام مقابل  %16من
اإلجابات ادلعارضة وادلًتددة حول ىذه الفرضية.
نبُت توجو اإلجابات يف
وللتفصيل أكثر يف القرار ادلتخذ حول الفرضية ،سنقوم بتحليل نتائج ىذا البُعد ،حبيث ّ

كل فقرة على حدى دلا لذلك من تدقيق يف احلكم النهائي حول إثبات أو نفي ىذه الفرضية ،وفيما يلي اجلدول
اخلاص بالفقرات وربليلها.
جدول رقم ( :)39نتيجة اختبار االشارة لفقرات البُعد الرابع
عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة

ادلتوسط

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

ؽلكن الدخول إىل ادلوقع االلكًتوين للبنك
بسرعة ()15

306
%94

20
%06

4.13

68.83%

0.001

سهولة الوصول إىل البنك عن طريق اذلاتف
(الرد آين (موظف) أو آي) ()16

270
82.82
%

فقرات البعد الرابع

ادلوقع االلكًتوين للبنك يتيح للعميل االطالع
على حسابو الشخصي بسهولة ()17
سهولة إغلاد اخلدمة ادلرغوبة من قِبل العميل
على ادلوقع االلكًتوين للبنك ()18

القرار
اخلاص بالفقرة
H0

H1

مرفوضة

مقبولة

56
%
17.17

4.07

67.83%

0.000

مرفوضة

مقبولة

298
%91

28
%09

3.89

64.83%

0.003

مرفوضة

مقبولة

302
%93

24
%07

4.00

66.67%

0.000

مرفوضة

مقبولة

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 

المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

يوضح اجلدول أعاله أن كل الفقرات ؽلكن االعتماد عليها يف التحليل التفصيلي إلشارات االجابات وذلك
لداللتها اإلحصائية ،فنجد أن أعلى الفقرات أعلية نسبية ىي الفقرة اخلاصة بسرعة دخول العمالء للموقع
اإللكًتوين وذلك بنسبة  %68.83تليها فقرة سهولة الوصول إىل البنك عن طريق اذلاتف بنسبة  ،%67.83تليها
أيضا الفقرة اخلاصة بسهولة إغلاد اخلدمة ادلرغوبة من قِبل العميل على ادلوقع االلكًتوين للبنك بنسبة
ً
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،%66.67حيث اعترب العمالء أن الوصول إىل البنك عرب موقعو اإللكًتوين يكون سر ًيعا وسهال عن طريق اذلاتف،

تأثَتا على إشارة البُعد الكلية وذلك بدرجة إجابات مسؤيدة للمسؤشر القائل أنو ؽلكن الدخول إىل
وقد كانت أكثر ً
 %94و%83

على

ادلوقع االلكًتوين للبنك بسرعة ومسؤشر سهولة الوصول إىل البنك عن طريق اذلاتف تقارب
التواي ،أما ادلسؤشرين اخلاصُت بسهولة إغلاد اخلدمة ادلرغوبة من قِبل العميل على ادلوقع االلكًتوين للبنك ومسؤشر
إمكانية اإلطالع على احلساب الشخصي للعميل بسهولة فقد كانت درجة اإلجابات ادلسؤيدة  %93و %91على
التواي؛ من جهة أخرى فإ ّن عدد الفقرات اليت ذباوزت فيها نسبة ادلعارضُت وادلًتددين نسبة ادلسؤيدين معدومة ومن

مث فجميع ادلسؤشرات كانت مسؤيدة بدرجة كبَتة للفرضية الرابعة.
 .5اتخاذ القرار :بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد الرابع ادلتعلق بالفرضية الرابعة وإثبات صحتها بشكل
إصباي بنسبة إجابات مسؤيدة وصلت إىل

%84

وعند أعلية نسبية وصلت إىل

%57.67

 ،فإن التحليل

التفصيلي للفقرات اخلاصة بالبعد بـَيّنت أن كل الفقرات كانت مسؤيدة بدرجة ِجد كبَتة للفرضية وبنسب
استجابة فاقت  %94وعند أعلية نسبية فاقت %68.8؛
قرر الباحث األخذ بصحة الفرضية اليت تنص على أن
وكقرار هنائي حول إثبات أو نفي الفرضية الرابعة ،يُ ّ
"تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تساىم يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف ادلواعيد احملددة ".
خامسا :إختبار الفرضية الخامسة
ً

تنص الفرضية اخلامسة على أن "اخلدمة البنكية ادلقدمة إلكًتونيًا تعترب أكثر ضمانًا (أمانًا) بالنسبة للعميل ".
 .1تحديد الفرضية الصفرية  H0والفرضية البديلة ُ :H1ػل ّدد الباحث الفرضية الصفرية إحصائيًا حسب
خصائص اختبار اإلشارة بأ ّهنا تدل على أنّو ال توجد ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات
العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة على عكس ىذا التوجو كاآليت:
 :H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول أن اخلدمة البنكية ادلقدمة إلكًتونيًا
تعترب أكثر ضمانًا (أمانا) بالنسبة للعميل ؛
 :H1توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول أن اخلدمة البنكية ادلقدمة إلكًتونيًا
تعترب أكثر ضمانًا (أمانا) بالنسبة للعميل.
ويف احلالة اليت تُقبل فيها الفرضية البديلة ُ ،H1ؽلكننا االعتماد على اإلشارات حول ادلتوسط لنفي أو إثبات

الفرضية اخلامسة.
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 .7إحصائية اختبار اإلشارة :بعد ربديدنا دلستوى الداللة  ،0.05 = يوضح لنا اجلدول التاي ،نتائج اختبار
اإلشارة للبعد اخلامس من االستبانة.
جدول رقم ( :)40نتيجة اختبار االشارة للبُعد الخامس
البعد الخامس
األمان (الضمان)

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة
306
94%

20
06%

ادلتوسط

األعلية النسبية

مستوى
ادلعنوية

3.83

%63.83

0.000

) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

القرار
اخلاص باجملال
H0

H1

مرفوضة

مقبولة

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 

المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف البعد اخلامس ،شلّا يدل على أن ىنالك فروق
ذات داللة إحصائية بُت متوسطة إجابات العينة حول ىذا البعد وأن ىذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل فقرات
بُعد األمان؛ إذ ُؽلكنّنا اآلن االنتقال إىل عملية احلكم على إثبات أو نفي فرضية الدراسة اخلامسة ،وذلك بشكل

فيتبُت لنا أن ىذا األخَت ذو أعلية نسبية مقدرة حبواي
إصباي من خالل معطيات إشارات ىذا البُعد وفقراتوّ ،
 %63.83عند متوسط مقدر بـ  ،3.83وىي جيدة بنسبة كبَتة ونعتمد على أعليتها يف القول أن ما إصبالو %94
من إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة ومن مث فهي مسؤيدة للفرضية قيد الدراسة بشكل عام ،مقابل

%06

من اإلجابات ادلعارضة وادلًتددة حول ىذه الفرضية.
نبُت توجو اإلجابات
وللتفصيل أكثر يف القرار ادلتخذ حول الفرضية ،سنقوم بتحليل نتائج ىذا البُعد ،حبيث ّ

يف كل فقرة على حدى دلا لذلك من تدقيق يف احلكم النهائي حول إثبات أو نفي ىذه الفرضية ،وفيما يلي
اجلدول اخلاص بالفقرات وربليلها.
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جدول رقم ( :)41نتيجة اختبار االشارة لفقرات البُعد الخامس

فقرات البعد الخامس
ال يتعامل البنك مع معلومايت اخلاصة بسرية
تامة عرب موقعو االلكًتوين ()19

عدد
عدد
اإلشارات اإلشارات
b
ادلوجية aالسالبة

ادلتوسط

مستوى
ادلعنوية

H0

H1

3.84

%64

0.000

مرفوضة

مقبولة

4.04

%67.33

0.000

مرفوضة

مقبولة

%83.34

0.000

مرفوضة

مقبولة

%63.16

0.000

مرفوضة

مقبولة

ال أشعر باألمان يف تعاماليت اإللكًتونية مع
البنك()20

197
%
60.42
246
%
75.46

129
%
39.58
80
24.54
%
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األعلية النسبية

القرار
اخلاص بالفقرة

تشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من 

( .)3= 

) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 

( .)3= 

المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

يوضح اجلدول أعاله أن كل الفقرات ؽلكن االعتماد عليها يف التحليل التفصيلي إلشارات االجابات وذلك
لداللتها اإلحصائية ،فنجد أن أعلى الفقرات أعلية نسبية ىي الفقرة اخلاصة بإخًتاق احلساب البنكي اإللكًتوين
للعميل وذلك بنسبة  ،%83.34وما يلفت االنتباه يف التحليل ىو أن ىذا ادلسؤشر كانت إجابات كل أفراد العينة
معارضة لو بنسبة  ،%100األمر الذي غلعلنا نعترب أنّو مل ربدث أي عملية اخًتاق ألي حساب بنكي إلكًتوين
جدا لتوجو الفرضية ،تليها فقرة عدم الشعور باألمان يف
وىذا يدل على أن ىذا ادلسؤشر مسؤيد بدرجة كبَتة ً
تأثَتا على
التعامالت اإللكًتونية مع البنك وذلك بأعلية نسبية تقارب  ،%68وقد كانت ىاتُت الفقرتُت األكثر ً
إشارة البُعد الكلية وذلك بدرجة إجابات معارضة للفقرة  21والفقرة  20تقدر بـ ـ ـ  %100و %75.46على التواي،

أما ادلسؤشرين اخلاصُت دبصادفة وجود أخطاء يف التعامالت اإللكًتونية مع البنك ومسؤشر عدم تعامل البنك مع
ادلعلومات اخلاصة بالعميل بسرية تامة عرب موقعو االلكًتوين فقد كانت درجة اإلجابات ادلعارضة تقارب

