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ـهــــــــــــــاا  اإل  

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 احلمد هلل الذي أعاننا بالعلم وزيننا باحللم وأكرمنا بالتقوى وأمجلنا بالعافية

 :والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني أهدي عملي هذا إىل 

 من أمحل إمسه بكل فخر إىل من جعل العلم منبع اشتياقي، لك أقدم وسام

 االستحقاق إىل أيب  محيدات الطاهر رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته.

 لك أمجل حواء ، إىل من ربتين وأنارت دريب وأعانتين بالصلوات والدعوات ،

 أنت أمي الغالية أطال اهلل عمرك

 ء كل بإمسهإىل سندي وقويت إخويت األعزا

 وصديقة طفوليت خولة و وردةعالقة  زمالء الدراسة ميساء وإىل رمز الصداقة وحسن ال

 إىل كل من أعانين يف إمتام هذا العمل

 ويف األخري يا رب ..

رب ال تدعين أصاب بالغرور إذا جنحت وال أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرين دائما بأن الفشل هو التجربة الذي  يا

 تسبق النجاح أمني يا رب العاملني

 

 

 

 



 

احلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا يف إجنازه، وعلى قوله صلى اهلل عليه 

"من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "،فإنين أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل األستاذة املشرفة " السبيت وسيلة " وسلم :

،على إشرافها على هذه املذكرة وعلى اجلهد الكبري الذي بذلته معي ، وعلى  نصائحها القيمة اليت مهدت يل الطريق 

االحرتام ، كما أتوجه يف هذا املقام بالشكر اخلاص ألساتذيت الذين رافقوين إلمتام هذه الدراسة، فلها مين فائق التقدير و 

ستاذ طيلة املشوار الدراسي ومل يبخلوا يف تقدمي يد العون  وخاصة األستاذة خري الدين مجعة و األستاذة خان أحالم واأل

،وأدين ية والتسيري والعلوم التجارية تصاداالقكلية العلوم واألستاذ عبد الرزاق بن الزاوي وكل أساتذة  غضبان حسام الدين 

بالشكر أيضا إىل كل عمال مؤسسة موبيليس ،الذين ساعدوين من خالل تقدمي مجيع التسهيالت وخمتلف التوضيحات 

واملعلومات املقدمة من طرفهم الجناز هذا البحث .

أن أتقدم بالشكر إىل السادة أعضاء اللجنة على قبوهلم مناقشة هذه املذكرة وتكبد عناء تصحيحها و إثرائها  كما اليفوتين

 بآرائهم.

ويف اخلتام أشكر كل من ساعدين وساهم يف هذا العمل سواء من قريب أو بعيد حىت ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة عطرة .



 
 

 ملخص الدراسة :

د  هذه الدراسة إىل البحث عن دور التسويق اإللكرتوين يف سحسني جودة اخلدمة  الذي أصبح لحل إهتمام كل هت

قطاع ذا وجب على مؤسسات املؤسسات االقتصادية بصفة عامة ومؤسسات قطاع االتصاالت بصفة خاصة ،هل

 االتصاالت إستخدامه كمدخل لتحقيق جودة اخلدمة .

 ،ولتحقيق أهدا  الدراسة ـــ  بسكرة ـــ وكالةنية على زبائن  مؤسسة موبيليس  ومت هذا البحث من  خالل دراسة ميدا 

  باألساليب اإلحصائية يفستخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي و توزيع إستبيان جلمع البيانات و اإلستعانة إ

Spss.  لعرض وسحليل نتائج البحث 

  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياهتا توصلت إىل عدد من النتائج أمهها :

كونه يتيح التواصل والتحاور بني املؤسسة وزبائنها دون قيود مكانية وال يف سحقيق جودة اخلدمة  دور  أن للتسويق اإللكرتوين

 زمانية وبالتايل املسامهة الفعالة يف سحسني جودة اخلدمة .

 التسويق اإللكرتوين ، اجلودة ، سحسني جودة اخلدمة . الكلمات المفتاحية :

 

The study smmary : 

This study  aims to await for the role of electronic marketing in improving the 

quality of service, which has become the focus of attention of all economic institutions 

in general and telecommunications sector institutions in particular, so the 

telecommunications sector should apply it as an entry point for attaining quality of 

service. 

This research was conducted through a field study on the clients of Mobilis -

Agency Biskra- and to achieve the targets of the study using the research descriptive, 

analytical method and distribution of a questionnaire to collect data and utilize 

statistical methods in The Spss to view and examine the results of the research. 



 
 

After conducting the analysis of the study's data and theories, I came up with a 

number of effects, the most important of which: 

E-marketing has a role in achieving the quality of service as it allows 

communication and dialogue between the establishment and its customers without 

spatial and temporal restrictions and thus contribute effectively to improving the quality 

of service. 

Key words:     E-Marketing, the quality, Improve service quality. 
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ساسية ألي مؤسسة،وأحد أدواهتا الديناميكية يف حتقيق أهدافها،لدوره احليوي يف يعترب التسويق من أهم الوظائف األ

قتصادي ، األمر أبواب التقدم والركيزة األساسية يف النشاط اإل نفتاح،فهو املفتاح السري إل هاستمرار وإ هاضمان بقاء

 الذي جعل جل املؤسسات اخلدماتية تعمل به أكثر فأكثر. 

و قد شهدت صناعة اخلدمات وتسويقها تغريات جوهرية وتطورات تكنولوجية هائلة فتحت أفاقا جديدة أمام املؤسسات  

لكرتو ي لتنسيق األنشطة التسويقية وأصح  أداة فعالة للمؤسسات تعر  من لتسويق خدماهتا إلكرتونيا ،فظهر التسويق اال

خالهلا خدماهتا املختلفة على نطاق عاملي بأساليب حديثة لتحقيق أهدافها وبناء عالقات جيدة مع زبائنها واحلد من 

لتطوراجلديد لتقدمي خدمات ضياع الوقت واجلهد واملال مما يلزم بالححث عن تقنيات وآليات تساعدها على مواكحة هذا ا

بالنمط املصمم هلا دون أي إحنرافات ،من أجل حتقيق التحسني املستمر جلميع أوجه اخلدمة ، لرتتقي اىل مستوى تطلعات 

 زبائنها لذلك أصح  لزاما على املؤسسات تضمني التسويق االلكرتو ي يف اسرتاتيجياهتا التسويقية .

ور األساسي لنظام جودة اخلدمات يف وقتنا هذا ، وهي تعمل يف يحيط شديد تعترب مؤسسات قطاع االتصاالت احمل 

املنافسة والتغيريات املستمرة ، هلذا وجب عليها السعي إىل التطور للرفع من كفاءة األداء وحتسني جودة اخلدمات املقدمة 

لوجيا املعلومات من أجل الوصول إىل للزبون ، وبالتايل فالتسويق اإللكرتو ي للخدمات هو تطحيق لسلسلة واسعة من تكنو 

.بناء عالقات جيدة مع الزبائن وكسب رضاهم لتحسني جودة اخلدمات   

  : إشكالية الدراسة 

 إنطالقا مما سحق ميكننا معاجلة املوضوع من خالل اإلشكالية التالية :

؟  -وكالة بسكرة  -  ماهو دور التسويق اإللكتروني في تحسين جودة الخدمة في مؤسسة موبيليس  

:ويندرج ضمن هذا التساؤل الرئيسي جمموعة من األسئلة الفرعية يتمثل أمهها   

 ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي  وإإلستجابة  باملؤسسة يحل الدراسة؟

ملؤسسة يحل الدراسة  ؟ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي وامللموسية با  
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 ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي واإلعتمادية باملؤسسة يحل الدراسة ؟

 ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بني التسويق اإللكرتو ي والضمان باملؤسسة  يحل الدراسة ؟

لكرتو ي والتعاطف باملؤسسة يحل الدراسة ؟ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإل  

 : فرضيات الدراسة 

:ـــ الفرضية الرئيسية   

وكالة بسكرة ــ عند  -هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي  و جودة اخلدمة يف مؤسسة موبيليس

 ( .   0...مستوى الداللة )

 الفرضيات الفرعية :ــــ 

الرئيسية  جمموعة من الفرضيات الفرعية وهي:ينحثق من الفرضية    

 -هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي و  اإلستجابة يف مؤسسة موبيليسالفرضية  الفرعية األولى : 

( .  .0...وكالة بسكرة ــ عند مستوى الداللة )  

 -التسويق اإللكرتو ي  و امللموسية يف مؤسسة موبيليسهناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الفرضية  الفرعية الثانية : 

( .  .0...وكالة بسكرة ــ عند مستوى الداللة )  

 -هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي و اإلعتمادية يف مؤسسة موبيليسالفرضية  الفرعية الثالثة : 

( .  .0...وكالة بسكرة ــ عند مستوى الداللة )  

 -: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي  و الضمان يف مؤسسة موبيليسة  الفرعية الرابعةالفرضي

( .   .0...وكالة بسكرة ــ عند مستوى الداللة )  
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هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتو ي  و التعاطف يف مؤسسة الفرضية  الفرعية الخامسة : 

( . 0...الة بسكرة ــ عند مستوى الداللة )وك -موبيليس  

   : نموذج الدراسة 

شكالية الدراسة وأهدافها قمنا بتصميم منوذج مقرتح لتمثيل العالقة بني التسويق اإللكرتو ي وجودة اخلدمة ، إيف ضوء 

   ويتمثل هذا النموذج يف الشكل التايل : 

نموذج الدراسة ( :10شكل رقم )                             
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 : أهمية الدراسة 

ـــــ حيوية موضوع الدراسة والقوة النسحية يف الححوث والدراسات التطحيقية يف جمال التسويق اإللكرتو ي وجودة اخلدمة يف 

 تصاالت .اإلقطاع مؤسسات 

اخلدمات كعنصر ضروري يساعد املؤسسة اخلدمية يف  حسني جودة ـــــ  بيان أمهية ربط موضوع  التسويق اإللكرتو ي بت

 انتها وحتسني تعاملها مع مجهورها الداخلي واخلارجي .اإلرتقاء مبك

 ــــ التطرق إىل جودة اخلدمة ملا هلا من أمهية يف املؤسسات اخلدماتية .

 : أهداف الدراسة 

ـــــ تعزيز تحين مفهوم ودور التسويق اإللكرتو ي من خالل تقدمي خدمات مؤسسة موبيليس  ــــ وكالة بسكرة ـــ عرب موقعها 

 و ي املساهم يف تقوية العالقة بني املؤسسة وزبائنها .اإللكرت 

 ـــــ إبراز أمهية ونطاق التسويق اإللكرتو ي يف جمال اخلدمات .

 ـــــ التعرف إىل أي مدى تطحق مؤسسة موبيليس  ـــــ وكالة بسكرة ـــ التسويق اإللكرتو ي يف أنشطتها وفعاليتها .

 ت يف مؤسسة موبيليس ـــ وكالة بسكرة ـــ ـــــ التعرف اىل مستوى جودة اخلدما

 : منهج الدراسة 

لقد مت اإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري ، الذي استخدم يف توصيف وحتليل العالقة بني التسويق 

 االلكرتو ي وجودة اخلدمات وطرح ماهية كل منهما .

أما اجلانب التطحيقي من الدراسة فتمثل يف دراسة حالة فقد إعتمدنا يف دراستنا امليدانية على اإلستحيان املوجه لزبائن 

مؤسسة موبيليس ـــ وكالة بسكرة ـــ كوسيلة جلمع املعلومات اخلاصة بتطحيق التسويق اإللكرتو ي يف مؤسسة موبيليس ـــ وكالة 

 .يف حتليل النتائج وإختحار الفرضيات  Spss v.23جودة اخلدمة ، حيث إستخدمنا برنامج بسكرة ـــ ومسامهته يف حتقيق 
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  : أسباب إختيار الموضوع 

:هناك العديد من األسحاب اليت أدت اىل اختيار املوضوع منها ماهو ذايت ومنها ماهو موضوعي   

:وتتمثل يف :األسباب الذاتية  - 0  

هبا. اننظرا ألمهية اليت حيظ وجودة اخلدمة  التسويق االلكرتو ياالهتمام الشخصي بدراسة موضوع -  

جمال التخصص يفر  علينا دراسة مثل هذه املواضيع اجلديدة .-  

:وتتمثل يف:األسباب الموضوعية  - 2  

 تزيد يوما أمهية املوضوع يف حد ذاته ويحاولة إثراء املكتحة اجلامعية بدراسة موضوع حديث وبالغ األمهية هذه األخرية اليت-
 بعد يوم.