%65

و %61على التواي؛ من جهة أخرى فإ ّن عدد الفقرات اليت ذباوزت فيها نسبة ادلسؤيدين وادلًتددين نسبة ادلعارضُت
معدومة ،ومن مث فجميع ادلسؤشرات كانت مسؤيدة بدرجة ِجد كبَتة للفرضية اخلامسة.
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الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
 .5اتخاذ القرار :بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد اخلامس ادلتعلق بالفرضية اخلامسة وإثبات صحتها بشكل
إصباي بنسبة إجابات مسؤيدة وصلت إىل  %94وعند أعلية نسبية وصلت إىل  ،%63.83فإن التحليل التفصيلي
للفقرات اخلاصة بالبعد بـَيّنت أن كل الفقرات كانت مسؤيدة بدرجة ِجد كبَتة للفرضية وبنسب استجابة وصلت
إىل  %100وعند أعلية نسبية فاقت %83.3؛
قرر الباحث األخذ بصحة الفرضية اليت تنص على أن
وكقرار هنائي حول إثبات أو نفي الفرضية اخلامسة ،يُ ّ
"تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تساىم يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف ادلواعيد احملددة".
سادسا :إختبار الفرضية السادسة
ً

تنص الفرضية السادسة على أن " ىناك فرق بُت جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبل البنوك التجارية
اجلزائرية العمومية والبنوك التجارية اجلزائرية اخلاصة".
 .5تحديد الفرضية الصفرية  H0والفرضية البديلة ُ :H1ػل ّدد الباحث الفرضية الصفرية إحصائيًا حسب
خصائص اختبار اإلشارة بأ ّهنا تدل على أنّو ال توجد ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات
العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة على عكس ىذا التوجو كاآليت:
 :H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول أن ىناك فرق بُت جودة اخلدمة
البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قِبل البنوك التجارية اجلزائرية العمومية والبنوك التجارية اجلزائرية اخلاصة؛
 :H1توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات العينة حول أن ىناك فرق بُت جودة اخلدمة
البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبل البنوك التجارية اجلزائرية العمومية والبنوك التجارية اجلزائرية اخلاصة.
ويف احلالة اليت تُقبل فيها الفرضية البديلة ُ ،H1ؽلكننا االعتماد على اإلشارات حول ادلتوسط لنفي أو إثبات

الفرضية السادسة.
 .7إحصائية اختبار اإلشارة :بعد ربديدنا دلستوى الداللة  ،0.05 = يوضح لنا اجلدولُت التاليُت نتائج
اختبار اإلشارة لألبعاد اخلمسة لكل من البنوك العمومية واخلاصة.
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الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
جدول رقم ( :)42نتيجة اختبار االشارة لألبعاد الخمسة للبنوك العمومية
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) :(aتشَت اإلشارات ادلوجبة إىل عدد الذين يسؤيدون فرضية الدراسة ،وىي االشارات األكرب سباما من .)3=  ( 
) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي .)3=  ( 
المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف كل األبعاد ،شلّا يدل على أن ىنالك فروق
ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات عينة البنوك العمومية ،وأن ىذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل األبعاد
وذلك بشكل إصباي من خالل معطيات إشارات ىذا األبعاد.
وفيما يلي ننتقل إىل نتائج اختبار اإلشارة لألبعاد اخلمسة ادلتعلقة بالبنوك اخلاصة:
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الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
جدول رقم ( :)43نتيجة اختبار االشارة لألبعاد الخمسة للبنوك الخاصة
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) :(bتشَت االشارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون أو ىم مًتددون (نوعا ما) حول فرضية الدراسة ،وىي االشارات األقل من أو تساوي 
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المصدر :ربليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج .SPSS

أيضا
يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف كل األبعاد ،شلّا يدل على أن ىنالك ً

فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطة إجابات عينة البنوك اخلاصة ،وأن ىذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل
األبعاد ،إذ ُؽلكنّنا اآلن االنتقال إىل عملية احلكم على إثبات أو نفي فرضية الدراسة السادسة ،وذلك بشكل
فيتبُت لنا من اجلدولُت السابقُت
إصباي من خالل معطيات إشارات أبعاد البنوك التجارية اجلزائرية العامة واخلاصةّ ،

أن ىذه األخَتة ذات أعلية نسبية جد متقاربة يف بعض األبعاد وادلتمثلة يف بعد اإلعتمادية وبعد ادللموسية وبعد
األمان حيث أنو ال توجد فروق بُت البنوك اخلاصة والعامة من جهة ىذه األبعاد ،أما بعدي اإلستجابة والوصول
فتبُت لنا أن ىنالك فروق بُت متوسط إجابات عينة البنوك اخلاصة ومتوسط إجابات عينة البنوك العامة حيث قيّم
العمالء األعلية النسبية لبعد اإلستجابة يف البنوك اخلاصة بنسبة  %64.5مقابل نسبة  %56.83يف البنوك العامة،

كما قيّم العمالء األعلية النسبية لبعد الوصول يف البنوك اخلاصة بنسبة  %61.33مقابل نسبة  %57.5يف البنوك
العامة ،ومن مث فإ ّن ىذين ادلسؤشرين يسؤيدان بدرجة ِجد كبَتة الفرضية السادسة.
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الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
 .3اتخاذ القرار :بعد إجراء اختبار اإلشارة على كل األبعاد ادلتعلقة بالبنوك اخلاصة والبنوك العامة وادلقارنة بينها
وإثبات صحتها ،فإنّو تبُت أن بعدي اإلستجابة والوصول يسؤيدان بدرجة ِجد كبَتة الفرضية؛
قرر الباحث األخذ بصحة الفرضية اليت تنص على أن
وكقرار هنائي حول إثبات أو نفي الفرضية السادسة ،يُ ّ
"ىناك فرق بُت جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قبل البنوك التجارية اجلزائرية العمومية والبنوك التجارية
اجلزائرية اخلاصة".
 .8األىمية النسبية ألبعاد جودة الخدمة البنكية اإللكترونية  :دلعرفة العناصر ادلهمة واألقل أعلية بالنسبة
للعمالء يف البنوك العمومية واخلاصة ؽلكن ترتيب األبعاد اخلمسة حسب األعلية النسبية لكل بُعد كما يوضحو
ادلنحٌت البياين التاي:

شكل رقم ( :)54األىمية النسبية ألبعاد جودة الخدمة البنكية اإللكترونية

المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على برنامج Microsoft Excel

نالحظ من خالل ادلنحٌت البياين السابق أن ىناك تطابق يف تقييم العمالء يف البنوك اخلاصة أو العامة لألبعاد
ادلتمثلة يف بعد اإلعتمادية وبعد ادللموسية وبعد األمان ،أما البعدين ادلتبقيُت وعلا اإلستجابة والوصول فأعليتهما
النسبية يف البنوك اخلاصة أكرب من أعليتهما النسبية يف البنوك العامة ،أما ترتيب العمالء ذلذه األبعاد فهو ؼلتلف
بإختالف البنوك ّإما بنوك عامة أو خاصة ،فالبُعد األكثر جودة بالنسبة لعمالء البنوك العامة ىو بُعد األمان
وذلك بأعلية نسبية مقدرة حبواي  ،%64ما يدل على أن العمالء يثقون بسرية ادلوقع اإللكًتوين ويشعرون باألمان
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الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
يف تعامالهتم اإللكًتونية ،يأيت بعد ذلك بُعد االعتمادية بأعلية نسبية مقدرة حبواي  ،%60وىذا يعٍت أن العمالء
يعتمدون على ادلوقع اإللكًتوين للبنوك يف معامالهتم اليومية ،يليو بُعد ادللموسية بأعلية نسبية مقدرة بـ ،%59.17

ويف ادلرتبتُت الرابعة واخلامسة بُعد الوصول واإلستجابة على التواي ،أما ترتيب األبعاد يف البنوك اخلاصة فالبُعد
األكثر جودة ىو بُعد اإلستجابة بأعلية نسبية مقدرة ب ـ ـ ،%64.5ما يدل على أن البنوك اخلاصة توفر أىم جوانب
االستجابة السريعة إلنشغالت العمالء من خالل موقعها اإللكًتوين والقدرة على احلصول على مساعدة يف حالة
أيضا
وجود مشكلة أو سسؤال ،يليو بعد األمان بأعلية نسبية مقدرة ب ـ ـ ،%63.66ما يدل على أن العمالء يثقون ً
بسرية ادلوقع اإللكًتوين ويشعرون باألمان يف تعامالهتم اإللكًتونية مع البنوك اخلاصة ،يأيت بعد ذلك بُعد الوصول

بأعلية نسبية مقدرة حبواي  ،%61.33على عكس البنوك العامة أين ترتب بُعد الوصول واإلستجابة يف ادلرتبتُت
األخَتتُت ،وفيما ؼلص بُعد اإلعتمادية وادللموسية فرتبهم العمالء يف ادلرتبتُت الرابعة واخلامسة على التواي.

ومنو فعلى البنوك محل الدراسة التركيز أكثر على األبعاد المقيمة والمرتبة في المراتب األخيرة والعمل

على ترقيتها إلى مستوى الجودة المرغوبة وذلك بتحديثها والقيام باستقصاء حول رغبات العمالء
ضا على تطويرىا.
وتطلعاتهم فيما يخص ىذه الجوانب ،دون إىمال األبعاد المقيمة تقييم جيد والعمل أي ً
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الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة

المطلب الثالث :نتائج وتوصيات الدراسة التطبيقية
أوالً :النتائج
من خالل دراستنا وربليلنا لبيان مفردات العينة ادلدروسة ؽلكن أن َطللُص إىل النتائج التالية:
 -1البنوك التجارية اجلزائرية قيد الدراسة تتبٌت تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وتعتمد عليها بصفة كبَتة وىذا
دلواجهة ادلنافسة ادلتزايدة يف السوق البنكية اجلزائرية والعادلية؛
 -2أوضحت الدراسة أن ىناك عالقة قوية بُت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وجودة اخلدمة البنكية ،وأنّو كلما
زادت درجة ا ستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال كلما أدى ذلك إىل زيادة جودة اخلدمة البنكية ادلقدمة،
أيضا على أن ىذه التكنولوجيات تسؤثر بداللة معنوية وبشكل إغلايب ومباشر على جودة اخلدمة
وكشفت الدراسة ً
البنكية؛