إضافة مرجع حول العالقة بني كل من التسويق االلكرتو ي وجودة اخلدمة .-  

دخول التكنولوجيات احلديثة اىل مؤسسة اتصاالت اجلزائر والدور الكحري الذي تلعحه يف حتسني ظروف العمل وترقية -

 . تقدمي اخلدمة عرب شحكة االنرتنت

 : قصد التحكم يف إطار التحليل املتعمق هلذه الدراسة و للوصول إىل إستنتاجات منطقية ، مت  حدود الدراسة

 وضع حدود لإلشكالية مع ضحط اإلطار الذي ميكننا من الفهم الصحي  ،ومتثلت حدود هذه الدراسة فيمايلي:

 بسكرة ـــــمت إجراء الدراسة امليدانية  يف مؤسسة موبيليس  ـــــ وكالة الحدود المكانية : - 1

 (.2.12/2.2مت إجراء الدراسة خالل السنة الدراسية ) الحدود الزمنية : - 2

 زبائن مؤسسة موبيليس ــــ وكالة بسكرة ـــــ الحدود البشرية : - 3
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 : الدراسات السابقة 

( بعنوان " أثر التسويق اإللكرتو ي على جودة اخلدمات املصرفية دراسة حالة .2.1فضيلة ،  شريوف الدراسة األولى)ـــــــ 

بعض الحنوك يف اجلزائر " مذكرة ماجستري ختصص تسويق ، جامعة منتوري قسنطينة، حيث هدفت هذه الدراسة إىل : 

لك  باإلجابة على التساؤالت املطروحة يف تحيان األثر الذي يفرزه التسويق اإللكرتو ي على جودة اخلدمات املصرفية ، وذ

اإلشكالية ، وقد إعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي مع طريقة دراسة احلالة ، و وهي طريقة تقييمية 

اعتمدت تعحئة اإلستحيانة املوجهة للعمالء كأداة إلختحار الفرو  لقياس أثر التسويق اإللكرتو ي على جودة اخلدمات 

 رفية لعينة من الحنوك يف اجلزائر ، كما توصلت الدراسة إىل:املص

أن هناك أثر للتسويق اإللكرتو ي على جودة اخلدمات املصرفية من خالل توفري قاعدة معلومات واسعة، جتديد   

اء خدماهتا املعلومات يف املوقع  بالححث والتطوير، وتطحيق اسرتاجتيات التسويق ، كلها تساعد الحنوك على الرفع من أد

على الرغم من وجود بعض املخاطر املتمثلة يف وسائل تقدمي اخلدمة اإللكرتونية وليس بطحيعة اخلدمة يف حد ذاهتا ويتض  

األثر أيضا من خالل تغيري شكل أو مكان تقدمي اخلدمة من التقليدي إىل اإللكرتو ي الذي يعمل على تقليل التكاليف 

 لوصول بذلك إىل أكرب شرحية من العمالء .وتقدمي خدمة ذات جودة عالية وا

( بعنوان "دور التسويق اإللكرتو ي يف حتسني أداء الحنوك وحتقيق رضا العميل 2.12)جالم كرمية ، الدراسة الثانيةـــــــ  

 دراسة حالة بعض الحنوك التجارية يف اجلزائر "  مذكرة ماجستري ختصص تسويق وإدارة أعمال املؤسسات ، جامعة عحد

احلميد بن باديس  مستغامن .حيث هدفت هذه الدراسة إىل : معرفة دور التسويق اإللكرتو ي يف حتسني أداء الحنوك 

التجارية وحتقيق رضا العميل ، إضافة إىل التعرف على  مدى إدراك العمالء للخدمات املصرفية اإللكرتونية املقدمة إليهم 

ا النوع من التسويق ، وقد إعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وإىل درجة األمهية اليت تحديها الحنوك هلذ

باإلضافة إىل استخدام دراسة احلالة يف اجلانب التطحيقي والذي هو عحارة عن دراسة تقييمية اعتمدت على تقنية 

ضيات   وتقييم دور التسويق ااإلستحيانة املوجهة للعمالء من جهة وكذلك للطاقم اإلداري من جهة ثانية ، إلختحار الفر 

اإللكرتو ي يف حتسني أداء الحنوك وحتقيق رضا العميل ، وهذا إضافة إىل تقنية املقابلة كأداة ثانية من أجل التعرف على واقع 

 العمل اإللكرتو ي يف القطاع الحنكي اجلزائري  ، كما خلصت الدراسة إىل عدة نتائج تتمثل أبرزها يف:
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تسويق اإللكرتو ي للخدمات املصرفية اإللكرتونية  وكل من  أداء الحنوك ورضا العميل ، وعدم وجود وجودة عالقة بني ال 

عالقة بني رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية اإللكرتونية والعوامل الدميوغرافية للمستجوبني من العمالء ، وقد توض  من 

ألمهية استخدام التكنولوجيا املصرفية وال ملزاياها العديدة  خالل هذه الدراسة أن العميل اجلزائري هو عميل غري مدرك 

 ومازالت خطواته بطيئة حنو استخدام الصريفة اإللكرتونية .

( بعنوان " أثر جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية على رضا 2.12)صالح الدين مفتاح سعد الحاهي، الدراسة الثالثةــــــ 

ك اإلسالمي األرد ي يف عمان ـــ األردن ـــ ، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال ، جامعة الزبائن دراسة ميدانية على الحن

الشرق األوسط  ، حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية بأبعادها )سهولة 

تخدام املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة اإلستخدام ،توفري الوقت ، السرية ، األمان( على رضا الزبائن ،  ومت اس

،ولتحقيق أهداف الدراسة قام  الحاحث باستخدام اإلستحيان  على عينة مالئمة من زبائن فروع االحنك اإلسالمي األرد ي 

 ، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها : 

الحنك اإلسالمي األرد ي يف مدينة عمان وفروعه من وجهة  أن مستوى جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتنية  بشكل عام يف 

نظر عينة الدراسة كان مرتفعا مما يتطلب من الحنك ضرورة احملافظة على املستوى املرتفع  ألبعاد جودة تلك اخلدمات 

رتونية على رضا ومراقحتها من حني ألخر،  ومن نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية جلودة اخلدمات املصرفية اإللك

 الزبائن .

( بعنوان "التسويق اإللكرتو ي للخدمات السياحية وأثره يف دعم القدرة التنافسية 2.12)حدة عمري،  الدراسة الرابعةــــــ 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع السياحي ــــ والية بسكرة ــــ ،أطروحة دكتوراه ختصص علوم التسيري ،جامعة يحمد 

بسكرة، حيث هدفت هذه الدراسة إىل : الكشف عن واقع تحين املؤسسات السياحية الصغرية واملتوسطة  بوالية   خيضر

بسكرة  لوسائل التسويق اإللكرتو ي ، ومدى ارتحاط القدرة التنافسية هلذه املؤسسات باملستوى العام للتحين ،وحتديد أهم 

وقد إعتمدت الحاحثة يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لضحط  املشاكل والعوائق اليت تواجهها يف هذا التحين ،

اإلطار النظري للموضوع ، ومن مث دراسة األثر يف اجلانب التطحيقي بإستخدام اإلستحيان وحتليل نتائجه اإلحصائية املناسحة 

 ، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أمهها: 
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التسويق اإللكرتو ي يف الفنادق ، كما توصلت إىل وجود عالقة بني إستخدام وسائل التسويق  اخنفا  مستوى تحين تقنيات

اإللكرتو ي باملؤسسات وبني التحسني يف أبعاد القدرة التنافسية املتمثلة يف الرحبية ،اإلرتقاء مبستوى الرضا للزبائن باإلضافة 

ة على وجود بعض املعيقات اليت تواجه تحين املؤسسات إىل احلصة السوقية للمؤسسات العينة  ، كما كشفت الدراس

السياحية الصغرية واملتوسطة للتسويق اإللكرتو ي أمهها ضعف الحنية التحتية التقنية ، إضافة إىل الذهنية السلحية للزبون 

عيل تحين التسويق وخلفياته جتاه املمارسات اإللكرتونية ، وقد اقرتحت الدراسة عدد من التوصيات العملية والعلمية لتف

اإللكرتو ي وممارساته يف املؤسسات السياحية الصغرية ولحمتوسطة ملا له عالقة برفع القدرة التنافسية  للمؤسسات قيد 

 الدراسة .

( بعنوان "جودة اخلدمات التسويقية وأثرها على امليزة التنافسية يف املؤسسة 2.12)عزوز وافية،الدراسة الخامسةــــــ 

،حيث هدفت هذه  2اسة حالة ـــــ مؤسسة موبيليس ـــ أطروحة دكتوراه ختصص إتصال تسويقي ، جامعة الحليدة اخلدمية در 

الدراسة إىل : حتديد العالقة واألثر الذي حتدثه جودة اخلدمة التسويقية على امليزة التنافسية من جهة والعالقة واألثر الذي 

على رضا الزبائن من جهة أخرى ، كما هدفت أيضا لتحديد واقع تطحيق حتدثه مؤشرات تقييم جودة اخلدمة التسويقية 

جودة اخلدمة التسويقية وامليزة التنافسية يف املؤسسة اخلدمية اجلزائرية ، وقد إعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي 

راسة ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة ودراسة احلالة يف التطحيقي قصد الوصول إىل عالقة اإلرتحاط واألثربني متغريات الد

 من النتائج أمهها : 

أن مؤسسة موبيليس تسعى لحذل جمهودات من أجل جتسيد السياسة املحنية على نظام تسيري للجودة املطابق للمعيار 

قة " والذي يؤدي إىل حتقيق الرضا الدائم لزبائنها ، توصلت الدراسة أيضا إىل وجود عالISO9001 V2015الدويل" 

ارتحاط قوية ذات داللة إحصائية وأثر بني جودة اخلدمة التسويقية ومؤشرات امليزة التنافسية  وبني مؤشرات تقييم جودة 

 اخلدمة التسويقية ورضا الزبائن .

لقد زودت هذه الدراسات السابقة وغريها الحاحثني بأهم األساليب املنهجية واإلحصائية املستعملة يف حتليل الحيانات 

 صة الفرضيات ، كما الحظنا بأن معظم الدراسات التزمت بنفس أسلوب التحليل .وخا
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وتتميز دراستنا احلالية بأهنا حاولت التميز عن الدراسات السابقة بالتطرق إىل دراسة تأثري املتغري املستقل )التسويق 

 اإللكرتو ي (  يف املتغري التابع )أبعاد جودة اخلدمة ( .

 : هيكل الدراسة 

 جوع إىل اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية الواردة مت تقسيم الدراسة إىل مقدمة ، ثالث فصول ، وخامتة .بالر 

 ـــــ تناولت املقدمة الطرح العام للموضوع .

 للتسويق االلكرتو ي من خالل مححثني ،املححث األول تضمن مفاهيم متعلقة  بالتسويق مدخل وهو  الفصل األول ــــ

وأبعاد التسويق  طرقمث يأيت املححث الثا ي  والذي مت التطرق فيه اىل خطوات ،و خصائص االلكرتو ي من مفهوم و أنواع و 

 اليت تواجهه والفرص اليت حيظى هبا .صعوبات االلكرتو ي إضافة اىل عناصر مزجيه وال

تقسيمه اىل مححثني املححث األول حتت من خالل لتسويق االلكرتو ي  وذلك جودة اخلدمة و  اميثل الفصل الثاني ـــ 

من خالل ت جودة اخلدماعموميات حول   ماهية اجلودة واخلدمة وكذلك  عنوان أساسيات حول جودة اخلدمات تناول

 واملححث الثا ي هو عالقة التسويق اإللكرتو ي جبودة اخلدمة التعر  اىل مفهومها وأمهيتها وأبعادها  إضافة اىل طرق قياسها

.من خالل بيان أمهية التسويق اإللكرتو ي يف املؤسسات االقتصادية ومدى حتقيقه جلودة اخلدمة فيها   

وكالة موبيليس بسكرة. حيث مت   من خالله إسقاط املفاهيم النظرية على مؤسسة إتصاالت اجلزائرمت الفصل الثالث  ــــ

مت التطرق يف املححث األول اىل تقدمي عام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر وكالة ، محاحثني  إألىتقسيم اجلانب التطحيقي 

الدراسة امليدانية الستخدام التسويق  تموبيليس من تعريف وأهداف وإلتزامات وهيكلها التنظيمي ،ويف املححث الثا ي  مت

 ــــ وكالة بسكرة ــــ  االلكرتو ي يف مؤسسة موبيليس 
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 مقدمة الفصل :

ن كان أمن جانب الباحةني والكتاب .فبعد هتمام كبري إاليت حظيت بديةة احل اهلامةاملفاهيم  حدأيعد التسويق االلكرتوين 

شكاهلا لتوفري اجلهد أنرتنت والوسائل الرقمية مبختلف اىل التسويق عرب األ نتقلإالتقليدي يتم فيه على املباشر،  التسويق

سيتم التطرق يف هذا  وعلى هذا األساسلزبائن جتاهات اإثري على رغبات و أه التقليدية والتواملال والتحسني يف وظائف

 :طار النظري للتسويق االلكرتوين وهذا من خالل املباحث التالية راز اإلإب إىلالفصل 

 التسويق االلكتروني .ب متعلقةالمبحث األول :مفاهيم 

 . التسويق االلكترونيحول  ةساسيأمفاهيم  :المبحث الثاني 
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 التسويق االلكتروني .متعلقة ب لمبحث األول : مفاهيما

جاهدة اىل التأقلم مع كافة الظروف احمليطة واملعيقة لنشاطها  قتصاديةليومية احلاصلة تسعى املؤسسات اإليف ظل التغريات ا

 نرتنت والتقنيات الرقمية لتحقيق أهدافها التسويقية.ألو ذلك بإستخدام تكنولوجيا ا

ولكن قبل التطرق إىل ، اليت مير هباخطواته و نواعه  مفهوم التسويق االلكرتوين و ألذا سيتم التعرض يف هذا املبحث إىل

 التسويق بصفة عامة . يلابصفة خاصة البد من املرور أوال لكرتوين إلالتسويق ا

 المطلب األول : تعريف التسويق.

عدة تعاريف ، هناك دور كبري يف حتقيق أهداف املؤسسةأصبح التسويق أحد اجملاالت اليت تستحق الدراسة ملا له من 

 أعطيت للتسويق منها:

"هو ذلك النشاط الذي تقوم به املؤسسات و األفراد بغية إجياد اتصال وتسليم يعرف التسويق على أنه : -

 (851)النعاس، بدون تاريخ نشر، صفحة املنتجات اليت هلا قيمة لكل من الزبائن واجملتمع ككل ". 

ع األفراد واجلماعات احلصول على يستطييعرف التسويق على انه :" تلك العملية االجتماعية اليت من خالهلا  -

 (55، صفحة 8001)الضمور،  ."حتياجاهتم ورغباهتم من خالل خلق وتبادل املنتجات والقيمة املقابلة هلا إ

مات ويعرف التسويق على أنه:"عبارة عن ختطيط وتنفيذ عمليات تطوير وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلد -

   (81، صفحة 8088)أمحد،  ،بغية خلق عمليات التبادل اليت حتقق أهداف األفراد واملؤسسات".

)حيياوي و  وعرف على أنه :"تنفيذ مجيع تقنيات املؤسسة اليت توجه تدفق السلع واخلدمات إىل الزبون ". -

                          (850، صفحة 8081قرابصي ، 

وبالتايل فإن التسويق هو تلك الوظيفة اليت تستخدمها املؤسسة لتسهيل التبادل بني املنتج واملستهلك وذلك  

ملرجوة ألطراف العملية من خالل عناصر املزيج التسويقي :املنتج ،التسعري ،الرتويج ،التوزيع ،لتحقيق املنافع ا

التسويقية
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 روني.التسويق االلكت خصائصو  تعريف المطلب الثاني:

تصاالت نرتنت يف جمال اإلمل التسويق ومع زيادة إستخدام األإن التسويق االلكرتوين من املفاهيم اجلديدة واملبتكرة يف عا

 زاد من أمهية التسويق االلكرتوين يف املؤسسات لإلقرتاب من زبائنها وتسويق خدماهتا ومنتجاهتا.