 -3موافقة أغلبية أفراد عينة الدراسة بدرجة عالية على جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة إذ أن األداء
الفعلي ذلا يف البنوك قيد الدراسة ؽلتاز باجلودة يف أغلبية مظاىره ادللموسة وغَت ادللموسة؛
 -4زبتلف األعلية النسبية للمسؤشرات التقييمية اليت يستخدمها العمالء للحكم على مستوى اخلدمة اإللكًتونية
ادلقدمة ذلم من قبل الوكاالت البنكية زلل الدراسة ،حيث أن الدراسة ادليدانية بيّنت أن ىناك فرق بُت جودة
اخلدمة البنكية اإللكًتونية ادلقدمة من قِبل البنوك التجارية اجلزائرية العمومية والبنوك التجارية اجلزائرية اخلاصة؛
 -5أظهرت نتائج تقييم أفراد عينة الدراسة دلستوى جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية يف البنوك زلل الدراسة أن
أكثر العناصر اليت تشكل نقاط القوة يف ىذه البنوك ىي:
 مل تسجل أي عملية إخًتاق ألي حساب بنكي إلكًتوين للعمالء وىذا ما يدل على أن نظام احلماية
ادلطبق من قِبل البنوك زلل الدراسة ىو نظام ذو جودة عالية وؽلنع أي زلاولة إلخًتاق ىذه احلسابات وىذا
ما يعطي جانبًا من األمان واالطمئنان للعميل فيما ؼلص حسابو اإللكًتوين؛

 كشفت الدراسة أن معظم مفردات عينة الدراسة أقرت أنّو بإمكاهنم الدخول إىل ادلوقع اإللكًتوين للبنك
بسرعة شلا يوفر الوقت على العمالء واحلصول على رغباهتم يف أقل وقت شلكن ،واحتواء ادلوقع على وظائف
تساعد العمالء للحصول على ما ػلتاجونو من دون صعوبة وؽلتلك زلرك حبث جيد يتيح للعمالء سهولة
وسرعة اإلنتقال ذىاباً وإياباً بُت الصفحات؛
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 سهولة الوصول إىل البنك عن طريق اذلاتف (الرد آين (موظف) أو آي) ،وىذا ما يوفر على العمالء عناء
التنقل إىل الوكاالت البنكية يف حالة رغبتهم يف االستفسار أو أي شيئ آخر ما غلعل العميل يوفر الوقت
واجلهد وكذا تكاليف التنقل؛
 شعور أغلب العمالء باألمان يف تعامالهتم اإللكًتونية مع البنك وىذا ما يعٍت أن ىذه ادلعامالت
اإللكًتونية تعترب مصدر ثقة بالنسبة للعميل حيث يعترب من بُت أىم ادلسؤشرات اإلغلابية جلودة اخلدمة البنكية
اإللكًتونية وكل ادلنتجات واخلدمات اليت تبيعها واضحة وصادقة يف ادلعلومات؛
 إلتزام ادلواقع اإللكًتونية للبنوك زلل الدراسة بتحقيق وعودىم حول اخلدمات ادلقدمة يف الوقت احملدد،
ىذا ما غلعل العميل يعتمد على ىذا ادلوقع يف سلتلف تعامالتو بدرجة كبَتة ويثق دبواعيده وال يشكك هبا؛
 سهولة إغلاد اخلدمات ادلرغوب فيها من قِبل العميل على ادلوقع اإللكًتوين للبنك ىذا ما يسمح للعميل
بالدخول واخلروج فيو على وجو السرعة مع إغلاد اخلدمة ادلرغوبة وتقليص وقت البحث ،شلا غلعل اجلودة
جدا من اجلودة ادلتوقعة لو؛
ادلدركة لدى العميل مساوية أو قريبة ً
 سهولة اإلطالع على احلساب الشخصي للعميل على ادلوقع اإللكًتوين للبنك شلا غلنبو الدخول يف
متاىات ومنو تضييع الوقت ،حيث أن ىذه السهولة يف اإلطالع تزرع لدى العميل الرغبة يف الدخول إىل
احلساب الشخصي لو بصفة متكررة دون أي تردد ودون أي خوف من صعوبة الولوج إليو؛
 تتعامل البنوك زلل الدراسة مع ادلعلومات اخلاصة بعمالئهم بسرية تامة عرب موقعهم اإللكًتوين شلا غلعل
تياحا وأكثر طمأنينة ،وعدم زبوفو من أي شكل من أشكال التسرب اإللكًتوين ،كما تزيد
العميل أكثر ار ً
درجة الثقة بو وىذا يعٍت أن ادلوقع ذو مسعة جيدة؛
 ادلوقع اإللكًتوين للبنك مصمم بطريقة تسهل على العميل تتبع زلتواه واكتشاف كل اخلدمات اجلديدة،
حيث أن ادلوقع سهل اإلستعمال ومنظم بشكل سليم ويتطلب حد أدىن من ادلعلومات اليت ذبيب على
تدخالت العمالء؛
 من خالل ىذه الدراسة معظم العمالء أقروا بعدم مصادفتهم ألي أخطاء يف تعامالهتم اإللكًتونية مع
البنك وىذا ما يدل على أن البنوك زلل الدراسة تتميز بالدقة يف تعامالهتا اإللكًتونية ،ويكون ذلك بالرقابة
والفحص والتحديث الدوري والدائم للموقع وادلعلومات اليت ػلملها والتصحيح الفٍت لو وأن عمال البنك
يتميزون بالًتكيز اجليد أثناء تقدؽلهم للخدمات اإللكًتونية؛
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 معظم مفردات عينة الدراسة وافقوا وبدرجة عالية أن ادلواقع اإللكًتونية للبنوك زلل الدراسة مصممة
بشكل جذاب وصبيل ،حيث أن النظرة األوىل للموقع والشكل اخلارجي لو ج َذب العمالء شلا جعلهم
يستمرون يف عملية تصفح سلتلف صفحاتو ذىاباً وإياباً دون ادللل واخلروج منو؛
 -6يف ادلقابل أظهرت نتائج تقييم أفراد عينة الدراسة دلستوى جودة اخلدمة البنكية اإللكًتونية يف البنوك زلل
الدراسة أن العناصر التالية اليت سيتم التطرق إليها وافق عليها العمالء ولكن ليس بالدرجة ادلرغوب فيها حيث
على البنوك العمل على ربسينها وتطويرىا لالرتقاء إىل رغبة العمالء وؽلكن تلخيص ىذه العناصر فيمايلي:
 البنك ال ينفذ األوامر اإللكًتونية للعمالء بصفة سريعة كما يتوقعها العمالء لذا على البنك العمل على
معاجلة وتنفيذ طلباهتم اإللكًتونية يف الوقت احملدد لتجنب تنقل العمالء إىل الوكاالت البنكية وذبنب تذمرىم
قادرا على االحتفاظ بعمالئو وجلب
ومنو تطابق اجلودة ادلتوقعة لديهم واجلودة ادلدركة وىذا ما غلعل البنك ً

أكرب عدد من العمالء اجلدد؛

 اخلدمات البنكية ادلستحدثة ال ترسل بصفة دورية للعمالء عرب الربيد اإللكًتوين ،فعلى البنوك الًتكيز على
عرض اخلدمات ادلقدمة بشكل جيد والقيام بتطوير العملية الًتوغلية عرب سلتلف القنوات اإللكًتونية وىذا
لكسب وفاء ووالء العمالء وإيصال اخلدمات اجلديدة بأسرع وقت شلكن وبأقل تكلفة؛
 البنوك زلل الدراسة ال توفر خدمات إلكًتونية متنوعة قادرة على تلبية رغبة كل عميل فعليها العمل على
تقدًن أكرب عدد شلكن من اخلدمات اإللكًتونية لتغطية ُجل رغبات العمالء واالرتقاء إىل طموحاهتم شلا يزيد

شعورىم بالرضى اذباه ىذه البنوك ،والقيام بالبحث واالستقصاء حول اخلدمات اإللكًتونية ادلرغوب فيها من
قِبل عمالئهم والعمل على ذبسيدىا وتطويرىا وىذا كلو للحفاظ عليهم وكسب عمالء جدد؛

 تَعطُل ادلوزعات اإللكًتونية للبنوك أحياناً يسؤرق العمالء وغلعلهم أكثر تذمراً شلا يزيد من طول الطوابَت
داخل الوكاالت البنكية وىذا يعٍت تضييع الوقت ومن مث إمكانية البنك خسارة بعض العمالء ،فعلى البنوك
العمل على كسب والئهم من خالل العمل على تصليح ىذه ادلوزعات وتزويدىا باألموال بصفة دورية وزيادة
عددىا يف كل أرجاء الوطن والعمل على رفع سقف السحب وذلك إلعطاء العمالء أكثر راحة وحرية؛
 البنك ال يتعامل مع ادلشاكل الناصبة عن التعامالت اإللكًتونية بالسرعة اليت يرغب هبا العمالء ،فعلى
البنوك زلل الدراسة العمل على حل ىذه ادلشاكل اإللكًتونية بصفة سريعة ويف حلظة وصول الشكوى وىذا
لتحقيق درجة عالية من الرضى وإضفاء جانب من اإلعتمادية على ادلعامالت اإللكًتونية للبنوك واالرتقاء إىل
ما يطمح إليو العميل؛
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 البنك غليب عن االستفسارات واالستعالمات ادلرسلة إلكًتونيًا من قِبل العميل بصورة ال تعترب سريعة
وعليو غلب على عمال البنك االلتزام باإلجابة على كل االستفسارات واالستعالمات ادلرسلة إلكًتونيًا

بالسرعة اليت يرغب فيها العمالء وإقناعهم هبذه اإلجابات ،وعلى إدارة البنك أن تكون أكثر حزما على

عماذلا فيما ؼلص مواعيد الرد واإلجابة وذلك إلرضاء عمالئهم وللتخفيف من تذمرىم؛
ثانياً :االقتراحات
بعد االطالع على نتائج الدراسة وربليلها بشكل جيد وواضح غلب على البنوك يف اجلزائر أن تتبع ما يلي:
 ربديث ادلوقع اإللكًتوين للبنوك اجلزائرية وتزويدىا خبدمات إضافية وجعلها بنوًكا إلكًتونية تقدم خدماهتا
على ثالث مستويات :مستوى معلومايت واتصاي وتفاعلي؛
 االحتكاك بالبنوك األجنبية ادلتواجدة يف الوطن وخارجو ،من أجل االستفادة من التكنولوجيات احلديثة
ذلذه البنوك وكذا خربهتم وثقافتهم العالية يف ىذا ادليدان؛
 على البنوك العمل على دراسة مدى تطور الثقافة التكنولوجية ادلوجودة عند عمالئهم وتفهم مدى قبول
ىسؤالء للخدمات اإللكًتونية قبل وضع أي اسًتاذبية يف ىذا اجملال؛
 العمل على وضع وتطوير إطار قانوين وطٍت ينظم كل ما يرتبط بالدفع اإللكًتوين والتجارة اإللكًتونية
وذلك إلحالل بيئة من الثقة ادلالئمة لإلدارة االلكًتونية والعمل أيضاً على تكييف القوانُت وتفعيل العمل
بالضوابط الرقابية لتأمُت العمليات البنكية اإللكًتونية وإصدار وسائل الدفع؛
 ضرورة اىتمام البنوك اجلزائرية باالستجابة السريعة وتلبية مطالب العمالء كعوامل تسؤثر يف جودة اخلدمات
البنكية؛
 وضع آليات للتقييم وادلتابعة اإللكًتونية وذلك بوضع إطار مفاىيمي لنظام مسؤشرات اجلودة؛
 التخلي هنائيًا عن السحب من شبابيك البنك باستخدام الشيك من أجل توجيو العمالء ضلو ادلوزعات
اآللية لألوراق النقدية لتحقيق استغالل أمثل ذلذه التقنيات واالستفادة منها بشكل أفضل وكذلك لتنمية

الثقافة البنكية لدى العمالء؛
 العمل على تطوير الشبكة البنكية الداخلية على مستوى كل وكاالت وفروع البنك الواحد أو ما بُت
البنوك والذي يعترب مدخالً أوليًا لعملية العصرنة؛
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 يتحسن على احلكومة اجلزائرية العمل على إصالح ادلنظومة البنكية اجلزائرية اليت مازالت تعاين من
مشاكل ومتاىات الربامج اإلصالحية ادلتعددة اليت يعتمد جزء كبَت منها على عصرنة النظام والصَتفة
االلكًتونية على وجو اخلصوص؛
 أن تقوم البنوك بإجراء دراسات دلتابعة كل ما ىو جديد فيما يتعلق بتطوير جودة اخلدمات البنكية
اإللكًتونية؛
 يستحسن على البنوك العمل على خلق جو من الثقة والطمأنينة يف عالقاهتا مع العمالء خاصة فيما
يتعلق بدقة إصلاز ادلعامالت البنكية اإللكًتونية؛
 تطوير شبكة الدفع ما بُت البنوك والتخلي عن الشبكة التقليدية بكل العيوب اليت ربملها واستبداذلا
بشبكة الربط عن طريق األلياف البصرية أو عن طريق الساتاليت؛
 على البنوك اجلزائرية الًتكيز أكثر على مصلحة البحث والتطوير وتعزيز البحث والتنمية واالبتكار وذلك
بالتنظيم والربرلة وتفعيل نتائج البحث ،وذلك للبقاء يف السوق البنكية خاصة وأن ىذا القطاع يف تطور
مستمر وضرورة زبصيص ميزانية مناسبة ذلذه ادلصلحة؛
 ضرورة اىتمام البنوك باجلوانب اجلمالية للموقع ألن لو أثر كبَت يف نظر العمالء عند تقييم اجلودة؛
 على البنوك العمل على التكوين ادلستمر دلوظفيها فضالً عن تطوير قاعدة التكنولوجيا اجلديدة يف اإلعالم
واالتصال؛
 على البنوك مساعدة العمالء على التأقلم والتجاوب مع البنية اإللكًتونية اجلديدة باستعمال برامج
مالئمة؛
 على البنوك اجلزائرية توفَت قواعد بيانات ومعلومات تساعد العمالء على تلبية احتياجاهتم ومساعدهتم يف
ازباذ قراراهتم فيما يتعلق باألمور البنكية؛
 على البنوك اجلزائرية ضرورة متابعة التطورات احلديثة يف رلال اخلدمات البنكية االلكًتونية والوصول إىل
العمالء عرب أحدث الوسائل اإللكًتونية باعتبار أن ذلا تأثَت مباشر على جودة اخلدمات البنكية؛
 تكثيف العمليات اإلشهارية السمعية والبصرية اليت زبص كل اخلدمات البنكية اإللكًتونية ،مع إشهار
إجراءات العمل هبا وجعلها يف متناول كافة ادلتعاملُت إلكساهبم معرفة أكثر هبا؛
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 ضرورة تبٍت نظام الدفع الدوي( )visa, smart card internationalوتوسيعو ليشمل كل الوكاالت
البنكية عرب كل الًتاب الوطٍت وإتاحتو لكل العمالء دون استثناء ،وىذا دلواكبة التطورات التكنولوجية
احلاصلة يف ىذا اجملال.
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خ ـ ـاتم ـة
تبي أ ّن التطور العلمي الذي حدث يف عصر الصناعة كان يف احلقيقة
من خالل دراسة موضوع ىذا البحث ّ

متهيدا لفًتة أخرى أرقي وأمسى من سابقاهتا أصطلح على تسميتها بعصر ادلعلومات وادلعرفة أو بعصر ما بعد
ً
الصناعة ،أين حتقق التطور والتقدم يف اجملال التكنولوجي خاصة يف رلال معاجلة ادلعلومات وبثها ،ما يتضاءل أمامو
كل ما مت إجنازه يف الفًتات السابقة ،حيث وظفت فيو تكنولوجيات عالية التقنية "تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال"
بشكل قوي ومكثف وغري مسبوق ،ىذا اإلقتحام القوي ذلذه التكنولوجيا كان لو آثار عميقة على اخلدمات
البنكية.
إ ّن وجود تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف البنوك أصبح ضرورة تتطلبها التغريات االقتصادية وتطور سوق
جوا من
اخلدمات البنكية الذي مسح بدخول الكثري من ادلؤسسات اخلدمية اخلاصة مباجال الصريفة مما خلق ً
ادلنافسة بي البنوك اجلزائرية جللب عدد أكرب من ادلتعاملي ،لذلك مت تسليط الضوء على تكنولوجيا اإلعالم
واإلتصال وسبل تطوير جودة اخلدمات البنكية لزيادة احلصة السوقية للبنوك وضمان بقائها واستمراريتها باحلفاظ
على العمالء احلاليي وجلب عمالء جدد.
وتقاس الفاجوة الرقمية بي البنوك اجلزائرية وبنوك الدول ادلتطورة بدرجة توفر أسس التكنولوجية الرقمية يف البنوك
أساسا على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ودرجة االرتباط بشبكة االنًتنت وتوفر الطرق
اجلزائرية واليت تستند ً
السريعة والفعالة لتوصيل ادلعلومات ادلالية والبنكية من داخل ىذه البنوك إىل خارجها ،األمر الذي يفرض علينا
مواكبة ىذه النقلة ،حيث بالرغم من اجملهودات ادلبذولة إالّ أن الفاجوة التكنولوجية بي البنوك اجلزائرية ونظائرىا من
نظرا للعديد من ادلعوقات اليت نوجزىا فيما يلي:
البنوك العربية والغربية ال تزال كبرية ً

 غياب الثقافة البنكية يف اجملتمع اجلزائري فهو ال يتعامل بالشيك إالّ قليال؛
 ضعف اإلقبال على استخدام وسائل الدفع االلكًتونية؛
 عدم وضوح البيئة القانونية والتشريعية ادلتعلقة بتنظيم التاجارة االلكًتونية؛
 تعدد ادلخاطر ادلتعلقة بتقدمي اخلدمات البنكية االلكًتونية؛
 ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة الشبكات اخلاصة بالعمليات البنكية.
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ويف ظل ىذه ادلتغريات اجلديدة وجدت البنوك اجلزائرية نفسها يف وضع بالغ احلساسية ،إذ أصبحت ملزمة
بتدعيم قدراهتا التنافسية دلواجهة ىذه التحديات ادلرىونة مبدى جناحها يف حتقيق مكاسب تقنية ادلعلومات ،ولعل
أىم احملاور اليت جيب أخذىا بعي االعتبار لتعظيم االستفادة القصوى من ثورة العلم والتكنولوجيا يف العمل
البنكي تتمثل فيما يلي :
 زيادة اإلنفاق االستثماري يف رلال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال؛
 التوسع يف استخدام االنًتنت لتقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات البنكية للعمالء بكفاءة
أعلى وتكلفة أقل؛
 العمل على خلق شبكة بنكية تكون مبثابة حلقة وصل إلكًتونية بي البنوك من جهة وبي
الشركات والعمالء من جهة أخرى؛
 تفعيل دور شبكة االتصال بي ادلركز الرئيسي لكل بنك وبي باقي فروعو مبا حيقق السرعة يف
تداول ادلعلومات اخلاصة بالعمالء وإجراء التسويات الالزمة عليها ،باإلضافة إىل االرتباط
بالشبكات اإللكًتونية اخلاصة بالبنوك وادلؤسسات ادلالية األخرى؛
 تنويع اخلدمات البنكية يف ضوء التحديات اجلديدة اليت أصبحت تواجو البنوك اجلزائرية ،ليس
فقط من البنوك األجنبية بل وحىت من ادلؤسسات ادلالية غري البنكية وادلؤسسات التاجارية األخرى.
عتمادا على
من خالل الدراسة ادليدانية جملموعة من البنوك العمومية واخلاصة يف بع واليات الوطن وا ً
تبي أن مستوى اخلدمات ال ترقى بشكل كبري إىل مستوى توقعات العمالء،
إستمارة األسئلة ادلوزعة على العمالء ّ
ومن مث فهي حتتاج إىل حتسي وتطوير كبري من مجيع النواحي وىذا راجع إىل تأخر وضعف تطبيق تكنولوجيا
تقييما حسنًا جداً يف أغلب
اإلعالم واإلتصال يف البنوك اجلزائرية ،حيث أن العمالء قيّموا جودة اخلدمات البنكية ً