 : التسويق اإللكتروني تعريفأوال /

تعريفات التسويق االلكرتوين بني الباحةني والعلماء كل حسب جماله ونطاق أعماله ومن أهم هذه التعريفات ما  تعددت

 يلي:

بأنه :"عملية إستخدام شبكة األنرتنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية التسويق اإللكرتوين  عرف  ـــــــ 

 (851، صفحة 8082)ليازيد،  ديث ".للمؤسسات وتدعيم املفهوم التسويقي احل

)بن البار،  هو تعامل جتاري قائم على تفاعل أطراف التبادل إلكرتونيا بدال من اإلتصال املادي املباشر ".كما يعرف "  -

 (812، صفحة 8081

إرضاء  عن طريق العمل من أجل ؤسسةولوجيات املتاحة لرفع ربح املبأنه"استعمال مجيع التكنيعرف التسويق االلكرتوين -

 ,Michel, Bertrand, & Emmanuel, 2003) وبصفة دائمة و تفاعلية".زبون الرغبات الشخصية لكل 

p. 74) 

أنه:" جمموعة من العمليات اليت حتدد خللق االتصال وتسليم القيمة مريكية للتسويق فقد عرفته على وحسب اجلمعية األ-

إىل الزبون بالطرق اليت حتقق املنافع واألهداف للمؤسسة وأصحاب احلصص واليت تتم من خالل األدوات والوسائل 

 (808، صفحة 8081)خان، قطاف، و مناين،  االلكرتونية .

من خالل أنشطة إلكرتونية مباشرة  زبائنشاء واحملافظة على عالقات الــــــ يعرف التسويق اإللكرتوين على أنه :"عملية إن

  (50، صفحة 8082)بن بردي و عطية،  لتسهيل تبادل األفكار واملنتجات واخلدمات اليت حتقق أهداف الطرفني ".

ويعرف على أنه :" تسويق املنتجات أو اخلدمات باستخدام التقنيات الرقمية ،وبشكل رئيسي شبكة األنرتنت ،ولكن ــــــ 

 (828، صفحة 8081)بلخضر،  أيضا مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة ، واالعالنات ، وأي وسيلة رقمية أخرى".

من نفعة لكل من الزبون واملؤسسة محتقق   جند أن التسويق االلكرتوين عبارة عن عملية تبادلومن خالل هذه التعريفات 

 لكرتونية واإلتصال الدائم بينهما.خالل الوسائل اإل
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 : يتميز التسويق االلكرتوين خبصائص أمهها:خصائص التسويق االلكتروني  ثانيا/

  لقد مكنت األنرتنت املؤسسات من حتديد زبائنها ، حىت قبل القيام بعملية الشراء ،  إرسال الموجة :قابلية

ألن التكنولوجيا الرقمية ممكن أن تسمح لزائري موقع الويب أن يقدمو معلومات عن حاجاهتم ورغباهتم قبل 

 الشراء .

 : املعلومات عن الزبائن احملددين هي القدرة على الوصول إىل قواعد وخمازن البيانات اليت تتضمن كافة  الذاكرة

وتاريخ مشرتياهتم املاضية وتفضيالهتم ، مما يسمح للمؤسسة اليت تستخدمه من إستعمال تلك املعلومات يف 

  (81، صفحة 8082)العياشي،  الوقت احلقيقي .

 : لزبون من التعبري عن حاجاته التفاعل الذي يسمح لهي إن السمة املميزة للتسويق اإللكرتوين  التفاعلية

ستجابة إلتصاالت التسويق للمؤسسة ،وهذا يعين إمكانية حتقيق تفاعل بني املؤسسة والزبائن يف إمباشرة ورغباته 

 (25، صفحة 8085)مطايل،  الوقت الفعلي .

  واجز اجلغرافية حيث ميكن الزبائنالتغلب على احلب يسمح التسويق اإللكرتوين وني :عالمية التسويق اإللكتر 

)عرفة ،  معرفة املتاح يف األسواق من منتجات وخدمات على مستوى السوق القومي أو السوق العاملي.

 (881، صفحة 8082

 : مةال جتنب تكاليف  اإللكرتوين ميكن تفادي العديد من التكاليفيق التسو فباللجوء إىل  إنخفاض التكاليف

 (82، صفحة 8081)بن قدور و شارف،  .عملية التسويق إقامة مرافق ضرورية إلجراء 

 التسويق االلكتروني:وخطوات أنواع المطلب الثالث :

عملية الالزمة لتسهيل  طواتبواسطة إتباع جمموعة من اخل بدور بارز يف إجناح املؤسسة بأنواعه يقوم التسويق اإللكرتوين

 . زبونالتبادل بني املنتج وال

 أوال / أنواع التسويق اإللكتروني :

 يرى أحد خرباء التسويق يف العامل )كوتلر( أنه ميكن تصنيف التسويق إىل ثالث أنواع رئيسية :
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يبهم وحتفيزهم وهومرتبط بالعاملني داخل املؤسسة اليت جيب عليها أن تتبع سياسات فعالة لتدر التسويق الداخلي :-1

هو زبون ،وهنا يكون الرتكيز على ال زبائنريق يسعى إلرضاء حاجات ورغبات ال،ودعمهم كف زبائنلإلتصال اجليد بال

 اهلدف األول.

م وتنفيذ املزيج التسويقي )املنتج، السعر، الرتويج، صميكتوهو مرتبط بوظائف التسويق التقليدية  التسويق الخارجي :-2

 (88، صفحة 8085)العديلي،  التوزيع(.

تعتمد بشكل أساسي على جودة  زبائن جودة اخلدمات والسلع املقدمة لل مرتبط بفكرة أن وهو التسويق التفاعلي :-3

 (25، صفحة 8088)عامر و قنديل،  التفاعل بني البائع واملشرتي .

، حيث يعتمد زبائنا يتعلق بوسيلة اإلتصال بالومفهوم التسويق االلكرتوين ال خيتلف عن مفهوم التسويق التقليدي إال فيم

سريعة وسهلة و أقل تكلفة وذلك لتنفيذ هذه األعمال اليت تشكل  التسويق اإللكرتوين على شبكة أنرتنت كوسيلة إتصال

 األنواع الرئيسية لعملية التسويق بشكله التقليدي. 

 (12-18، الصفحات 8085)مساحي،  وهناك أنواع أخرى للتسويق االلكرتوين نذكر منها:

اليت تستهدف التسويق الذي يرتكز على الوسائل اإللكرتونية  وهك النهائي : التسويق االلكتروني الموجه للمستهل-1

 .النهائي املستهلك

ستني إحدامها البائعة واألخرى جد عالقة تبادلية جتارية بني مؤسهنا تو  التسويق اإللكتروني بين المؤسسات :-2

الوسائط اإللكرتونية ،ويعترب هذا النوع من أساليب التعامل منذ سنوات ،خاصة تلك اليت تستخدم  املشرتية بإستخدام

 من خالل الشبكات .التبادل اإللكرتوين للبيانات 

لغرض تبادل الوثائق وهذا النوع من التسويق الذي يستخدم الوسائل اإللكرتونية  التسويق اإللكتروني الحكومي :-3

 الوحدات و األجهزة احلكومية و بعضها البعض هبدف تقدمي اخلدمات املختلفة ملواطنني يف الدولة .واملستندات بني 

واخلطوات اليت مير هبا بالرتتيب  للتسويق اإللكرتوين جمموعة من املراحل التسويق االلكتروني :   خطوات تطبيق ثانيا /

 تتمةل أمهها يف :
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 والدراسات التمهيدية:إجراء البحوث الخطوة األولى :

عن األسواق واملنتجات نظرا لتطور أساليب اإلتصال وظهور شبكات املعلومات أدى إىل سهولة عملية مجع املعلومات 

تصال مباشر بعمل املؤسسة ، ويتم يف هذه املرحلة دراسة السوق من خالل حتديد حاجات ورغبات الزبائن، إاليت تتصل 

 وخططهم املستقبلية .ا ارهم وأسعار منتجاهتم ومواصفاهتاملنافسني يف السوق ومعرفة أخب هذا باإلضافة إىل التعرف على

 (58، صفحة 8001)الصريىف، 

 التخطيط اإلستراتيجي للتسويق اإللكتروني :الخطوة الثانية :

هو عملية تطوير وحمافظة على أهداف املؤسسة وخربهتا ومواردها مع فرصها يف سوق دائم التغري،  التخطيط اإلسرتاتيجي

البحوث والدراسات اليت مت القيام القيام بتحليل اسرتاتيجي لنتائج وهناك عنصر أساسي  يف التخطيط اإلسرتاتيجي وهو  

ألخذ بعني اإلعتبار البيئة واملنافسة ، والنظر أيضا إىل هبا ،من خالل حتليل عناصر القوة والضعف الداخلية للمؤسسة مع ا

الفرص اخلارجية  والتهديدات اخلارجية ،حيث الفرص ممكن أن تساعد على حتديد سوق ما كهدف  أو حتديد  فرص 

 (55، صفحة 8005)نصري،  منتج جديد  .

 :  تصميم وإنشاء الموقعالخطوة الثالثة :

ميكن اإلستعانة يف تصميم صفحة أو موقع للمؤسسة على شبكة األنرتنت بإحدى مؤسسات نظم املعلومات املتخصصة 

و ذلك يف حالة عدم توافر املهارات البشرية القادرة على القيام بذلك  لدى املؤسسة  .وميكن أن تعتمد املشروعات 

الصفحات اخلاصة هبا وهناك العديد من املواقع اليت تقدم هذه اخلدمة مةل لى أدوات سهلة اإلستخدام لتصميم الصغرية ع

Microsoft Office 2000  . 

 الترويج للموقع :الخطوة الرابعة :

عرض تلف الوسائل املتقدمة يف هذا اجملال ، حيث تخإللكرتوين البد من الرتويج له مبجمرد إنشاء وبدء تشغيل املتجر ا

اخلدمة للمتجر وبشكل موجه للزبائن املرتقبني والسوق املستهدف مبا حيقق أفضل تأثري  ذه مي هالعديد من املؤسسات تقد

 (55-52، الصفحات 8001)الصريىف،  إجيايب يف أقل وقت ممكن .
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 إتمام عملية الشراء ودعم العالقات لتكرار الشراء : الخطوة الخامسة :

سداد الجراءات إمتام عملية الشراء من مستندات وطريقة إىل مشرتي ال بد من إرشاده حول النجاح يف حتويل الزائر إبعد 

اإللكرتوين ،فال بد من وضع  زبونلكرتوين إدارة العالقات مع الوتسليم املنتجات ،ومن املوضوعات اهلامة يف التسويق اإل

، صفحة 8081)بلعياء ،  .زبائنالربح عن طريق حتسني خدمة الاملناسبة يف هذا اجملال واليت تسعى لتحقيق  اإلسرتاتيجية

50)  
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 .التسويق اإللكتروني مفاهيم أساسية حولالمبحث الثاني : 

، بل فقط دمات اليقتصر على التجارة بالسلع واخل شاملميةل التسويق اإللكرتوين سلسلة وظائف تسويقية ومدخل 

تغريات الوبسبب  واألبعاد ، لطرقوذلك باالستعانة مبختلف اه يف املؤسسات ،ءيستخدم التقنيات الرقمية لتحسني أدا

الفرص و  لة هناك دائما فرص متاحة و هتديدات تواجه التسويق اإللكرتوين ومن خالل مزجيه التسويقي ميكن إستغاليالبيئ

 .مواجهة خمتلف التحديات

 وأبعاد التسويق االلكتروني . طرقالمطلب األول : 

واألبعاد  مربرات إستخدامه و الطرق ه يستوجب على املؤسسة فهم جل حتقيق فاعلية أفضل للتسويق اإللكرتوين فإنأمن 

 الزبائن .األنرتنت يف التسويق لتلبية حاجات ورغبات  إلستخدامالالزمة األساسية 

 :تتمةل هذه العوامل يف ما يلي  التسويق اإللكتروني : مبررات إستخداموال /أ

 . التخفيف من ضغط الزبائن والتخلص من طوابري اإلنتظار اليت أصبحت تشكل ديكورا يف املؤسسات 

 يف تقدمي خدمات هلم عن بعد وتزويدهم بصفة مستمرة باملعلومات املختلفة عن منتجات  حاجة  الزبائن

 (52، صفحة 8082)محو،  وخدمات اليت تقدمها املؤسسات .

 نرتنتتصال باخلدمات املتصلة بشبكة األالربامج اجلديدة اليت تسهل عملية اال أجهزة الكمبيوتر و تكارإب . 

 . (25، صفحة 8001)الصريىف،  تطوير أساليب األمان واحلفاظ على السرية يف الربط الشبكي 

  تسمح األنرتنت بالتفاعل بني املنتج واملستهلك وتوفر للمؤسسة فرصة احلصول على تغذية مرتدة من العمالء

 حول املنتج.

 . صفحة 8080)مرزقالل،  تطوير تكنولوجيا االتصاالت وسهولة ربط مجيع بلدان العامل بشبكة متكاملة ،

25) 

 ثانيا/ طرق التسويق اإللكتروني

ل إستخدام يقوم الزبائن بالبحث عن املنتجات  واخلدمات املراد احلصول عليها من خال ـــــ طريقة محركات البحث :1

حمركات البحث املنتشرة على شبكة األنرتنت ، وتسمح هذه احملركات للزبائن من الوصول إىل أهدافهم البحةية من خالل 

و من حمركات البحث املشهورة على ، إحتياجاهم من بينها ما يناسب عرض جمموعة من البدائل املتوفرة وخيتار الزبون
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، صفحة 8005)ابو فارة،  وغريها .  Google، Yahoo، Go، Goto، Snapشبكة األنرتنت هي :        

821) 

إن حركة النشاط اإلعالين على شبكة األنرتنت يف تطور مستمر ، ويزداد بشكل سريع عدد  ــــــ طريقة اإلعالنات : 2

املؤسسات اليت تعتمد على هذه القناة العاملية لنشر إعالناهتا والرتويج لسلعها وخدماهتا املختلفة ، ولإلعالن عرب األنرتنت 

ورة سريعة و إستهداف عدد كبري من الزبائن يف قدرة عالية يف احلصول على بيانات ومعلومات التغذية العكسية بص

 (818-818، الصفحات 8005)ابو فارة، األسواق العاملية وقد حيول رغباهتم إىل أفعال شرائية . 