مظاىرىا ،إىل جانب ارتباط رضا العمالء جبودة اخلدمة البنكية فكلما ارتفع تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال
ارتفعت جودة اخلدمة البنكية ومن مث زيادة رضا العمالء حول مستوى األداء يف البنك والعكس صحيح.
من أجل الوصول إىل جودة تليب حاجات وتوقعات العمالء على البنوك اجلزائرية أن تعرف بأ ّن تقييم جودة
اخلدمة يكون من وجهة نظر العميل ،دون التقليل من أمهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتقييم الداخلي للبنك،
باإلضافة إىل التعرف على العناصر اليت يعتمد عليها العمالء يف تقييمهم جلودة اخلدمة ،وذلك من خالل قياس
رضا العمالء بصفة دورية ومجع ادلعلومات ادلرتبطة باجلودة وكل ادلعلومات ادلتعلقة بتطبيق وتطوير تكنولوجيا
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اإلعالم واإلتصال ،كما جيب على البنوك اجلزائرية أن تقوم بتدريب ادلوظفي يف خمتلف ادلستويات على حتسي
قدراهتم وحسن إستعماذلم ذلذه التكنولوجيات وحتسيسهم بأمهية تقدمي خدمات إلكًتونية ذات جودة عالية
لعمالئها ،ومبا أ ّن حاجات العمالء وتوقعاهتم تتطور فهي رلربة على االستاجابة لتلك التغريات لضمان بقائها
وإستمراريتها وذلك من خالل اإلىتمام الكبري والتطوير ادلستمر لتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال.
وكل ىذا ال يعين أن جتربة اجلزائر يف إدخال تقنيات حديثة على خدماهتا البنكية مل تلعب دورىا ،فعلى األقل
قد سامهت بقدر ما يف حتقيق مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية بتزويد وتدعيم القطاع البنكي باإلطارات
الفنية وبع

التقنيات احلديثة كما سبق والحظنا ،إالّ أننا مازلنا يف حاجة ماسة إىل مراجعة أنظمتنا التعليمية

والبحثية ألننا نواجو الكثري من التحديات الداخلية واخلارجية.
إ ّن تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يقتضي إتاحة الفرصة لبناء القاعدة األساسية وحتديد اإلسًتاتياجية
الصحيحة وتوفري الظروف ادلالئمة ،وأن تكون مبنية على أسس صحيحة متوافقة ومتكيفة مع البيئة واحمليط الذي
ستطبق فيو ،حىت وإن كانت مستوردة أو مستقاة من رلتمعات أخرى.
وأخيرا نرجو من اهلل العلي القدير أن نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع وجمع مادته العلمية
ومعالجته ،فـإن كان كذلك فـله الحمد وإن كان غير ذلك فحسبنا أننا حاولنا واهلل الموفق.
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 .71عبد الرزاق زلمد الدليمي ،المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال ،ط  ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.2011 ،
 .72عبد القادر قندوز ،زلمد الطيب الزاوي ،المدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال ،ادلطبعة العربية ،غرداية،
.2011
 .73عبد الكرمي درويش ،أصول اإلدارة العامة ،مكتبة زىراء الشرق للنشر ،القاىرة ،د ت.
 .74عبد اهلل فرغلى علي موسى ،تكنولوجيا المعلومات ودورىا في التسويق التقليدي واإللكتروني ،إيرتاك
للنشر والتوزيع ،مصر.2007 ،
 .75عبد ادلالك ردمان الدناين ،الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنيت ،دار الراتب اجلامعية ،بريوت.2001 ،
 .76عبد ادلنعم راضي ،فرج عزت ،اقتصاديات النقود والبنوك ،البيان للطباعة والنشر ،مصر.2001 ،
 .77عبد اذلادي النجار ،بطاقات االئتمان والعمليات المصرفية اإللكترونية ،اجلديد يف أعمال ادلصارف من
الوجهتني القانونية واالقتصادية  -اجلديد يف تقنيات ادلصارف ،-ج ،01 :منشورات حليب ،بريوت.2002 ،
 .78عبداهلل فرغلي علي موسى ،تكنولوجيا المعلومات ودورىا في التسويق التقليدي وااللكتروني ،ط ،1إيرتاك
للطباعة وانشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.2008 ،
 .79عبيد عنان وآخرون ،التسويق ،مطبعة جامعة عني الشمس ،القاىرة.1999 ،
 .81عصام عمر أمحد مندور ،البنوك الوضعية والشرعية ،ط ،2دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع،
اإلسكندرية.2013 ،
 .81عقل مفلح ،وجهات نظر مصرفية ،ج ،02 :مكتبة اجملتمع العريب ،عمان ،األردن.2006 ،
 .82عالء عبد الرازق زلمد السادلي ،تكنولوجيا المعلومات ،دار ادلناىج للنشر والتوزيع ،ط ،2عمان ،األردن،
.2002
 .83عالء عبد الرزاق زلمد السادلي وآخرون ،شبكات اإلدارة االلكترونية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن،
.2005
 .84عالء عبد الرزاق زلمد السادلي ،نظم المعلومات والذكاء الصناعي ،دار ادلناىج للنشر والتوزيع ،األردن،
.1999
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 .85عالء فرحان طالب ،المزيج التسويقي المصرفي وأثره في الصورة المدركة للزبائن ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،األردن.2010 ،
 .86علي الفالح الزغيب ،مبادئ وأساليب التسويق :مدخل منهجي تطبيقي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن،
.2010
 .87علي غريب ،ميينة نزار ،التكنولوجيا المستوردة ،سلرب علم االجتماع واالتصال ،قسنطينة.2002 ،
 .88عماد الصباغ ،نظم المعلومات ماىيتها ومكوناتها ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.2000 ،
 .89عواطف إبراىيم احلداد ،إدارة الجودة الشاملة ،دار الفكر ،عمان.2009 ،
 .91عوض بدير احلداد ،تسويق الخدمات المصرفية ،البيان للطباعة والنشر.1999 ،
 .91غسان قاسم داود الالمي ،إدارة التكنولوجيا مفاىيم ومداخل تقنيات تطبيقات عملية ،دار ادلناىج للنشر
والتوزيع ،األردن.2007 ،
 .92فايز مجعو صاحل النّجار ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط.2007 ،2
 .93فريد راغب النجار ،التجارة واألعمال االلكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،ج م ع.2006 ،
 .94فريد راغب النجار ،تكنولوجيا االتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،
.2009
 .95فريد عبد الفتاح ،المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية ،مصر.2006 ،
 .96فريد كورتل ،تسويق الخدمات ،دار الكنوز للمعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،األردن.2009 ،
 .97فالح حسن احلسيين ،مؤيد عبد الرمحن الدوري ،إدارة البنوك ،ط  ،1دار وائل ،األردن.2000 ،
 .98فواز التميمي ،أمحد اخلطيب ،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأىيل لإليزو ،1009عامل الكتب احلديث،
األردن.2008 ،
 .99فيليب كولرت ،جاري ارمسرتونج ،أساسيات التسويق ،تر :سرور علي إبراىيم سرور ،الرياض ،دار ادلريخ
للنشر.2007 ،
 .111قاسم نايف ،علوان احملياوي ،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو  ،0000 -1009دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان.2005 ،
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 .111قاسم نايف ،علوان احملياوي ،إدارة الجودة في الخدمات ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،األردن.2006 ،
 .112مارلني كاليتون ،إدارة مشاريع التشغيل اآللي في المكتبات ،ترمجة علي سليمان الصوينع ،الرياض ،معهد
اإلدارة العامة.1992 ،
 .113مأمون الدراركة ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2008 ،
 .114مأمون الدراركة ،إدارة الجودة الشاملة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2001 ،
 .115مأمون الدراركة ،طارق شليب ،الجودة في المنظمات الحديثة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن.2002 ،
 .116مأمون السلطي ،سهيل إلياس ،دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة اإليزو ،1000دار الفكر ادلعاصر،
ط ،1دمشق.1999 ،
 .117ماىر كنج شكري ،العمليات المصرفية الخارجية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن.2004 ،
 .118زلسن أمحد اخلضريي ،التسويق المصرفي المدخل المتكامل لحل المشكالت البنكية ،ادلكتبة األصللو
مصرية ،مصر.1982 ،
 .119زلسن أمحد اخلضريي ،التسويق المصرفي ،إيرتاك للنشر والتوزيع ،مصر.1999 ،
 .111زلمد إبراىيم زلمود الشافعي ،اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية ،دار النهضة العربية،
القاىرة.2003 ،
 .111زلمد أمحد حسان ،نظم المعلومات اإلدارية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2008 ،
 .112زلمد الصرييف ،إدارة تكنولوجيا المعلومات ،اإلسكندرية ،دار الفكر اجلامعي.2009 ،
 .113زلمد الصرييف ،اإلدارة اإللكترونية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2007،
 .114زلمد الطائي ،صيانة وإدامة نظم المعلومات ،ط ،1دار ادليسرة للنشر والتوزيع ،عمان.2007 ،
 .115زلمد أمني الرومي ،التعاقد اإللكتروني عبر االنترنت ،ط  ،1دار ادلطبوعات اجلامعية ،مصر.2004 ،
 .116زلمد سعيد أمحد إمساعيل ،أساليب الحماية القانونية للمعلومات التجارية اإللكترونية ،منشورات احلليب
احلقوقية ،لبنان.2009 ،
 .117زلمد مسري أمحد ،الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية ،دار ادليسرة للنشر والتوزيع ،األردن،
.2009
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 .118زلمد صاحل احلناوي وآخرون ،مقدمة في األعمال في عصر التكنولوجيا ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،
.2004
 .119زلمد صاحل ادلؤذن ،مبادئ التسويق ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع،
ط.2002 ،1
 .121زلمد طاىر نصري ،التسويق االلكتروني ،دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2005 ،
 .121زلمد عبد العال النعيمي و آخرون ،إدارة الجودة المعاصرة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.2009 ،
 .122زلمد عبد العليم صابر ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2007 ،
 .123زلمد فتحي عبد اذلادي ،المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديد ،مكتبة الدار العربية
للكتاب ،القاىرة ،مصر.2000 ،
 .124زلمد فريد الصحن ،قراءات في إدارة التسويق ،مصر ،الدار اجلامعية.2002 ،
 .125زلمد زلمد اذلادي ،تكنولوجيا المعلومات وشبكات المعلومات مع معجم شارح للمصطلحات ،ادلكتبة
األكادميية ،القاىرة.2000 ،
 .126زلمد زلمود مصطفى ،التسويق االستراتيجي للخدمات ،دار ادلنهج للنشر والتوزيع ،األردن.2003 ،
 .127زلمود جاسم الصميدعي ،بشري العالق ،أساسيات التسويق الشامل والمتكامل ،دار ادلناىج ،األردن،
.2002
 .128زلمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان يوسف ،تسويق الخدمات ،دار ادلسرية ،عمان ،األردن.2010 ،
 .129زلمود جاسم الصميعدي ،ردينة عثمان يوسف ،التسويق المصرفي ،دار ادلناىج ،عمان.2005 ،
 .131زلمود حسني الوادي وآخرون ،إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية ،دار صفاء للنشر والتوزيع،
األردن.2010 ،
 .131زلمود زلمد أبو فروة ،الخدمات البنكية اإللكترونية عبر االنترنت ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن،
.2009
 .132زلمود زلمود عفيفي ،التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاىرة،
.1994