م من خالل تبادل الرسائل بني يعترب الربيد اإللكرتوين وسيلة شخصية يتـــــ طريقة  التسويق عبر البريد اإللكتروني :    3

 .  املرسل واملستلم عرب االنرتنت  ، ويتميز باخلصوصية  وسهولة اإلستخدام  ونقل املعلومات

ميةل التسويق الفريوسي  تروجيا للمعلومات واملنتجات إىل الزبائن  وإن فكرة التسويق  ـــــ طريقة التسويق الفيروسي :4

الفريوسي مبنية على أن كل رسالة يتم إرساهلا إىل شخص تنتقل إىل مئة شخص واملئة إىل ألف وهكذا من خالل املواقع 

، 8088)الصميدعي و يوسف، هرة . اجملانية لكسب زبائن للمؤسسة وخلق الوعي للعالمة التجارية وبناء مسعة وش

 (228-285الصفحات 

 التسويق اإللكتروني .إستخدام أبعاد  لثا/ثا

التسويق اإللكرتوين  او التسويق عرب االنرتنت البد هلا من فهم األبعاد األساسية  إن املؤسسة اليت ترغب يف إستخدام

 الستخدام االنرتنت يف التسويق واليت ميكن حصرها بالنقاط التالية :

 : توفر قاعدة بيانات التسويق ــــــ 1

يث السيطرة عليها وبالتايل تعترب تعترب عملية إدارة قواعد البيانات تنظيم للبيانات بشكل كفؤ خلدمة التطبيقات من ح

بشكل منظم يسمح  التحكم فيهاقاعدة البيانات نظام برجمي يسمح للمؤسسة بإدارة البيانات املخزنة يف احلاسوب و 

 (828، صفحة 8001)العاين،  برامج التطبيق .تعديلها من خالل  اإلضافة و بإسرتجاعها وإمكانية

 ولقاعدة البيانات التسويقية جمموعة من اخلصائص تتمةل يف :  

 لإلتصاالت املباشرة مع الزبون باستخدام رسائل الربيد اإللكرتوين، أو الرسائل  ةمتاح ك فسحةأن يكون هنا

 ،التسويق عن بعد ،واالستجابة املباشرة لإلعالنات.SMSعرب اهلاتف  النصية 
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 جيب أن يرتتب عليها رد فعل مباشر من طرف املؤسسة عرب اهلاتف أو  إي استجابة حمققة من طرف الزبون

 من خالل العاملني يف إدارة املبيعات .

 نه يشرتط أن يكون هناك نظام كفء لإلتصاالت يستجيب إىل حتقيق التفاعل املطلوب إلكي يتحقق ذلك ف

 (288، صفحة 8002)البكري،  بني املؤسسة والزبائن .

)احلمامي و  : احلفاظ على سرية املعلومات وعدم إظهارها إال لألشخاص املخولني قانونيا. الخصوصية والسرية – 2

وتعترب عنصر من عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين متةل حق الزبون يف التحكم ببياناته   (88، صفحة 8002العاين، 

 من بينها : لالزمة لتحقيق اخلصوصيةوهناك جمموعة من العناصر االشخصية 

 اإللكرتوين الذي جيمع البيانات واملعلومات بأهنا لن تستخدم دون تصريح وموافقة الزبون  جيب أن يصرح املتجر

 والطريقة اليت سيتم مبوجبها التعامل مع هذه البيانات واملعلومات الشخصية.

 .متكني الزبون من الوصول اىل البيانات اليت ختصه والتأكد من مدى صحتها ودقتها 

  8005)ابو فارة،  الزبون خبصوص استخدام البيانات واملعلومات اليت يتم مجعها منه.وضع عدة خيارات أمام ،

 (255صفحة 

كافة اإلجراءات املتخذة ملنع فقدان أي معلومة بأي شكل من األشكال   : ويقصد به أمن المعلومات اإللكترونية ــــــ 3

 (88، صفحة 8002)احلمامي و العاين، ،مةل فقدان خدمة ،أو فقدان البيانات 

حيث أن هناك من يرتبص باملواقع الشبكية للمؤسسات ويتسلل إليها إلفسادها أو إرباك اخلدمة أو التسبب يف األذى 

املايل هلا ولزبائنها .ولكي تكسب املؤسسات ثقة عمالئها من الناحية األمنية ،عليها توثيق وتأمني مواقعها وصيانة بياناهتا 

 (22، صفحة 8001)األسطل، انية ومعلوماهتم الشخصية حمفوظة. إلطمئنان الزبائن بأن بطاقاهتم اإلئتم

إن دعم اإلدارة العليا يؤثر يف فاعلية التسويق اإللكرتوين من خالل توفري موارد مادية وبشرية  :دعم اإلدارة العليا  ـــــ 4

 لكرتوين بشكل كبري علىيعتمد التسويق االإذ  ،واألنرتنت وغريهامالئمة إلجناز أعماهلا كأجهزة احلاسوب والربجميات 

من خالل تشجيع العمل اإلدارة العليا مما يتطلب منها دعم اجلهود ومساندهتا يف إقامة متطلبات البيع والشراء اإللكرتوين 

ها ومنها لتبادل املعلومات بينسام املؤسسة يف ظل اإلدارة اإللكرتونية وتوفري تقنيات املعلومات واالتصاالت يف مجيع اق

 (855، صفحة 8088)الطويل، كشمولة، و أغا، قسم التسويق. 
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يعترب البحث والتطوير بعد من أبعاد التسويق اإللكرتوين الذي حيظى بأمهية كبرية يف املؤسسة   :ـــــ البحث والتطوير 5

املعاصرة وهو ميةل النشاط املرتبط بتوليد املعارف اإلبداعية وحتويلها إىل تطبيقات عملية يف شكل سلع وخدمات لتحقيق 

 .(81، صفحة 8082)عبد اللطيف و عبد القادر، أعلى مستوى يف األداء وحتسني القدرة التنافسية للمؤسسة 

إن كفاءة البحث والتطوير التسويقي تظهر من خالل كمية ونوعية املعلومات اليت توفرها واليت تساعد املؤسسة على إجياد  

الزبون وحلل املشاكل اليت يعاين منها نتيجة لتلقيه خدمة معينة  الفرص التسويقية اجلديدة إلشباع رغبات وإحتياجات

 .(855، صفحة 8081)نوري و الدليمي، 

 المزيج التسويقي اإللكتروني. المطلب الثاني: 

أسواقها املستهدفة، حيث ة لبلوغ أهدافها يف ؤسسامليعترب املزيج التسويقي جمموعة من األدوات التسويقية اليت تستعملها 

بني العلماء  حسب ما جاء يف األدبيات املختلفة  عناصر املزيج التسويقي االلكتنروينف واضح بني اختالأن هناك 

من يرى أن عناصر املزيج التسويقي تتكون من العناصر التقليدية األربعة :  اإللكرتونية  فنجد

( مع اختالفات يف املمارسة والتطبيق  ومن Promation،الرتويجPlace،التوزيعPrice،السعرProduct)املنتج

جانب أخر فإن عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين هي تطوير لعناصر مزيج جتارة التجزئة ،ويتكون مزيج جتارة التجزئة من 

 العناصر التالية :

 سعر.تصميم املنتج،خدمات الزبون ،املوقع ،الرتويج ،التصنيف ،ال-

تقسيما واضحا وشامال لعناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين  ((kalyanam and  Mcintyreوقد قدم الباحةان 

فرتاضية وهو: _تصميم موقع الويب ،األمن ،املنتج وتشكيلته ،الرتويج ،التوزيع، خدمات الزبون ،السعر،اجملتمعات اإل

 ،اخلصوصية ،التخصص.    

والشكل التايل يوضح تطور عناصر املزيج التسويقي من املزيج التقليدي إىل مزيج جتار التجزئة إىل املزيج التسويقي 

 اإللكرتوين :
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  (: مقارنة بين عناصر المزيج التسويقي.22شكل رقم )                 

 تصميم املوقع  

 خدمات الزبون  

 تصميم املتجر                  التوزيع         

 خدمات الزبون                   املنتوج                      الرتويج  

 املوقع                          السعر                                 السعر     

        الرتويج                          التوزيع                     املنتج وتصنيفه 

 السعر                           الرتويج                           التخصيص     

 التصنيف                     اخلصوصية         

 أمن اجملتمعات 

          االفرتاضية   

  

 التسويقي التقليدي املزيج               مزيج جتارة التجزئة            املزيج التسويقي اإللكرتوين  

 (881، صفحة 8082)نوري م.،  : المصدر
ومن خالل هذا الشكل يتبني أن عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين هي تطور لعناصر مزيج جتارة التجزئة الذي بدوره يعرب 

عن تطور عناصر مزيج التسويق التقليدي األربعة ولكن تبقى هناك إختالفات يف التطبيق حسب البيئة اليت متارس فيها 

 التسويق اإللكرتوين.
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 شرح عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين: ويف مايليـــــ 

 أوال/المنتج اإللكتروني:

يعد املنتج جوهر عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين واملنتج يف االعمال اإللكرتونية هو ماتقدمه املؤسسة من خالل إشباع 

أو النقل بسهولة يف أي  حاجات ورغبات وأذواق الزبائن املستهدفني ومن خصائصه هو إمكانية املشاركة أو التخزين

 (881-881، الصفحات 8082)نوري م.،  مكان يف العامل.

 ثانيا/التسعير اإللكتروني :

ملتطلبات الدقة والسرعة وإمكانية املقارنة  مامييز التسعري اإللكرتوين هو املرونة الكبرية اليت ختدم طريف املعادلة ،واإلستجابة

اليت ميكن أن تلجأ إليها املؤسسات ما  التطورات احلديةة يف إسرتاتيجية التسعري اإللكرتوين  ومن،بني املنتجات واخلدمات 

 يلي : 

  : احلل الذي تلجأ له املؤسسات كخيار تسعريي وتروجيي يف آن واحد ، حيث جتمع   وهومزادات اإلنترنت

، وتستمر كميات كبرية من األصناف أي عروض املنتجات ، والوصول إىل أكرب عدد من املشرتين احملتملني 

 املزايدة فيما بينهم إىل الوصول ألعلى سعر مقرتح .

  : وحتدد هلا سعر البيع ،  أهنا أقل كمية ترغب يف بيعها حتدد املؤسسة الكمية علىالمزادات المعكوسة ،

وكلما زاد عدد املشرتين الذين لديهم الرغبة يف شراء كمية أكرب من احلد األدىن تقوم املؤسسة بتمكينهم من 

  (28-28، الصفحات 8081)عمري،  خصومات مما خيفض سعر البيع  .

 ثالثا/التوزيع اإللكتروني :

يعد التوزيع عنصر أساسيا يف التسويق اإللكرتوين ،إذ يهتم بتوزيع السلع واخلدمات اليت تباع عرب األنرتنت أو أي شبكة 

 (21، صفحة 8085)زيادات ، صادق، و صاحل، اتصال أخرى 

الوسائل اإللكرتونية إىل القضاء على املسافات بني املنتج والعميل فبدال من وجود موقع  حيث يؤدي التوزيع بإستخدام

 (821، صفحة 8088)أمحد،  للسوق املادي أصبح يوجد موقع السوق الفضائي .
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 رابعا/الترويج اإللكتروني :

باملعلومات و املزايا  زبونالتسويقي املتعلق بإمداد الهو ذلك العنصر املتعدد األشكال واملتفاعل مع غريه من عناصر املزيج 

اخلاصة بسلعة أو خدمة معينة ،وإثارة إهتمامه هبا ،مبقدراهتا ومتيزها عن غريها من السلع و اخلدمات واإلقناع بشرائها 

، حيث تسمح شبكة األنرتنت بالتفاعل الشخصي مع الزبائن بإستخدام الوسائط (01، صفحة 8081)زعباط، 

، وعلى هذا األساس ينبغي أن )املوقع اإللكرتوين ،اإلعالن اإللكرتوين ،حمركات البحث ، الربيد اإللكرتوين ....( املتعددة 

)بلعياء ستخدام الوسائط املتعددة وبناء عالقة مع الزبائن . إالتفاعلية،  تتضمن عناصر الرتويج عرب شبكة األنرتنت مايلي :

 (22، صفحة 8081، 

 : اإللكتروني خامسا/تصميم الموقع 

املواقع اإللكرتونية  هي جمموعة من صفحات إلكرتونية مرتبطة ببعضها البعض ميكن مشاهدهتا والتفاعل معها عرب برامج  

حاسوبية تسمى املتصفحات أو بواسطة اهلاتف النقال ، حيث عند تصميم موقع إلكرتوين على شبكة األنرتنت جيب 

موثقية العمل ، عرض منتجات حمددة للبيع وحتديد سعرها ،سهولة كاألخذ بعني اإلعتبار العوامل اليت يفضلها الزبون  

اإلنتقال وقابلية البحث، توضيح أسلوب الشراء )عرب بطاقة اإلئتمان أو اهلاتف أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ( ، شكل 

 (22-28، الصفحات 8082)الصباغ،  . وغريها من العواملاملوقع ...

 إللكترونية :اسادسا/ أمن األعمال 

املعلومات اليت جيري تبادهلا عند إبرام صفقات سرية ، ألن أمن و هو أحد العناصر األساسية للمزيج التسويقي اإللكرتوين 

خاصة إذا تعلق األمر خبصوصية العمل أو بقضايا مالية مةل أرقام حسابات املشرتين  األعمال  من القضايا املهمة جدا 

.و هلذا ميكن القول أن مسألة األمن والسرية هي من املسائل اليت حظيت بإهتمام والبائعني وأرقام بطاقات اإلئتمان 

 . من والسرية مةل التشفرية لتحقيق األعرب األنرتنت وتلجأ إىل أساليب متنوع املختصني يف جمال األعمال اإللكرتونية.

 (52-52، الصفحات 8082)العياشي، 

 سابعا/الخصوصية :

اخلصوصية هي أحد عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين األساسية ، حيث تعرب عن حق األفراد واجلماعات واملؤسسات يف 

  (258، صفحة 8005)ابو فارة، ات واملعلومات اليت ختصها خبصوص البيانتقرير جمموعة من القضايا 
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 التسويق اإللكتروني . صعوباتالمطلب الثالث :فرص و 

يف صعوبات وال وتتمةل هذه الفرصصعوبات ولكنه يفرض العديد من ال واملزايا يوفر التسويق اإللكرتوين العديد من الفرص

 مايلي :

 : التسويق اإللكترونيومزايا أوال/ فرص 

 ــــــ فرص التسويق اإللكتروني :1

يئة بلكل من املؤسسات والزبائن وذلك يف ظل العوملة ب واملزايا للتسويق اإللكرتوين يف الوقت احلاضر العديد من الفرص

 األعمال املتغرية ،ومن أهم هذه الفرص :

  : متر املنافسة يف األسواق اإللكرتونية مبرحلة إنتقالية نتيجة التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا الميزة التنافسية

املعلومات املرتبطة بالتسويق اإللكرتوين  اليت قد ختلق فرص غري مسبوقة يف دعم اإلسرتاجتيات املميزة يف حتسني 

 الوضع التنافسي للمؤسسات .