264

ق ائمة الم راج ع

أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمة البنكية

 .133زلمود يونس وكمال أمني الوصال ،اقتصاديات نقود وبنوك وأسواق مالية ،قسم االقتصاد (الناشر) ،جامعة
اإلسكندرية ،ج م ع.2005 ،
 .134مدحت صادق ،أدوات وتقنيات مصرفية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.2007 ،
 .135مراد شلباية و وائل أبو مغلي ،مقدمة إلى الشبكات ،ط ،2دار ادليسرة ،عمان.2002 ،
 .136مزىر شعبان العاين ،شوقي ناجي جواد ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،الشارقة ،إثراء للنشر
والتوزيع.2008 ،
 .137مزىر شعبان العاين ،شوقي ناجي جواد ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،إثراء للنشر والتوزيع،
عمان.2008 ،
 .138مزىر شعبان العاين ،نظم المعلومات اإلدارية :منظور تكنولوجي ،دار وائل للنشر ،عمان.2009 ،
 .139مصطفى علي ،نظم المعلومات وإدارة المؤسسات ،دار الرياض للنشر ،دمشق.2006 ،
 .141مصطفى كمال السيد طايل ،الصناعة المصرفية في ظل العولمة ،إحتاد ادلصارف العربية ،لبنان.2009 ،
 .141مصطفى كمال طو ووائل أنور بندق ،األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة ،دار الفكر
اجلامعي ،اإلسكندرية.2005 ،
 .142معن زلمود عياصرة ،مروان زلمد بين أمحد ،القيادة والرقابة واالتصال اإلداري ،دار احلامد ،عمان،

2008

.
 .143منري وشلدوح زلمد اجلنبيهي ،البنوك اإللكترونية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،ج م ع.2005 ،
 .144مهدي السمرائي ،إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي ،دار جرير للنشر والتوزيع،
األردن.2007 ،
 .145ناجي معال ،األصول العلمية للتسويق المصرفي ،مطابع صفوة ،األردن ،ط.2007 ،3
 .146ناظم زلمد نوري الشمري ،عبد الفتاح زىري العبدالت ،الصيرفة اإللكترونية :األدوات والتطبيقات
ومعيقات التوسع ،عمان ،األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط .2008 ،1
 .147نبيل زلمد مرسي ،نظم المعلومات اإلدارية ،اإلسكندرية ،ادلكتب اجلامعي احلديث.2006 ،
 .148صلم عبود ،إدارة الجودة الشاملة في عصر األنترنت ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان.2010 ،
 .149نوري منري ،التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني ،ط  ،1ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.2014 ،
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 .151ىاين حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،دار وائل للنشر ،ط ،3عمان.2005 ،
 .151ىوشيار معروف ،تحليل االقتصاد التكنولوجي ،دار جراير للنشر والتوزيع ،األردن.2006 ،
 .152وليام روث ،تر :عبد احلكم أمحد اخلزامى ،تطور نظرية اإلدارة منذ ما قبل اختراع  wattلآللة البخارية
إلى تكنولوجيا الروبوت وعصر المعلومات ،ط ،1إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.2001 ،
 .153يوسف أمحد أبو فارة ،التسويق اإللكتروني –عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت ،-دار وائل للنشر
والتوزيع.
 .154يوسف حجيم الطائي وآخرون ،نظم إدارة الجودة ،دار اليازوري ،عمان.2009 ،

 المقاالت:
 .1بريش عبد القادر ،جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك ،رللة اقتصاديات مشال
إفريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،ع.2005 ،03 :
 .2بومعيل سعاد ،فارس بوباكور ،أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية ،رللة اإلقتصاد
وادلنامجنت ،جامعة تلمسان ،ع ،03 :مارس.2004
 .3رابح عرابة ،دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية االلكترونية ،رللة األكادميية للدراسات االجتماعية
واإلنسانية ،ع.2012 ،08 :
 .4رعد حسن الصرن ،أىمية دراسة العالقة بين شبكة االنترنيت وجودة الخدمة المصرفية ،دراسة نظرية ،رللة
العلوم اإلنسانية ،ع.02 :
 .5صاحل صاحلي ،اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأىيل
االقتصادي ،رللة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس –سطيف ،-1اجلزائر ،ع.2002 ،1
 .6طاري زلمد العريب ،التسويق المصرفي في الجزائر بين النظرية والتطبيق (حالة ،)CPAرللة جامعة دمشق
للعلوم القانونية ،اجمللد  ،23ع ،01 :كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري زلمد خيضر ،بسكرة.2007 ،
 .7عبد اهلل محود سراج ،أىمية خصائص المعلومات في بناء اختيارات المنظمة ،رللة العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري ،جامعة سطيف ،ع .2005 ،4
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 .8عرابة رابح ،دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية اإللكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري،
األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،ع ،8 :اجلزائر.2012 ،
 .9عماري عمار وبشلول فايزة ،مشاكل االقتصاد الجديد ،رللة العلوم االقتصادية والعلوم االنسانية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس ،سطيف.2004 ،
 .11فارس زلمود أبو معمر ،قياس جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة ،مجلة الجامعة
اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،اجمللد الثالث عشر ،ع .2005 ،01
 .11معهد الدراسات ادلصرفية ،الخدمات المصرفية اإللكترونية ،رللة إضاءات ،ع ،12 :الكويت.2013 ،
 .12نادية جرب عبد اهلل ،عثمان حسن عثمان ،التقنية الحديثة والتنمية البشرية االنتقائية ،مجلة مستقبل التربية
العربية ،رللد  ،09ع ،31 :اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
 .13ناجي معال ،قياس جودة الخدمات المصرفية ،رللة العلوم اإلدارية ،اجمللد رقم  ،25ع  ،2جوان .1998
 .14ندى امساعيل اجلبوري ،أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظمي ،رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية
اجلامعة ،ع.2009 ،22 :
 .15نشرة اقتصادية لبنك اإلسكندرية ،اجمللد اخلامس والثالثون ،اإلسكندرية.2003 ،
 .16زىري بشنق ،العمليات المالية المصرفية اإللكترونية ،إحتاد ادلصارف العربية ،بريوت.2006 ،
 .17يسري أبو سالك ،أثر تكنولوجيا العمل في الوحدات اإلدارية على نظم معالجة المعلومات ،رللة العلوم
اإلنسانية ،ع ،01 :اجلامعة األردنية.2002 ،
 .18ليلى عبد الرحيم ،أثر جودة الخدمات المصرفية في اكتساب الميزة التنافسية للبنوك -دراسة حالة بنك
الفالحة والتنمية الريفية ،-رللة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،جامعة تيارت ،ع.2013 ،09 :

 الملتقيات:
 .1حسن رضا النجار ،تكنولوجيا االتصال :المفهوم والتطور ،ادلؤدتر الدويل حول اإلعالم اجلديد :تكنولوجيا
جديدة لعامل جديد ،جامعة البحرين ،البحرين 9-7 ،أفريل.2009
 .2رضا عبد الواحد أمني ،استخدام الشباب الجامعي لموقع يوتوب على شبكة االنترنت ،ادلؤدتر الدويل حول
اإلعالم اجلديد :تكنولوجيا جديدة لعامل جديد ،جامعة البحرين 8-7 ،أفريل .2009
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 .3سعيد عمري ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال حافز أم عائق أمام المنشآت ص و م ،حبث مقدم للملتقى
الدويل حول متطلبات تأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف الدول العربية ،جامعة جيجل ،يومي  17و 18أفريل
.2006
 .4عرابة رابح ،عميش عائشة ،أىمية القدرة التكنولوجية في تعزيز القدرة التنافسية لدى المؤسسات
الصناعية  ،حبث مقدم للملتقى الدويل حول ادلنافسة واسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع
احملروقات يف الدول العربية ،جامعة الشلف ،يومي  09و 10نوفمرب.2010 ،
 .5فؤاده البكري ،الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة االتصال واإلعالم الجديد ،ادلؤدتر الدويل حول اإلعالم
اجلديد :تكنولوجيا جديدة لعامل جديد ،جامعة البحرين ،البحرين 9-7،أفريل .2009
 .6قطاف ليلى ،بوسعدة سعيدة ،االئتمان االيجاري كطريقة حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع
دراسة تطبيقية لمؤسسة

BCR-

بسطيف ،الدورة التدريبية الدولية حول دتويل ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة

وتطوير دورىا يف االقتصاديات ادلغاربية ،ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
سطيف 28-25 ،ماي .2003
 .7زلمد بوتني ،أثر تكنولوجيا المعلومات على عملبة اتخاذ القرار و األداء – واقع المؤسسة الجزائرية،
ادللتقى الدويل حول أمهية الشفافية وصلاعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العامي ،كلية علوم االقتصاد وعلوم
التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.2003 ،
 .8نوال بن عمارة ،وسائل الدفع االلكترونية (األفاق والتوصيات) ،ادللتقى الدويل حول التجارة االلكرتونية،
جامعة قاصدي مرباح ورقلة أيام  17-15مارس .2004
 .9وزيان عثمان ،اقتصاد المعرفة :مفاىيم واتجاىات ،حبث مقدم يف إطار ادللتقى الدويل حول التنمية البشرية
وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءة البشرية ،جامعة ورقلة ،يومي  10-09مارس.2004 ،
 .11حييوش حسني ،مداخلة بعنوان تسيير مخاطر القروض :حالة  ،CPAادلؤدتر الدويل السابع إلدارة ادلخاطر
يف ظل اقتصاد ادلعرفة ،يومي  19-17أفريل  ،2007جامعة الزيتونة ،تونس.
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 األطروحات:
 .1بريش عبد القادر ،التحرير المصرفي ومتطلبات الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك
الجزائرية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،فرع نقود ومالية ،جامعة
اجلزائر.2006-2005 ،
 .2زيدان زلمد ،دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ،أطروحة مقدمة لنيل
شهادة الدكتوراه  ،قسم العلوم االقتصادية ،فرع ختطيط ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم تسيري ،جامعة اجلزائر،
.2005-2004
 .3سامي أمحد زلمد مراد ،دور اتفاقية الجاتس في رفع كفاءة أداء الخدمات المصرفية ببنوك القطاع العام
المصري ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،أكادميية السادات ،ج م ع.2002 ،
 .4صاحل بوعبد اهلل ،نماذج وطرق قياس جودة الخدمة :دراسة تطبيقية على خدمات مؤسسة بريد الجزائر،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة سطيف ،اجلزائر.2014 -2013 ،
 .5طارق زلمد خليل األعرج ،العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك
اإللكترونية -دراسة تحليلية آلراء عينة من المتعاملين مع البنوك القطرية ،-أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،األكادميية العربية ادلفتوحة ،الدمنارك.2013 ،
 .6فاحل عبد القادر احلوري ،إستراتيجية المعلومات ودورىا في تعزيز الميزة التنافسية ،أطروحة مقدمة لنيل
شهادة الدكتوراه ،كلية الدراسات اإلدارية وادلالية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا.2004-2003 ،
 .7معراج ىواري ،تأثير السياسات التسويقية على تطوير الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الجزائرية،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة اجلزائر.2005 ،
 .8ميهوب مساح ،أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على األداء التجاري والمالي للمصارف الفرنسية –حالة
نشاط البنك عن بعد ،-أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة قسنطينة.2014-2013 ،2
 .9وفاء حلوز ،تدعيم جودة الخدمة البنكية وتقيمها من خالل رضى العميل ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه ،جامعة تلمسان.2014 ،
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 المعاجم:
 .1تيسري الكيالين ،معجم الكيالني لمصطلحات الكمبيوتر واألنترنت ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت.2004 ،
 .2عبد العزيز إبراىيم اجلبريي ،علي بني صاحل الغامدي ،المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب اآللي
واإلنترنت ،مكتبة العبيكان ،السعودية.2001 ،
 .3زلمود الربيعي وآخرون ،المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب اآللي واإلنترنت ،مكتبة العبيكان،
السعودية.2001 ،
 .4مفتاح زلمد دياب ،معجم ادلصطلحات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،الدار الدولية للنشر ،القاىرة،
.1995

 المواقع اإللكترونية:
 -1العتييب ع ،أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية :دراسة ميدانية على األكاديمية
الدولية األسترالية ،األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل ،لوحظ يوم  ،2011/10/26متاح على ادلوقع:
http://www.abahe.co.uk

 -2رشدي عبد اللطيف وادي ،تقييم جودة خدمات المصارف العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العمالء،
لوحظ يوم  2013/07/29متاح على

ادلوقعhttp://iugaza.edu.ps :
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00

معامل االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة

00

اإلحصائيات التفصيلية اخلاصة باالستبانة لكل البنوك يف كل والية

00

اإلحصائيات اخلاصة باالستبانة لكل الواليات

223

00

وصف العينة من حيث اجلنس

224

00

وصف العينة من حيث ادلهنة وادلستوى العلمي

224

00

وصف العينة من حيث العمر واألقدمية يف التعامل مع البنك

225

01

نتيجة اختبار االشارة للبعد األول

227

00

نتيجة اختبار االشارة لفقرات البعد األول

228

00

نتيجة تفصيل اختبار االشارة للفقرة غري الدالة يف البعد األول

229

00

نتيجة اختبار االشارة للبعد الثاين

230

00

نتيجة اختبار االشارة لفقرات البعد الثاين

231

00

نتيجة اختبار االشارة للبعد الثالث

233

00

نتيجة اختبار االشارة لفقرات البعد الثالث

234

00

نتيجة تفصيل اختبار االشارة للفقرة غري الدالة يف البعد الثالث

235

00

نتيجة اختبار االشارة للبعد الرابع

236

00

نتيجة اختبار االشارة لفقرات البعد الرابع

237

01

نتيجة اختبار االشارة للبعد اخلامس

239

00

نتيجة اختبار االشارة لفقرات البعد اخلامس

240

00

نتيجة اختبار االشارة لألبعاد اخلمسة للبنوك العمومية

242

00

نتيجة اختبار االشارة لألبعاد اخلمسة للبنوك اخلاصة

243

221
223-222
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 -2فهرس األشكال

رقم الشكل

إسم الشكل

رقم الصفحة

10

التصور ادلتسلسل الجتاىات التكنولوجيا

05

10

خصائص ادلعلومات

15

10

االختالفات بني البيانات ،ادلعلومات وادلعرفة

19

10

العالقة بني البيانات وادلعلومات

20

10

العالقة بني البيانات وادلعلومات وادلعرفة

21

10

خصائص تكنولوجيا ادلعلومات

23

10

عناصر العملية االتصالية

29

10

شبكات النطاق احملدود

36

10

شبكات النطاق ادلتسع

37

01

شبكة الناقل

38

00

شبكة احللقة

39

00

شبكة النجمة

40

00

التمثيل الزمين "لالنكسارات التكنولوجية من قبل رلموعة من (التجهيزات،

48

الربرليات ،االتصاالت) لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
00

مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال

49

00

خصائص اخلدمات

62

00

اخلدمة الباردة

68

00

ادلصنع للخدمة

69

00

احلديقة الوردية

70

00

جودة خدمة العميل

71

01

مراحل دورة حياة اخلدمة البنكية

79

00

أبعاد جودة اخلدمة البنكية

109

00

منوذج الفجوات جلودة اخلدمة

111

00

مناىج تطوير جودة اخلدمة البنكية

123
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00

تبسيط دلفهوم الوحدات الطرفية عند نقاط اليع

143

00

مثال عن نظام العميل /اخلادم

143

00

تبسيط مفهوم عملية االتصال للبنوك ادلنزلية

144

00

الصفحة الرئيسية لبنك يب أن يب باريباس

181

00

أنواع البطاقات البنكية ادلقدمة من بنك يب أن يب باريباس

181

00

الصفحة اخلاصة ببنك يب أن يب باريباس اجلزائر عن بعد

183

01

صفحة الدخول حلسابك

00

الصفحة اخلاصة بتحويل األموال من حساب حلساب

185

00

الصفحة اليت تشرح خصائص خدمة االتصال ادلباشر

186

00

الصفحة اليت تشرح خدمة الدفع عبد األنرتنت

186

00

الصفحة الرئيسية لبنك سوسييت جنرال اجلزائر

188

00

وكالة ومركز أعمال سطيف

188

00

الصفحة اخلاصة بالبنك االلكرتوين لسوسييت جنرال اجلزائر

189

00

الصفحة اخلاصة بكيفية فحص حساب العميل

190

00

الصفحة اخلاصة بأنواع البطاقات البنكية ادلقدمة من قبل سوسييت جنرال اجلزائر

192

00

الصفحة اخلاصة باستخدام الربيد االلكرتوين إلرسال الشكاوى

193

01

الصفحة اخلاصة خبدمة سوجيالين

00

الصفحة الرئيسية لبنك بدر

196

00

الصفحة اخلاصة مبعلومات عن وكاالت يف والية سطيف

196

00

الصفحة اخلاصة خبدمة البنك عن بعد

197

00

صفحة الدخول إىل فحص احلساب البنكي

198

00

عرض احلساب البنكي اخلاص بالعميل

198

00

طلب تغري الرقم السر

199

00

الربيد االلكرتوين

199

00

الصفحة الرئيسية لبنك التنمية احمللية

202

00

الصفحة اخلاصة مبعلومات عن الوكاالت

202

BNP.Net

SOGELINE

184

194
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01

الصفحة اخلاصة خبدمة

00

صفحة الدخول إىل فحص احلساب البنكي

204

00

عرض احلساب البنكي اخلاص بالعميل

204

00

طلب تغيري الرقم السر

205

00

األمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمة البنكية اإللكرتونية

244

e-bdl

203

281
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ف ـهــرس المحتويات

فهرس المحتويات

رقم الصفحة
أ

مقدمة
الفصل األول :اإلطار النظري لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
تمهيد الفصل

2

المبحث األول :مفاهيم عامة مرتبطة بالتكنولوجيا

3

المطلب األول :ماهية التكنولوجيا

3

المطلب الثاني :مكونات التكنولوجيا ومراحل تطورها

7

المطلب الثالث :التغري التكنولوجي يف املؤسسة ومزايا التكنولوجيا

9

المبحث الثاني :مدخل إلى تكنولوجيا اإلعالم

11

المطلب األول :البيانات واملعلومات واملعرفة

11

المطلب الثاني :التفرقة بني البيانات واملعلومات واملعرفة

17

المطلب الثالث :ماهية تكنولوجيا اإلعالم

22

المطلب الرابع :مكونات ووظائف تكنولوجيا اإلعالم

24

المبحث الثالث :أساسيات حول تكنولوجيا االتصال

27

المطلب األول :عموميات حول االتصال

27

المطلب الثاني :ماهية تكنولوجيا االتصال

31

المطلب الثالث :شبكات االتصال

34

283
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ف ـهــرس المحتويات
المبحث الرابع :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

44

المطلب األول :ماهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

44

المطلب الثاني :متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وحتديات إدارهتا

48

المطلب الثالث :تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف املؤسسات

52

خالصة الفصل

55

الفصل الثاني :أساسيات حول جودة الخدمة البنكية
تمهيد الفصل

57

المبحث األول :الخدمة

58

المطلب األول :مفهوم اخلدمة

58

المطلب الثاني :خصائص اخلدمة ،مشاكلها وأساليب معاجلتها

59

المطلب الثالث :أصناف اخلدمة وأنواعها

63

المبحث الثاني :مدخل إلى الخدمة البنكية

72

المطلب األول :مفهوم اخلدمة البنكية

72

المطلب الثاني :دورة حياة اخلدمة البنكية

77

المطلب الثالث :أنواع اخلدمات البنكية

81

المبحث الثالث :الجودة

94

المطلب األول :ماهية اجلودة

94

المطلب الثاني :متطلبات اجلودة وأهدافها

98

المطلب الثالث :عناصر تسيري اجلودة وأبعادها

111
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أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمة البنكية

المبحث الرابع :جودة الخدمة البنكية

104

المطلب األول :ماهية جودة اخلدمة البنكية

114

المطلب الثاني :حمددات وأبعاد اخلدمة البنكية وأساليب قياسها

116

المطلب الثالث :خطوات حتقيق جودة اخلدمة البنكية وأساليب حتسينها

115

المطلب الرابع :تطوير جودة اخلدمة البنكية

119

خالصة الفصل

128

الفصل الثالث :أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمة البنكية
تمهيد الفصل

130

المبحث األول :تكنولوجيا الخدمة البنكية

131

المطلب األول :ماهية تكنولوجيا اخلدمة البنكية

131

المطلب الثاني :مكونات التكنولوجيا املستخدمة يف البنوك

133

المطلب الثالث :أمهية تكنولوجيا اخلدمة البنكية وعوامل انتشارها

145

المبحث الثاني :الخدمة البنكية اإللكترونية

148

المطلب األول :جودة اخلدمة البنكية اإللكرتونية

148

المطلب الثاني :النقود اإللكرتونية

153

المطلب الثالث :تصنيفات اخلدمة البنكية اإللكرتونية

156
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أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمة البنكية

المبحث الثالث :آثار اعتماد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمة البنكية

166

المطلب األول :آثار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اخلدمة البنكية

166

المطلب الثاني :محاية اخلدمات البنكية اإللكرتونية

172

المطلب الثالث :التحديات اليت تواجه الصناعة البنكية يف ظل تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

175

ومتطلبات تطبيقها
خالصة الفصل

177

الفصل الرابع :دراسة حالة بعض البنوك التجارية الجزائرية عمومية وخاصة
تمهيد الفصل

179

المبحث األول :الخدمات االلكترونية المقدمة من قبل بعض البنوك التجارية في الجزائر

180

المطلب األول :اخلدمات البنكية عرب االنرتنت لبنك

BNP Paribas Aldjazaïr

180

المطلب الثاني :اخلدمات البنكية االلكرتونية يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر

187

المطلب الثالث :اخلدمات البنكية االلكرتونية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية

194

المطلب الرابع :اخلدمات البنكية عرب االنرتنت لبنك التنمية احمللية

B.D.L

211

المبحث الثاني :المنهجية اإلحصائية للدراسة التطبيقية

208

المطلب األول :املنهج

218

المطلب الثاني :عينة الدراسة

218

المطلب الثالث :أسلوب الدراسة

211

المطلب الرابع :ثبات وصدق أداة الدراسة

215
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المبحث الثالث :عرض وتحليل النتائج

222

المطلب األول :وصف خصائص العينة

222

المطلب الثاني :اختبار الفرضيات

226

المطلب الثالث :نتائج واقرتاحات الدراسة التطبيقية

246

خاتمة

523

قائمة المراجع

257
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523

المالحق
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المالحق
الملحق رقم 10

قائمة األساتذة الذين قاموا بتحكيم االستمارة

االسم واللقب

الرتبة

الجامعة

بروش زين الدين

أستاذ التعليم العايل

سطيف 1

جبار حمفوظ

أستاذ التعليم العايل

سطيف 1

ملياين حكيم

أستاذ التعليم العايل

سطيف 1

بقة الشريف

أستاذ التعليم العايل

سطيف 1

ساعد بن فرحات

أستاذ التعليم العايل

سطيف 1

سبيت عبد العزيز

أستاذ مساعد

سطيف 1

عادل لعجال

أستاذ مساعد

سطيف 1

الم ـالح ـق
الملحق رقم 02

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
جامعة سطيف1
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
مدارس الدكتوراه
سيدي(سيدتـي) احملرتم(ة) حتية طيبة وبعد:
يف إطار إعداد أطروحة التخرج لنيل شهادة الدكتوراه ختصص بنوك مالية وتأمينات ،يقوم الباحث "بن بوريش نشاط الدين" بإعداد
حبث حول :أثر تكنولوجيا االعالم واالتصال على جودة الخدمات البنكية ،دراسه بعض البنوك التجارية الجزائرية (عمومية وخاصة).
نرجوا من سيادتكم ملىء ىذه اإلستمارة بكل عناية ودقة ،مع العلم أن مجيع ادلعلومات ستعاجل بسرية تامة ولن تستخدم إالَّ ألغراض
البحث العلمي.
وشكرا.
ً

-1المعلومات الشخصية
الجنس:
العمر:

أنثى

ذكر

(من53-33سنة)

(أقل من30سنة)

(أكثر من53سنة)

المستوى التعليمي:
أقل من ثانوي

ثانوي

جامعي

المهنة:
موظف

تاجر

رجل أعمال

متقاعد

طالب

عاطل عن العمل

مهنة أخرى

األقدمية في التعامل مع البنك:
(أقل من5سنوات)

(من13-5سنوات)

رقم اذلاتف///-//////-////-///-///// :

(اكثر من13سنوات)

الربيد االلكرتوينnachat48@hotmail.com :
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الم ـالح ـق

 -2آراء العمالء حول جودة الخدمة اإللكترونية المقدمة من قبل البنك الذي يتعاملون معه
يرجى وضع عالمة) (xيف اخلانة ادلناسبة:
الرقم

درجة ادلوافقة

العبارة
موافق
بشدة

 1ادلوقع االلكرتوين للبن

ملتزم بتحقيق وعوده حول اخلدمات ادلقدمة يف

الوقت احملدد
 2البن يتميز بالدقة يف تعامالتو االلكرتونية
 3البن يقدم خدمات إلكرتونية متنوعة قادرة على تلبية رغبة كل عميل
 4اخلدمات البنكية ادلستحدثة ترسل للعمالء عرب الربيد اإللكرتوين
 5ادلوزع اإللكرتوين للبن يعمل بصفة دائمة (يف أي وقت)
 6البن ينفذ األوامر االلكرتونية للعمالء بصفة سريعة
 7البن يتعامل مع ادلشاكل النامجة عن التعامالت اإللكرتونية بسرعة
 8البن جييب عن االستفسارات واالستعالمات ادلرسلة إلكرتونيا من قبل
العميل بسرعة
 9يتم احلصول إلكرتونيًا على كشف احلساب عند الطلب فقط
 13ادلوقع االلكرتوين للبن مصمم بشكل جذاب ومجيل
 11ادلوقع االلكرتوين للبن مصمم بشكل يسهل على العميل تتبع تحتواه
 12ادلوقع االلكرتوين للبن يسهل العثور على ما تحتاجو العميل
 13ادلوقع االلكرتوين للبن يعرض اخلدمات ادلقدمة بشكل جيد
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موافق

موافق

غري

غري موافق

بدرجة أقل

موافق

بشدة

الم ـالح ـق
الرقم

درجة ادلوافقة

العبارة
موافق

موافق

بشدة

 14ادلوقع االلكرتوين للبن

غري

موافق

بدرجة أقل موافق

غري موافق
بشدة

مصمم بطريقة تسهل على العميل اكتشاف

اخلدمات اجلديدة
 15ميكن الدخول إىل ادلوقع االلكرتوين للبن بسرعة
 16سهولة الوصول إىل البن عن طريق اذلاتف (الرد آين (موظف) أو آيل)
 17ادلوقع االلكرتوين للبن يتي للعميل االطالع على حسابو الشخصي
بسهولة
 18سهولة إجياد اخلدمة ادلرغوبة من قِبل العميل على ادلوقع االلكرتوين للبن

الرقم

درجة ادلوافقة

العبارة
دائما

غالبا

أحيانا

نادرا أبدا

 19ال يتعامل البن مع معلومايت اخلاصة بسرية تامة عرب موقعو االلكرتوين
 23ال أشعر باألمان يف تعاماليت اإللكرتونية مع البن
 21لقد مت إخرتاق (اإلستيالء) حسايب البنكي اإللكرتوين
 22لقد صادفت وجود أخطاء يف تعاماليت اإللكرتونية مع البن
ما ىو إقرتاحكم لتحسني جودة اخلدمة البنكية اإللكرتونية؟ .......................................................................
.............................................................................................................................
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:الملخص
يهدف هذا البحث إىل دراسة أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اخلدمة البنكية املقدمة
،من قبل البنوك التجارية اجلزائرية بالنسبة لعينة من العمالء الذين لديهم اشًتاك يف املوقع اإللكًتوين
،حيث مت االعتماد على املعاينة كأسلوب إحصائي للدراسة واستخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات
وذلك هبدف معرفة العناصر املهمة واألقل أمهية بالنسبة للعمالء حىت تتمكن البنوك من حتسني جودة
 وقد أظهرت النتائج وجود اختالف يف األمهية النسبية،خدماهتا يف ظل تبين هذه التكنولوجيات
 وتوفر.للمؤشرات التقييمية اليت يستخدمها العمالء للحكم على مستوى اخلدمة اإللكًتونية املقدمة هلم
.الدراسة مقًتحات متس اجلانب املغفل منها وتفتح آفاق لبحوث جديدة
، اخلدمة البنكية اإللكًتونية، اجلودة، اخلدمة البنكية، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:الكلمات المفتاحية
.أبعاد اجلودة

Résumé :
Cette recherche tente de cerner l’impact des TIC sur la qualité des
services bancaires fournis par les banques commerciales algériennes et perçus
par un échantillon de clients possédant un accès en ligne sous forme
d’abonnement, se basant sur l'échantillonnage comme méthode statistique et le
questionnaire comme outil de collecte et de traitement des données, l’étude
s’est penchée sur l’importance relative des éléments déterminants la qualité du
service en ligne du point de vue des clients. L’objectif poursuivi est de
permettre aux banques de procéder à des améliorations ciblées en utilisant les
TIC. Les résultats de l’étude ont confirmé l’hypothèse selon laquelle il existe
des différences significatives concernant la perception les critères d’évaluation
de la qualité des services utilisés par les clients. L’étude dresse l’état des
éléments négligés par les banques et les invitent à les corriger.
Mots clés: la Technologie d’Information et de Communication, Service
Bancaire, la Qualité, Service Bancaire Electronique, les Dimensions de la
Qualité.