 لك من خالل األدوات التفاعلية اليت توفرها األنرتنت بالشكل ويتم ذ سين الخدمات المقدمة للزبون :حت

، الصفحات 8001)شطيبة،  الذي ميكن من تكوين قواعد للبيانات مةال أسئلة الزبائن عن اخلدمات املقدمة .

15-12)  

  : اإللكرتونية يكون التفاعل للسوق التسويق اإللكرتوين منظور جديد منح أشكال وقنوات جديدة للتوزيع

                                        فيها بني أطراف عملية التبادل دون احلاجة إىل وسطاء ،األمر الذي أدى إىل بروز مصطلح "عدم التوسط".                               

قدم التسويق اإللكرتوين نوعا مبتكرا من الوسطاء والذين يطلق عليهم وسطاء املعرفة اإللكرتونية وهي  كما

)نوري  حيث يقومون بدور مزودي خدمة جتارية.ة التبادل بني املنتجني والزبائن منظمات تعمل لتسهيل عملي

    (15، صفحة 8082م.، 

  سويق اإللكرتوين فرصة التعامل مع سوق مجاعي ضخم ميكن الوصول إليه والتسويق فيه وإمكانية يوفر الت

 التسويق على نطاق عاملي وهذا ما يعطي للمؤسسة ميزة تنافسية .
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 : وذلك من خالل تقليل احلاجة لإلستعالمات البيعية والتسويقية ، وأيضا تقليل احلاجة  تقليل التكاليف

املواد الالزمة إلجراء االتصاالت التسويقية ، حيث يتم النشر ما يلزم على موقع الويب بدال و وتوزيع ة لطباع

 (28)بن نامة، بدون سنة نشر، صفحة  .من القيام بالطباعة

 : مفاهيم جديدة تعترب أن الزبون يعتمد التسويق اإللكرتوين على دعم وتفعيل إدارة العالقات مع الزبائن

شريك إسرتاتيجي يف مؤسسات األعمال ، والبد من دعم وبناء عالقات معه ،وذلك من خالل تفعيل 

     (218، صفحة 8001)الزعيب،  . ديناميكية واستمرارية اإلتصال بالزبائن

 مزايا التسويق اإللكتروني : ــــــ2

 مايلي:يف أمهها يتمةل حيقق التسويق اإللكرتوين جمموعة من املزايا واملنافع ملستخدميه  

ساعة ،كما يوفر مدى واسع أو تشكيلة من املنتجات 85يساعد التسويق اإللكرتوين الزبائن على التسوق على مدار  -

 أو العالمات التجارية.

مقارنات بني املنتجات قبل شراءها بشكل أفضل وسريع وبدون بذل يتيح التسويق اإللكرتوين الفرصة للزبائن إلجراء -

 جهد ووقت كبري.

 وذلك لتقريب املسافة بينهم . زبائن التسويق لبناء عالقات مع ال عترب التسويق اإللكرتوين أداة جديدة يستخدمها رجلي -

، صفحة 8088)أمحد،  ن الوسطاء.يؤدي التسويق اإللكرتوين إىل ختفيض تكاليف أداء األعمال نظرا لإلستغناء ع-

825)  

ستخدام التقنيات الربجمية إىل قياس وتقييم مدى جناح محالت اإلعالن وحتديد إسمح التسويق اإللكرتوين من خالل ــــــ ي

 نقاط القوة والضعف فيها .

، 8001)كايف،  السلع اخلدمات دون التقيد بالزمان أو املكان .ـــــــ يسمح التسويق اإللكرتوين إىل احلصول  على 

     (22-25الصفحات 
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 التسويق اإللكتروني: صعوبات وعيوبثانيا/

 ــــ صعوبات التسويق اإللكتروني :1

بقدر ما يوفر التسويق اإللكرتوين فرص متنوعة يف ظل اإلجتاه حنو العوملة والتحول إىل االقتصاد الرقمي، إال أنه يواجه 

ات وميكن حتديد أهم هذه بعض التحديات والصعوبات اليت حتد من إستخدامه ،ولذلك جيب مواجهة هذه العقب

 يف مايلي:صعوبات ال

 : لشبكة من هذه املشكلة ن ال يوجد أمن حقيقي على األنرتنت وتعاين احىت األ مشكلة األمان واإلنضباط

 :من ناحيتني

 وهي عدم قدرة الشبكة على احملافظة على سرية املعلومات بالرغم من تقنيات التشفري والرتميز . ــــ أمن المعلومات :

ويقصد هبا أن أمن التعامالت املالية يشوبه بعض اخلوف من املتعاملني فقد ال توجد ـــــ أمن الدفع أو السداد : 

 أسواق حقيقة وإمنا إفرتاضية فقط.

  تعترب  حيث اللغة التوجد ثقافة حمددة بكيفية إستخدام  التسويق اإللكرتوين وكذلك   :اإلفتقار  إلى الوعي

طوير برجميات  ذا جيب تأهم التحديات اليت تعيق التفاعل بني الزبائن وبني العديد من املواقع اإللكرتونية ،هل من 

 (80، صفحة 8085)جالم،  رتمجة النصوص إىل لغات يفهمها الزبائن.ل

 حيث كل سوق هناك مزيج  : التحدي الخاص بالمزيج التسويقي المناسب لكل سوق من األسواق

تسويقي يالئمه ومناسب له أكةر من أخر ،فقد يالئم املزيج السلعي السوق احمللي ولكنه ال يالئم السوق 

 األجنيب ولذلك جيب التأكد من مدى مالئمة هذا املزيج مع ثقافة السوق األجنيب.

 : حيث يعيق ذلك ممارسة التسويق اإللكرتوين  ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لبعض الدول

سواء من طرف املؤسسات أو من طرف الزبائن يف مةل هذه الدول وقد يكون ذلك بسبب عدم توافر القدرة 

 املالية للزبائن للمشاركة يف األسواق اإللكرتونية ،حىت لو توفرت الرغبة لديهم.

 : وحيصل ذلك حني حياول آالف املستخدمني من اإلتصال بشبكة  االنرتنت يف  اإلزدحام في نقل المعلومات

نفس الوقت ،وهذا ماجيعل شبكة األنرتنت تتوقف عن تلبية الطلبات للمستخدمني مؤقتا إىل أن خيف ضغط 
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الطلب عليها ،كما أنه قد حيصل أحيانا حالة عدم التأكد من طرف املرسل عن وصول رسالته إىل اجلهة 

 (52-55، الصفحات 8085)زيادات ، صادق، و صاحل،  دة.املقصو 

 التسويق اإللكتروني : عيوبـــــ  2

 على الرغم من املزايا املتعددة للتسويق اإللكرتوين إال أنه ال خيلو من العيوب ومن بني هذه العيوب مايلي:

 والتشكيك يف مصداقية الشراء عرب األنرتنت .عدم ثقة الزبائن  بدرجة اجلودة -

 ستالم .م من التسوية يف جمايل الدفع واإلاليت قد تنجاملشاكل  -

 مكانية سرقة املعلومات اليت تعرضها املؤسسات أو حماولة العبث هبا.إ -

 كاليف التسويق اإللكرتوين يصعب التنبؤ هبا مقدما .ت -

، صفحة 8085)زيادات ، صادق، و صاحل،  ميكن أن تكون باهضة الةمن . لجهود املبذولة يف شبكة األنرتنتل -

 (55ــ52

املنتج بشكل  ختبارإعض املستهلكني ، حيث يصعب عليهم ــــــ ال ينشر التسويق اإللكرتوين سوى املعلومات السطحية لب

 (855، صفحة 8081)بلخضر،  مباشر للوقوف على أهم خصائصه  .
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 خالصة الفصل:

ميكن القول أن التسويق اإللكرتوين نشاط حديث وسريع ومميز يلعب دورا كبريا  بالنسبة للمؤسسة و األفراد واإلقتصاد  

من حتقيق مزايا تنافسية من سلع وخدمات  ميكنها ذلك من الزبائن املؤسسات أن تليب حاجات  ككل ،فبقدر ماتستطيع

التسويق اإللكرتوين بقدر ما تتنوع يف أعماهلا وتزيد مبيعاهتا  واحلصول على ميزات يف جمال التسويق لنقل اخلربة  خالل 

التسويقية بشكل متزايد ، ويف األخري ميكن القول أن مستقبل التسويق اإللكرتوين يشهد منوا كبريا من خالل الدور الذي 

 .تتم من خالله اليت وجودة اخلدمة يلعبه يف حتسني جودة املنتج
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 مقدمة الفصل :

هبا  لقطاع اخلدمات أمهية متزايدة يف الوقت احلايل نتيجة للعديد من العوامل اليت متثلت بظهور منتجات جديدة إرتبطت

، فإهتمام املؤسسة جبانب اخلدمة خدمات كثرية تسهل هلا من أداء وظيفتها مثل خدمات الكمبيوتر ووسائل اإلتصال 

و فهم مطالبهم وبالتايل جيب عليها حتسني جودة اخلدمة من خالل توفري  الزبائن إحتياجات ميكنها من التعرف على

اإلستجابة وامللموسية والتعاطف واألمان و اإلعتمادية يف تقدمي اخلدمة لتلبية األبعاد املرغوبة من قبل الزبون واملتمثلة يف :

 رغباته وحتقيق الرضا لديه.

لتكنولوجي وتغيريات حاجات ورغبات الزبائن ،فقد  هجهودات متكاملة بسبب التقدم احيث أن قطاع اخلدمات حيتاج إىل 

 التميز.حتقيق  لكورو ي وأصبحت املؤسسات اخلدمية تسعى لتطوير مفهوم التسويق اإل

 وهلذا سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التالية:

 . ةجودة الخدمحول  أساسياتالمبحث األول : 

 .ةالتسويق اإللكتروني بجودة الخدمعالقة  اني: المبحث الث

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



جودة الخدمة والتسويق اإللكتروني                                            الفصل الثاني         

23 

 

 . ةجودة الخدم المبحث األول : أساسيات حول

ستخدام األنورنت ،و للجودة دور كبري يف ابكة وذلك مع التطور التكنولوجي و عرب الشخدمات هجال واسع لأصبح ل

 املؤسسة ألهنا تسهل عملها من أجل البقاء واإلستمرار يف ظل التغيريات البيئية .

 وهلذا سيتم التطرق يف هذا املبحث اىل مضمون جودة اخلدمات.

 الجودة و الخدمة.ماهية المطلب األول: 

 االخدمة و خصائصه تعريف /أوال

يتم عرض تعاريف ويف مايلي  ،على أهنا نشاط إقتصادي تنتج عنه قيمة ويليب حاجات املستهلك أصبح ينظر إيل اخلدمة  

 .للخدمات وخصائصها البارزة يف املؤسسة

 تعرف اخلدمة على أهنا:: تعريف الخدمةـــــــ 1

تعرف " اخلدمة هي نشاط أو منفعة يسديها طرف ألخر وتتسم بأهنا غري ملموسة ،وال يورتب على تقدميها أي نوع من ــ 

 (26، صفحة 6102)مصطفى،  ".أنواع امللكية 

من  للسلع ،خيلق القيمة ا دون إنتقالحسب لوفلوك اخلدمة هي :" نشاط إقتصادي مقدم من طرف آلخر ،غالب  ــ 

،شبكات أو أنظمة بشكل منفرد أو هجتمع خالل تأجري أو إستغالل سلع ،يد عاملة ،كفاءات مهنية ،جتهيزات أو هياكل 

 (Lovelock, 2008, p. 609) األنشطة واملنافع اليت تقدم للبيع أو تكون مصاحبة للسلع املادية". و

وعرفت اخلدمات بأهنا "أوجه النشاط غري ملموس هتدف إىل إشباع الرغبات و اإلحتياجات عندما يتم تسويقها ـ -

للمستهلك النهائي أو املشوري الصناعي مقابل دفع مبلغ معني من املال وجيب أن ال تقورن اخلدمات ببيع منتجات 

 (26صفحة  ،6100)احلاج و عودة ،  أخرى".

)الصغري و بن  ــ  وتعرف بأهنا :"مجيع النشاطات اليت تليب حاجات األسواق بدون عرض جتاري يتحمل منتجات مادية ".

 (10، صفحة 6102سعد، 

 على ضوء مامت عرضه من التعاريف ميكن أن نستخلص التعريف األيت:

تعرف اخلدمة على أهنا النشاط أو األداء الغري ملموس يقدمه طرف ما لطرف أخر لتلبية إحتياجاته ورغباته كما أهنا 

 فراد وللمجتمع .لأل قتصاديتسمح بتحقيق نوع من اإلستقرار اإل
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خصائص الخدمة:ــــــ  2  

:ميكن حتديد أهم اخلصائص اليت تتصف هبا اخلدمات ومن بينهامايلي   

 الالملموسة: 

 ميكن رؤية اخلدمات أو مساعها أو تذوقها او مشها أو الشعور هبا قبل شرائها على عكس املنتجات املادية ، ويف حيث ال

 ةسة إىل منافع حقيقية وجتارب معرفاخلدمة القدرة على حتويل اخلدمات الغري ملمو  هذا اجلانب جيب أن يكون ملستويف

، صفحة 6102)علي و عايت،  دمة أصعب من قرار شراء السلعة .قرار شراء اخلهذا ميكن القول أن  جيدا ،وعلى

012) 

إىل إضافة أشياء أو رموز ملموسة للتعبري عن جودة اخلدمة ، أحيانا و للتغلب على هذه الصعوبة يلجأ مقدمي اخلدمة 

خالهلا اخلدمة )االهتمام بالتصميم الداخلي واخلارجي أو تقدمي شكوالتة  أو مثل االهتمام بالبيئة املادية اليت تقدم من 

 (21، صفحة 6112)الطائي و العالق ،  باقات زهور للزبائن يف مكان تقدمي اخلدمة (.

 عدم تماثل الخدمات: 

اءة من يقدمها ألهنا تعتمد على مهارة أو أسلوب أو كف زبونطريقة تقدمي اخلدمة للمن الصعب إجياد معايري قياسية يف  

)الطراونه، ومىت تقدم وذلك حسب الظروف هلذا يستحيل تنميط إنتاج اخلدمة وجعلها متماثلة . وكيف يتم تقدميها 

 (60، صفحة 6100

  الخدمات سريعة تالشي: 

 .بدألذلك من خالل عدم قدرهتا على التخزين هلذا فإن الكميات املستخدمة خالل فورة العرض ستختفي ل و يظهر

مفقودة و مقعد يف الطائرة من املستحيل تعويضه يف حالة مل   كريةذ ت ة السينما اليت ال تباع هي ومثال على ذلك أن تذكري 

يشورى ،و لذلك يف الغالب  تفرض شركة الطريان عقوبات على تأجيل املسافرين لرحالهتم ألهنا تدرك أن الكميات غري 

منوحة رمبا قد تكلفها أغلى من الكميات املستخدمة، ومن هنا يكمن سر األمهية املاملستخدمة أثناء عرض اخلدمة  

)قريشي و  .ملشكل اخلدمات الغري مستخدمة خاصة يف حالة الطلب غري مستقر على حسب الظروف واملكان والزمان

 .(62، صفحة 6102خويلد، 

 



جودة الخدمة والتسويق اإللكتروني                                            الفصل الثاني         

25 

 

  التالزمية: 

ات عن مقدمها الصعب فصل اخلدمأي من وتعين التالزمية درجة الورابط بني اخلدمة ذاهتا وبني الشخص الذي يقدمها ، 

وهذا ما يفرض على مقدم اخلدمة  حتسني عالقته  ضرورة حضور طالب اخلدمة إىل أماكن تقدميها األمر الذي  يورتب . 

  (02،الصفحة  6106)عتيق ، .به خالل عملية تقدمي اخلدمة  وكيف يليب توقعاته 

 .تعريف الجودة وأهميتهاثانيا /

زاد االهتمام يف الوقت احلايل باجلودة يف املؤسسات اخلدماتية ملا هلا دور كبري يف حتقيق امليزة التنافسية ،ويعترب الزبائن أكثر 

 باجلودة وذلك للدور الذي تلعبه يف أداء اخلدمة وطريقة تقدميها. ا إهتمام

 بينها مايلي : هناك عدة تعريفات للجودة من  :/ تعريف الجودة1

هي أداء عملية معينة إنتاجية كانت أو خدمية وفقا ملعايري موضوعة وحمددة مسبقا ،متثل أعلى عرف اجلودة على أهنا:"تــ 

  (22، صفحة 6100)ابو النصر،  مستوى لرضا الزبون أو املستفيد منها ".

:"هجمل السمات واخلصائص ملنتج أو خدمة حتمل القدرة على تلبية  تعرفها اجلمعية األمريكية ملراقبة اجلودة بأهنا  ــ

 (020، صفحة 6106)حواس و محودي،  احتياجات العميل املعلنة أو الضمنية".

، صفحة 6106)رضوان،  إن اجلودة هي حتقيق احتياجات و توقعات املستفيد حاضرا ومستقبال".":  ويعرفها )دمينج(ــ 

02)  

وعرف هيكسون اجلودة بأهنا : "تأدية العمل الصحيح على حنو صحيح من املرة االوىل إعتمادا على تقييم املستفيد يف  ــ 

 (61، صفحة 6102)راضي و العريب، معرفة مدى حتسن األداء ". 

وقد عرفت اجلودة باهنا :" حالة ديناميكية مرتبطة باملنتجات املادية و اخلدمات ، وباألفراد والعمليات والبيئة احمليطة ، ــ  

  (02، صفحة 6100)الدرادكة،  حبيث تتطابق هذه احلالة مع التوقعات ".

 ومن هنا ميكن تعريف اجلودة على أهنا :

 بصفة دائمة.زبائن لتحقيق متطلبات وتوقعات ال تسعى وهجموعة من الصفات املوجودة يف املنتج او اخلدمة  متيزه عن غريه 
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  أهمية الجودة :/ 2

سسة وهلذا ميكن توضيح املؤ داء أهو إرضاء الزبون وبالتايل حتسني نالحظ من خالل التعاريف السابقة أن هدف اجلودة  

 ناحيتني :أمهية اجلودة من 

 : أهمية الجودة بالنسبة للزبون 

من األمور اهلامة لديه واحملركة لسلوكه خبالف السعر ، حيث  واخلدمات املقدمة للزبون اجلودة يف املنتجات ىيعترب مستو  

 وجودة عالية الزبون بشراء سلع ذات سعر مرتفع أن قرار الشراء يعتمد على صدق وتوفر اجلودة يف السلع ،فقد يرغب 

لك احلال بالنسبة للخدمات ، هلذا جند املؤسسة خنفاض مستوى اجلودة فيها وكذويرفض شراء سلع ذات سعر منخفض ال

حتياجاهتم لتلبية مطالبهم  واحلصول على رضاهم  لتحقيق التميز يف تقدمي ارغبات زبائنها وجتمع معلومات عن هتتم ب

 (060، صفحة 6102)بن أحسن،  املنتجات واخلدمات اخلاصة هبا .

 أهمية الجودة بالنسبة للمؤسسة: 

تستمد املؤسسة شهرهتا من مستوى جودة منتجاهتا ، ويتضح ذلك من خالل العالقات اليت تربطها مع املوردين وخربة 

فإذا كانت منتجاهتا ذات جودة املؤسسة ، زبائن منتجات تليب حاجات ورغبات  العاملني ومهارهتم ،و حماولة تقدمي

منخفضة فيمكن حتسينها لكي حتقق الشهرة والسمعة الواسعة  لكي تتمكن من التنافس مع مؤسسات أخرى هلا نفس 

 (12، صفحة 6106)مزيان،  نشاطها .

 .عموميات حول جودة الخدمةالمطلب الثاني : 

اخلدمة دور أساسي يف املؤسسة االقتصادية من خالل تصميم و إنتاج اخلدمة وتسويقها تبعا لرغبات تلعب جودة  

 ومتطلبات الزبائن  بغية حتسني صورهتا  وكسب ثقتهم  ومنه إكتساب امليزة التنافسية . 

 وأهميتها . عريف جودة الخدمةأوال/ ت

 : تعريف جودة الخدمة ــ0

عند البحث عن  جودة اخلدمة  زبائنلك إلختالف حاجات وتوقعات الجلودة اخلدمات و ذهناك العديد من التعريفات 

 املطلوبة ومن بني هذه التعاريف مايلي :
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 ــ تعرف جودة اخلدمة :" نوعية اخلدمات املقدمة املتوقعة و املدركة واليت متثل احملدد الرئيسي لرضا الزبون أو عدم رضاه ".

 (02، صفحة 6102)عبد الفتاح، 

)عبد اهلل،  تعرف بأهنا :"  مدى مالئمة املنتج املادي لغرض استخدامه واخلدمة غري املادية لغرض اإلستفادة منها". ــ 

 (22، صفحة 6106

 هجموعات من األبعاد اخلاصة باخلدمات:من خالل التمييز بني ثالث ميكن تعريف جودة اخلدمة  كما ــ

 .البعد الفين والذي يتمثل يف تطبيق العلم والتكنولوجيا ملعاجلة مشكلة معينة 

 حيث  متثل ذلك التفاعل بني مقدم  زبونا عملية نقل اجلودة الفنية للالبعد الوظيفي أي الكيفية اليت تتم فيه،

 اخلدمة والزبون الذي يستخدم اخلدمة .

 (016، صفحة 6112)الضمور،  ت املادية وهي املكان الذي تؤدى فيه اخلدمة.اإلمكانيا 

 (02، صفحة 6102)رقاد،  ". زبونأهنا :" التفوق على توقعات الــ عرفت ب

)محود و  تعريف هيئة اخلدمات العامة : "اجلودة هي مطابقة وتلبية احتياجات الزبائن منذ أول مرة ويف كل مرة " ــ 

 .(61، صفحة 6101الشيخ، 

للخدمة وإدراك  إحتياجات الزبائن  توقعات و معيار ملعرفة درجة تلبية  وبالتايل ميكن تعريف جودة اخلدمة على أهنا:

    اجلودة احملققة بعد إستهالك اخلدمة .

  :أهمية جودة الخدمة ــ 2

أربعة أسباب  ىلكن اإلشارة إمي من خالل جودة اخلدمة  تستطيع املؤسسات حتقيق التميز  واإلستقرار يف أعماهلا ، لذا 

 (01، صفحة 7102)سعد هللا،  كما يلي :ألمهية جودة اخلدمات  

 : لقد تزايدت أعداد املؤسسات التجارية اليت تقدم اخلدمات أكثر من أي وقت مضى  نمو مجال الخدمة

   هذه املؤسسات يتعلق نشاطها باخلدمات وهي يف  تزايد مستمر . حيث أن معظم 

 : إن توفر جودة اخلدمة يف املنتجات واخلدمات اخلاصة بكل مؤسسة  يضمن إستمرارها  و  إزدياد المنافسة

 يوفر هلا العديد من املزايا التنافسية وحصوهلا على القدر الكايف من املنافسة .
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 ن تتم معاملة الزبائن بصورة جيدة و االهتمام مبطالبهم ، فال يكفي تقدمي منتجات أو مبعىن أ : زبائنلفهم ا

 خدمات ذات جودة وسعر بدون توفر املعاملة اجليدة والفهم األكرب للزبائن .

 أصبحت املؤسسات يف الوقت احلايل حترص على ضرورة  :زبون ول االقتصادي لجودة  خدمة الالمدل

 استمرار التعامل معها وتوسيع قاعدة عمالئها ، وهذا يعين أن املؤسسات ال جيب عليها فقط جذب  الزبائن

ها احملافظة على زبائنها احملليني و من هنا تظهر األمهية القصوى  جلودة اخلدمات  من لكنها جيب عليجدد و 

 أجل ضمان ذلك .

 ثانيا/ أبعاد جودة الخدمات :

 هناك عدة أبعاد مرتبطة جبودة اخلدمة  املقدمة إىل الزبائن ومن هذه األبعاد مايلي :

 :)يكور دمثل املبىن ، ال زبائنذات اإللتماس املباشر مع ال وهي كافة امللموسات املادية الملموسية )الماديات

 لتسهيل تقدمي اخلدمة إىل غريه .مالبس العاملني وغريها  ،التجهيزات املادية 

 وكذا  زبونومتقنة وفقا ملا يتطلع له ال : وهي مدى قدرة املؤسسة على تقدمي اخلدمة بصورة فورية اإلستجابة ،

)بن عيشاوي ،  التفاعل السريع مع الشكاوي واملقورحات وحماولة حلها وتلبيتها بصورة جيدة وفقا لتصوره .

 (622، صفحة 6106

 يف حتديد إدراكات جودة اخلدمة عن الزبائن وتعرف وهذا البعد من األبعاد اخلمسة األكثر أمهية : االعتمادية 

  (66، صفحة 6102)خثري و مراميي،  بأهنا القدرة على تقدمي وعود اخلدمة بشكل موثوق ودقيق .

 من طرف العاملني  وقدرهتم على زرع الثقة  وتعين املعرفة اجليدة و االهتمام وحسن الضيافة املقدمة  : ضمانلا

 (02، صفحة 6102)عبد الفتاح،  بينهم وبني الزبائن .

 : (26، صفحة 6102)بوشاشية و منري، وتفهمه  اإلتصال اجليد مع الزبونيقصد به   التعاطف 

اخلدمة حسب والتعاطف هو إبداء روح الصداقة واحلرص على العميل ، وجعله يشعر بأمهيته والرغبة يف تلقي 

حاجاته ،حيث أن جوهر التفاعل العاطفي هو الوصول للعميل من خالل عالقته الشخصية و األبعاد حسب 

  (002، صفحة 6100)قاسم،  الطلب للخدمة .
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إعتمدنا عليها يف الدراسة كما ميكن دمج أهم األبعاد اليت تتحدد من خالهلا جودة اخلدمات يف مخسة نقاط واليت 

 :يت تتضح من خالل الشكل املوايل  التطبيقية وال

 (:أبعاد جودة الخدمة  30الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبعاد جودة اخلدماتعلى  باإلعتماد   املصدر : من إعداد الطالبة 
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 قياس جودة الخدمات .طرق  المطلب الثالث : 

مهمة  قياس  جودة اخلدمة  يف املؤسسات اخلدماتية  إال أهنا جيب عليها أن تتخذ اإلجراءات على الرغم من صعوبة 

يعين ذلك أن اخلدمة متوافقة مع توقعات  الالزمة  لتحسني  من جودة خدماهتا املقدمة للزبائن ،فتقدمي خدمة ذات جودة

 الزبائن ،ويف هذا السياق أوجدت هجموعة من الطرق لقياس جودة اخلدمات أمهها :

  ــ  طرق القياس المباشرة لجودة الخدمات :  1

 : وهي بدورها تنقسم إىل

ويتم من خالل هذه الوسيلة أخذ عينة حمددة بطريقة عشوائية أو منظمة  متثل  مجيع أفراد  أ ــ  مناهج اإلستقصاء :

حول  اإلجابة  عليهم واضحة لتسهل ال ستقصاء تتمثل يف هجموعة من األسئلة اع ، وتوزيع علي أفرادها إستمارة اجملتم

ة بتبويب اإلجابات وحتليل املعلومات للحصول فيه ، ومن مث تقوم أجهزة متخصص  هذه الفئةاملوضوع املراد معرفة أداء 

 على النتائج ألخذ اإلجراءات املناسبة .

تتوىل من خالل هذه الوسيلة اإلدارة بنفسها عملية قياس جودة خدماهتا بطريقة املالحظة   ب ــ المالحظة المباشرة :

ومالحظة ردود أعماهلم  ومدى رضاهم زبائن بالعن طريق اإلحتكاك املباشر  لإلجراءات اإلدارية املختلفة يف ميدان العمل 

)فليسي، عن مستوى اخلدمة  عموما ، وكذلك مالحظة  حسن وفن التعامل وأداء مقدمي اخلدمات أثناء عملهم  . 

 (26، صفحة 6106

 ــ طرق القياس الغير مباشرة لجودة الخدمة : 2

 مها :هناك العديد من األساليب والطرق الغري مباشرة لقياس جودة اخلدمات ولكن األكثر اعتمادا يف البحوث والدراسات 

 (.SERVQUALاس الفجوة )يــ مق

 (.SERVPERFــ مقياس األداء الفعلي )

 أ ــ مقياس الفجوة الخاص بجودة الخدمات :

ستخدامه يف حتديد وحتليل مصادر مشاكل اجلودة واملساعدة امنوذجا يسمى بنموذج الفجوة هبدف لقد طور بريي وزمالؤه 

يف كيفية حتسينها ، إن تقييم اجلودة حسب منوذج الفجوة يعين حتديد الفجوة بني توقعات الزبائن ملستوى اخلدمة و 
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ميكن التعبري عنه  و واخلدمة املدركة  املتوقعة  تطابق بني اخلدمةالإدراكهم لألداء الفعلي هلا ، أي معرفة وحتديد مدى 

 بالعالقة التالية : 

 . التوقع  -اإلدراك   =  جودة اخلدمة 

ويتضمن  تقدميها ، ووفق هذا النموذج أن هذه الفجوة تعتمد على طبيعة الفجوات املرتبطة بتصميم اخلدمة وتسويقها و

 مخسة فجوات وهي : 

 : وإدراك إدارة املؤسسة حيث جند أن إدارة املؤسسة ترى توقعات  زبون فجوة بني توقعات ال الفجوة األولى

على مكونات اخلدمة ألن  زبون وكيفية حكم ال زبائن ال تدرك دائما بدقة رغبات الاجلودة غري صحيحة ، فقد 

، 6112)الضمور،  . املعلومات اليت لديها غري صحيحة عن السوق وأمناط الطلب أو تفسريها بطريقة خاطئة

 (010صفحة 

 : تربز املشكلة  عندما ال فجوة بني إدراك إدارة املؤسسة وحتديد درجة دقة مواصفات اجلودة  الفجوة الثانية ،

غري صحيحة تكون اإلدارة قادرة على وضع معايري جودة اخلدمة مبا يتناسب مع توقعات الزبائن أو وضع معايري 

 (66، صفحة 6102)أبو عكر،  نتيجة نقص الكفاءة يف مقدمي اخلدمة أو تقلبات الطلب .

 : ودة اخلدمة  والتسليم الفعلي للخدمة ،مبعىن أن وجود مواصفات جفجوة بني مواصفات   الفجوة الثالثة

يلتزم مقدمي اخلدمة  هبذه املواصفات  حىت تضمن املؤسسة تقدمي تكفي بل جيب أن  مناسبة جلودة اخلدمة ال

 اخلدمة وفقا للمواصفات الصحيحة املوضوعة واليت تقابل توقعات العمالء .

 : جية ،وهي تعين أن الوعود اليت قطعتها املؤسسة ر فجوة بني تسليم اخلدمة واإلتصاالت اخلا الفجوة الرابعة

، الصفحات 6101)جبلي،  .ال تتطابق مع األداء الفعلي للخدمة  زبائنهتا  بالعلى نفسها خالل إتصاال

21-20) 

 ة حتدث نتيجة فجوة أو إحدى الفجوات السابق ،خلدمة املدركة واخلدمة املتوقعة : فجوة بني ا الفجوة الخامسة

 (21، صفحة 6100)بوسطة ، اهتم األولية . ترقى إىل توقعاخلدمة الفعلية ال  زبائنفالطريقة اليت يدرك هبا ال
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 يوضح الشكل األيت  هذه الفجوات كما يلي :

 ( : نموذج جودة الخدمة40الشكل رقم  )                                  
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 (615، صفحة 7112)الضمور،  المصدر :

 

 

 

االتصاالت بالكلمة 
 المنقولة

 الخدمة المتوقعة

 الخبرة السابقة الحاجات الشخصية

 الخدمة المدركة

 التسليم واألداء الفعلي

ترجمة اإلدراكات إلى 
 المواصفات

اإلدراك الحسي لتوقعات 
 العميل

 االتصاالت الخارجية بالسوق
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 ب ــ مقياس األداء الفعلي :

كن احلكم عليها مباشرة من خالل أن جودة اخلدمة ميهذا املقياس يركز على األداء الفعلي للخدمة املقدمة باعتبار 

 جتاهات الزبائن ،وميكن التعبري عن ذلك من خالل املعادلة التالية :ا

 جودة اخلدمة  = األداء الفعلي                        

 باجلوانب خلدمة اخلاصةقياس مظاهر جودة ا ومل خيتلف هذا املقياس عن مقياس الفجوة يف األبعاد املستخدمة يف

 ،التعاطف  .  ضماناإلعتمادية ، اإلستجابة ،اال ،امللموسية

حيث يرى أصحاب هذا املقياس أنه يتميز عن سابقه بالبساطة وسهولة اإلستخدام ، وذلك بزيادة درجة مصداقيته 

واليت تتعلق  القوة والضعف يف اخلدمة املقدمةوواقعيته إال أنه يعجز عن مساعدة اإلدارة على الكشف  عن هجاالت 

 (21، صفحة 6102)عطالوي،  جبوانب متعددة .

تسعى املؤسسات اخلدمية  إىل حتسني الظروف املالئمة  اليت تساعدها على التطور والنهوض  نظرا ألمهية قطاع اخلدمات 

هبذا القطاع  حيث يرى املنافسني أن اخلدمة  سالح تنافسي حيقق هلم مراكز مميزة ، تسمح  هلم خبلق قيمة مضافة  و  

 كسب ميزة تنافسية .
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 بجودة الخدمةني التسويق اإللكترو عالقة   : المبحث الثاني

مما ستخدام التسويق اإللكورو ي العديد من املؤسسات إىل  تطبيق و يف ظل التطور التكنولوجي يف وقتنا احلايل اجتهت ا

فرض على املؤسسات إعادة التفكري يف طريقة إدارة زبائنها بصورة مستمرة إليصال خدماهتا نظرا لرغبات الزبائن املتجددة 

 ، وهلذا جيب عليها تطوير خدماهتا احلالية  واستحداث خدمات جديدة .واملتزايدة باستمرار 

 اإلقتصاديةفي المؤسسات  وضروريتهالتسويق اإللكتروني حتمية المطلب األول : 

مل يكن التحول الذي مشله العامل يف خمتلف اجملاالت بفعل إنتشار التكنولوجيا الرقمية ببعيد عن مهمة التسويق ، فقد 

ئف التسويقية إىل مفهوم جديد ، وأكثر فاعلية مع التكنولوجيا الرقمية ، حيث أهنا مل تستبعد نظريات حتولت الوظا

 ىالتسويق التقليدية ،وإمنا استطاعت اإلستفادة منها يف تطوير و إجياد حلول ملشاكلها و أخرجت ظاهرة جديدة تسم

 التسويق اإللكورو ي .

قطاع التسويق اإللكورو ي يف العامل بسرعة وذلك إلخنفاض تكلفته وقدرته على توسيع السوق  وبناءا على هذا إنطلق

 (66-66، الصفحات 6102)الصرييف،  بسرعة وزيادة احلصة السوقية للمؤسسات نتيجة اإلنتشار العاملي .

ط على عمليات بيع املنتجات للزبائن ، بل ترتكز أيضا على إدارة خمتلف ترتكز فق حيث أن عملية التسويق اإللكورو ي ال

ستخدام التسويق اإللكورو ي من مؤسسة إىل ابيئة الداخلية واخلارجية وخيتلف العالقات بني املؤسسة والزبون وعناصر ال

 أخرى لذلك جند :

جزئيا ،حيث تعتربه جزء من التسويق املباشر أو الكالسيكي يندرج حتت مفهوم عملية  ــ  مؤسسات تعتمد عليه إعتمادا

 الورويج .

يقوم عملها كليا على األنورنت ووسائل التجارة اإللكورونية ــ  مؤسسات تعتمد عليه كليا ، وهي املؤسسات اإلفوراضية 

)العشعاشي و بن عالل، بدون سنة نشر،  .ب اإللكورونية لبيع الكت  Amazonاحلديثة ،على سبيل املثال : شركة

  (600صفحة 
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وهناك عدة عوامل أدت املؤسسات إىل االهتمام بإستخدام الوسائل والتقنيات اإللكورونية وزيادة إنتشارها ، من أهم هذه 

 األسباب مايلي :

 العولمة االقتصادية وما رافقها من كسر للحواجز التقليدية  بين األسواق :  أوال /

لتعميم بعض أمناط السلوك اإلستهالكي على اجملتمعات كافة ، وذلك لتباين الثقافات السائدة يف اجملتمعات وتفاوت 

، حيث أن أكرب عاملني يف منو االقتصاد العاملي مها الثورة املعلوماتية والعوملة ، وأن  العامل األول مستويات املعيشة فيها 

 .يولد الثا ي ، وينتج إهنيار احلدود أمام التجارة اخلارجية والدولية 

 ثانيا /التطور الكبير في بيئة األعمال الحالية :

موعة من التغيريات يف بنية األنشطة االقتصادية  وطرق ممارستها هلذا السريع الذي نتج عنه هجالتكنولوجي بسبب التقدم 

ملواكبة  هذه التطورات والعمل على حتسني ومحاية أنشطتها يف البيئة وجدت املؤسسة نفسها تعمل على أداء أنشطتها 

 الغري مستقرة.

 ثالثا/ المنافسة :

إكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءهتا مبا يف ذلك استخدام أسواق املنافسة املتزايدة اليت أجربت الوحدات االقتصادية على 

 نشطة اإلنتاجية لتقليل التكاليف وزيادة الرحبية .األجديدة والوركيز على اجلودة ومستوى اخلدمات  املقدمة وتغيري أماكن 

 .  (660-662، الصفحات 6106)عاصم و ابراهيم، 

 عميق الوالء :ت/رابعا 

أن األنورنت تعمل على زيادة  حيث حترص املؤسسات دائما على تعميق العالقة والوالء بينها وبني الزبائن ، وعلى إعتبار

فرص اتصال الزبون باملؤسسة للحصول على أكرب قدر ممكن من خدماته يف نطاق واسع ، كل هذا يسمح بتوطيد العالقة 

 (020، صفحة 6100)أبوخريص و شكشك، بينهما وخلق نوع من الوالء املتجدد. 

 التعقيد :خامسا / السيطرة على 

تصال هي أفضل سالح تستخدمه املؤسسات يف وجه ظاهرة واإل املعلومات حيث أثبتت كل املعطيات أن تكنولوجيا 

التعقيد اليت تقع فيها ، حيث  جلأت املؤسسات إىل التوجه حنوها كوهنا العامل املساعد والفعال يف حل العديد من 

 املشاكل اإلدارية .
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ل أن حتديد مدى جناح املؤسسة وقدرهتا على استخدام التقنيات احلديثة يف هجال التسويق  ومن خالل ماسبق ميكن القو 

وتنوع األسباب والدوافع وراء إستخدامها جعل املؤسسات تعمل على توفري ثقافة تنظيمية وتكنولوجية تساعدها على 

  (226حة ، صف6102)عمارية و سبيت،  الرقي باملؤسسة .

 في تحقيق جودة الخدمات واإلتصال  تكنولوجيا المعلومات  مساهمة المطلب الثاني :

جذرية للنظام التكنولوجي لتلبية رغبات واحتياجات تسعى املؤسسات اليوم الكتساب التكنولوجيا و إحداث تغيريات 

 .املقدمة قطاع اخلدماتيف قدمة من أجل احملافظة على وضعها الزبائن من خالل خدماهتا امل

 حيث ميكن رؤية جودة اخلدمات عرب الوسائل التكنولوجية من منظورين :

 الزبائن :أوال /من منظور 

ه نيات التكنولوجية هو حتسني جودة خدمة الزبائن و كسب رضاهم ، وتتميز هذاستخدام التق يعترب اهلدف األساسي من

الرد على استفسارات الزبائن بدون أي تأخري ، وتعمل على حل مشاكل  التقنيات و األدوات اإللكورونية بالسرعة يف

 Service ستخدام تقنية خدمة الزبون لنفسهاستجابة للزبائن بشكل تلقائي أو بشكل سريع ، حيث يتم اإل زبائن ال

Self .  كورونية لتقدمي البد من إعداد نظام اتصاالت متكامل خاص باألعمال اإللومن أجل تقدمي خدمة  أفضل للزبائن

  (006-000، الصفحات 6100)غامل و قريشي، . الدعم الكامل هلم  حىت بعد عملية الشراء 

تسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصال لكل املشاركني بالوصول إىل كل املعلومات اليت حيتاجوهنا خبصوص خطوات و و 

 (20، صفحة 6102)عسول، إجراءات وطرق العمل 

ورغبات الزبائن وحماولة حتسني  على اإلستجابة السريعة إلحتياجاتوكل هذه التقنيات التكنولوجية  متكن املؤسسة 

 العوامل املؤثرة على درجة والء الزبون .

 مقدمي الخدمة : من منظورثانيا /

، حيث الوركيز على تعريف اجلودة اليت تقودها العملية من وجهة نظر مقدم اخلدمة هناك نوعية اهلدف و جودة التسليم 

 ه على أنه مطابق للمتطلبات ، وهذا يؤكد على أمهية تعريفأو العرض هو عامل داخلي أكثر من كونه خارجي ، ويتم 

جودة  قحتديد جودة النتائج  . حيث يعتمد حتقي في ، وهناك دور مهم للعمليةاخلدمةعرض من جانب ودة و اجلاإلدارة 
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)الشمري  املؤسسة .على نظام إدارة جودة اخلدمة يف  زبائنواجلودة احلقيقية املقدمة للالتوافق بني مستوى اجلودة املخطط 

  (60، صفحة 6102و بدراوي ، 

ويتضمن نظام اجلودة عناصر خمتلفة مثل األهداف الشخصية ، أو األهداف املوضوعة للخدمة يف املؤسسة ،والقواعد  

)الصرن،  التشغيلية ، ومؤشرات األداء وشبكة االتصاالت . وميكن أن يسمى النظام اإلداري خللق وإجياد العملية .

 ، صفحة بدون ترقيم(6110

 :  للزبائن ثالثا / أثر تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الرضا

ؤسسات لكسب الزبائن و احلفا  عليهم وميكن تعتمد عليها املتعترب تكنولوجيا املعلومات واإلتصال أهم احللول اليت 

، 6106)زرقون و شطيبة،  اليت توفر هلا مايلي :حتقيق هذا من خالل استغالل وسائل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال 

  (21صفحة 

 الخدمات الحرة : تقديم ــ  1

يستطيع الزبون تنفيذ اخلدمة بنفسه دون اللجوء إىل األماكن املادية   تصالن خالل تكنولوجيا املعلومات  واإلم

 .إخل  للمؤسسات ، مثال استخدام األنورنت و الدخول إىل املواقع إلستفسارات أو حجز بطاقة تذكرة أو فندق ...

 ــ القضاء على زمن اإلنتظار وضياع الوقت : 2

من خالل تلبية  إىل خلق التفاعل املباشر  بني املؤسسة املقدمة للخدمة  والزبون   تصالتسمح تكنولوجيا املعلومات واإل

اإلنتقال من مكان آلخر  رغبات عدد كبري من الزبائن يف وقت واحد من جهة ومن جهة أخرى جتنب الزبون مشقة 

 وبالتايل كسب الوقت والقضاء على اإلنتظار . 

تصال اىل القضاء على املركزية و البقاء يف مكان جيا املعلومات و اإلام تكنولو ستخدايؤدي  ــ القضاء على المركزية : 0

 ثابت و تفادي التنقالت وغريها من األمور اليت تسبب اإلزعاج للزبون وتزيد من احتمال استغناءه عن خدمات املؤسسة .

بفضل الوسائل اإللكورونية ميكن للمؤسسة متابعة زبائنها عن بعد من  للزبائن :ــ  تطوير خدمات االستعالم عن بعد  4

  .هتمامها و بالتايل كسب رضاه عنهاحول خدماهتا ، لتشعر الزبون مبدى اأجل معرفة آرائهم  

هلا هده املزايا تساعد املؤسسة على بناء عالقات وطيدة بالزبائن لتحفيز التعامل معها وتفضيل خدماهتا هلذا جيب استغال

 لصاحلها لتتميز عن باقي املنافسني .
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 جودة الخدمات  سينهمية التسويق اإللكتروني في تحالمطلب الثالث : أ

فقد توجب على إن التنوع الكبري للسلع واخلدمات جعل من الضروري وجود وسيلة فعالة تربط بني املنتج واملستهلك ،

 هذا الورابط املباشر مع الزبائن .لق الذي خي التسويق اإللكورو ي املؤسسة إستخدام 

 أوال / تعزيز العالقة بين المؤسسة والزبون من خالل التسويق اإللكتروني 

 أصبحت املؤسسات يف وقتنا احلايل تبحث عن طرق جديدة تسمح هلا باإلستماع للزبون والتعلم منه 

 (00-01، الصفحات 6100)هوادف،  ومعرفة رغباته لذلك على املؤسسة أن تفكر يف :

 كيفية فتح باب النقاش مع الزبون ، وتقدمي كل ما هو جديد له. -

قدرة املؤسسة على فهم وإستيعاب متعمق للكيفية و األسباب اليت جتعل التسويق اإللكورو ي قادر على تغيري  -

 العالقة األساسية بني املؤسسة والزبون .

 واملعلومات يف املؤسسة .يري تدفق السلع واخلدمات كيفية تغ -

 كيفية بناء وتعزيز وتفعيل الشبكات يف املؤسسة . -

، وإن متكنت يف املؤسسة   وإذا إهتمت املؤسسة هبذه النقاط يتعني عليها اجراء تغيري لتعزيز دور اخلدمة اإللكورونية

ومن هنا املؤسسة  من الوصول للزبون من خالل التكنولوجيا ،  فإن ذلك يسمح هلا من إضافة قيمة للعالقة  بينهما ، 

 نرى أن التسويق اإللكورو ي حيسن مستوى اجلودة يف اخلدمات من خالل :

 دمة الزبون.بالسرعة املطلوبة خليسمح التسويق اإللكورو ي يف حتقيق اإلستجابة  -

 ميكن التسويق اإللكورو ي من إختاذ قرارات الشراء يف الوقت الالزم وخبدمات ذات جودة عالية. -

تصاالت التحديث املتواصل لتكنولوجيا اإل إن إستخدام التسويق اإللكورو ي لقواعد البيانات وتفعيلها من خالل -

 .يضيف هلا درجة عالية من الدقة واملصداقية واملوثوقية 

يساهم التسويق اإللكورو ي بشكل كبري يف توفري الوقت واجلهد واملال لكافة أطراف عملية التبادل و خصوصا  -

 الزبائن .
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إن التسويق اإللكورو ي يعمل على ضمان ثقة الزبون ، بغض النظر عن مسائل اخلصوصية والسرية اليت تزيد من  -

اعلي املستند للموقع تسود حالة من رضا وقناعة الزبون مبا ، إال أنه يف حالة التسويق التفثقة العميل باملؤسسة 

 تقدمه املؤسسة من خدمات ختدمه بالدرجة األوىل .

 

 كتروني على جودة الخدمات كيفية قياس أثر التسويق اإللثانيا/  

 (22، صفحة 6102)بوزرورة،  لكورو ي على جودة اخلدمات من خالل :اإلميكن قياس أثر التسويق 

 والزبون  وميكن قياسها باألسئلة التالية :وهي احلالة القائمة بني املؤسسة  :التفاعل  -

ــ كم  هي نسبة االتصاالت بني املؤسسة والزبون سواء من خالل الربيد اإللكورو ي ، الربيد املباشر ، االتصاالت   

 الصوتية ،الرسائل الصوتية ، ومن البادئ فيها ؟

ــ إىل أي مدى ميكن للزبون اإلخنراط يف تفاعل حقيقي مع املؤسسة خاصة أنه يتطلع إلقامة عالقة وطيدة معه   

 ول على رضاه ؟للحص

 من املسائل ورمن طرف الزبون وتعب وتعين مدى سهولة  أو صعوبة الوصول إىل املوقع  القدرة على الوصول : -

على آراء الزبائن للحصول استطالعات أو دراسات ميدانية  املهمة اليت جيب على املؤسسة قياسها من خالل 

 وذلك من خالل :

إتصال الزبون باملؤسسة وفقا لطريقته ووقته ؟ وما املعيقات اليت يواجهها عند ــــ سهولة الوصول :ما مدى سهولة 

 تعامله التجاري معها ؟

على كافة  ون هل حيصل الزب، : مامدى سهولة تعامل الزبائن مع املؤسسة حالة اتصاهلم هبا ؟  تعاملــ سهولة ال

عامل املؤسسة مع الزبون ؟، هل توجد اليت يريدها من املؤسسة ؟، هل هناك أساليب لتحسني تاملعلومات 

 إستجابة فعالة  لطلبات الزبائن ؟

هلذا حيث يكون للزبون احلرية يف اختاذ قرار مناسب يضمن له األمان يف بيئة اخلدمة اإللكورونية ،  اإلختيار : -

ي اإلذن الذي من خالل مدى اإلختيار و اإلذن ، أواملكان املتفق عليه  تتتصل بالزبون يف الوقجند املؤسسة  

 مينحه الزبون للمؤسسة يكون على مستويات وهي :

 فقط .ه وعنوانه وبريده اإللكورو ي  ــ  املستوى املنخفض : يعتمد على قيام الزبون بتزويد املؤسسة بإمس       
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                حمددة . ون عرب أجهزته اخللوية حتت ظروفــ  املستوى املتوسط : تقوم املؤسسة هنا باإلتصال بالزب       

 تراها املؤسسة  ومات اليت : والذي يسمح باإلتصال بالزبون يف كل مكان وزمان وتزويده باملعلالعايل املستوى  ــ       

 مهمة له .      

للبقاء معها رغم وجود  وإستعدادهمالتعامل مع املؤسسة وتفصيلهم يعرب عن درجة إلتزام الزبائن ب اإللتصاق : -

، صفحة 6101)شريوف،  منافسني هلا وميكن قياسها من خالل الوصول إىل اإلجابة عن األسئلة التالية :

062) 

 ــ هل املؤسسة مفضلة لديك ؟

 ــ ما عدد مرات زيارتك للموقع الشبكي ؟ وكم من وقت متضيه فيه ؟

 ــ هل هناك أساليب جتعل من املوقع جذاب ويثري إهتمام الزائر ؟

 ــ الكلمة املنطوقة : هل يقوم الزبائن بإبالغ  أناس أخرين عن املؤسسة )إمسها ، هدفها ، نشاطها ،خدماهتا ( ؟

 

اإلتصال الدائم به جودة خدمة الزبون  حيث انه يعمل على  سنيكبري يف حتدور  تسويق اإللكورو ي لل هلذا ميكن القول أن

بينهم لضمان إستمرارية العالقة  اسب  وبالطريقة اليت يرغب فيها قصد تلبيتها يف الوقت املن ملعرفة كل جديد عن توقعاته 

، فنجاح مؤسسات اخلدمات يتوقف على جناحها يف تطبيق التسويق اإللكورو ي وخلق عالقات تفاعلية بينها وبني زبائنها 

  تكنولوجيا واجلودة يف تقدميها للخدمات .من خالل الوسائل ال
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 خالصة الفصل :

هذا ما دفع خدمات ها للجبودة تقدميها هتمامإميزة للمؤسسات اخلدمية تتمثل يف مما سبق يتضح أن السمة األساسية امل

و قياس جودة  الوسائل التكنولوجية اليت تسهل هلا احلصول على كافة املعلومات يف وقت قصري ستخدامتملؤسسات اليوم ا

والوركيز على اخلدمات لتقوية العالقة بينها وبني زبائنها  خدماهتا بواسطة خمتلف األساليب  والنماذج املباشرة والغري مباشرة 

 اليت تتالءم مع أذواق الزبائن .

املؤسسات يف هجال العوملة  ، كان البد هلا من التطوير يف جودة خدماهتا األمر الذي ميكن حتقيقه  ويف إطار املنافسة بني

 واملستخدمني يف مجيع أحناء العامل . لزبائن باسرع أإتصال أوسع و التسويق اإللكورو ي الذي يهدف إىل  من خالل

 

 

 

 

 



 
 الفصل الثالث    

التسويق  ميدانية حول دوردراسة 
اإللكتروني في تحسين جودة 

 دراسة حالة الخدمة
 مؤسسة موبيليس ــ وكالة بسكرة ــ
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 مقدمة الفصل :

جودة و  لتسويق اإللكرتوين اليت مجعت بني متغريين أساسيني مها ا دراسة النظرية البعد ما قدمنا يف الفصول السابقة 

، حماولني جتميع املعلومات إلعطاء نظرة شاملة ألهم تناولنا من خالهلا املفاهيم واجلوانب األساسية  اخلاصة هبما ، ةاخلدم

 . ها األدبيات يف هذا املوضوعالعناصر اليت تضمنت

كل مامت  يف هذا الفصل بتطبيق سنقومللوصول إىل نتائج ملموسة الميكن اإلعتماد على اجلانب النظري فقط ، هلذا   و

 وهي مؤسسة موبيليس لإلتصاالت يف السوق  على الواقع العلمي فقد مت إختيار إحدى املؤسسات اخلدمية الناشطة ذكره 

 الدور لتسويق اإللكرتوينوقع اختيارنا عليها ملعرفة ما إذا كان  ل ا ود معتربة يف جمال التسويق اإللكرتوين ،لذاليت تقوم جبه، 

وذلك من خالل دراسة ميدانية سنقوم فيها باحلصول على معلومات من  املقدمة من طرفها ، ةيف حتسني جودة اخلدم

 ، وعلى ضوء ذلك قسمنا هذا الفصل إىل : ؤسسةاملعاملني مع املؤسسة ، وإعداد إستبيان وتوزيعه على الزبائن املت

 تقديم عام لمؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبيليس. المبحث األول :

 .للدراسة الميدانية اطار المنهجي وتحليل النتائ اإل المبحث الثاني :
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 موبيليس مؤسسةل ألول : تقديم عام المبحث ا

سة موبيليس من مؤسسات قطاع االتصاالت اليت هلا إسم يف السوق اجلزائرية واليت عرفت العديد من التطورات تعد مؤس

وأوريدو   Djezzyعلى مستوى تنظيمها أو على مستوى مهامها  يف ظل املنافسة الشديدة من طرف شركيت جازي 

Ooredoo . 

 وإلتزاماتها . موبيليس : تعريف مؤسسةالمطلب األول 

 وتطورها .    تعريف مؤسسة موبيليسأوال

وهي أول متعامل للهاتف النقال يف اجلزائر ، تقدم لزبائنها  ت  مؤسسة موبيليس هي فرع من الفروع اجلزائرية لإلتصاال

سلسلة من املنتجات واخلدمات . تعترب موبيليس أول متعامل يف سوق اهلاتف النقال اجلزائرية وهي مؤسسة ذات رأمسال 

دج و   011.111سهم  يقدر السهم الواحد ب  0111دج ،موزعة على 011.111.111ة مليون دينار قدره مئ

 3112كل األسهم هي ملك مؤسسة إتصاالت اجلزائر ، مت اإلعالن عن نشأهتا و أقرت استقالليتها يف شهر أوت سنة 

ارة مركزية هلا يف شهر جويلية من سنة ، ومت إنشاء أول إد3112وأصبح لديها هيكلها التنظيمي املستقل بداية من جانفي 

 بالعاصمة . 3112

سعت هذه املؤسسة إىل تصميم اسم جتاري  خاص هبا ، وكان حتت إسم " موبيليس " وهو مكون من كلمتني " موبيل" 

وما  وتعين اهلاتف النقال ، و"يس" وتعين إمتالك األخر للشيء ، أما املعىن الكامل ل موبيليس فهو " هاتف النقال " ،

زاد ذلك قوة شعارها اجلديد " أينما كنتم " هذا الشعار يعد تعهدا باإلصغاء الدائم ، ودليال على إلتزامها بلعب دور مهم 

 ، باإلضافة إىل احرتام التنوع الثقايف . يف جمال التنمية املستدامة

فري شبكة ذات جودة عالية وخدمة موبيليس على تو مؤسسة تعمل التغيري والتكنولوجيا احلديثة وباإلعتماد على روح 

، جي يب آر أس  GSMخدمات جي أس أم  خدماهتا ، حيث تقدم يف تقدمي عروضها و واإلبداع للمشرتكني والتنويع 

GPRS 3، واألنرتنت الالسلكي ، خدمات اجليل الثالثG 4، واجليل الرابعG  إضافة إىل خدمة "بالك بريي " اليت ،

تسمح للزبون بالتنقل مع إبقائه على إتصال دائم بإدارة وسري أعماله اليومية ، وخدمة  أخذت مكانة الكمبيوتر واليت

من مساحة اجلزائر ، كما  % 79وشبكتها تغطي BTSحمطة تغطية  0111التجول الدويل . متتلك موبيليس أكثر من 
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، صفحة 3107)براهيمي و مرداوي،  نقطة بيع معتمدة )غري مباشرة(. 01.111وكالة جتارية و  091متلك أكثر من 

97) 

موبيليس فرضت نفسها يف السوق اجلزائرية رغم شدة املنافسة ، ومتيزت هذه السنوات   من نشأة مؤسسةسنة  00بعد 

 (www.mobilis.dz ،3131) مبحطات أساسية يف حياة املؤسسة  وهي كالتايل :

 :3002إلى سنة 3002ــ من سنة  1

  GSMملناقصة دولية إلقامة شبكة اهلاتف النقال بنظام   ATMــ إمضاء عقود مع شركة " أركسن " عقب طرح 

 خط هاتفي . 011.111بطاقة تقدر ب 

 مشرتك كلهم من مشرتكي الدفع املؤجل . 001111إىل  ATMتصل  3112ــ ديسمرب 

 هياكلها مع وسائل قليلة وفعالية حمدودة . موبيليس  ترسي  3112ــ جانفي 

 دمة املشرتكني .دشنت أول مركز خل 3112ــ ماي 

إنطالق تقدمي اخلدمات من ، ويف نفس الشهر  موبيليس تقرتح خدمة الدفع املسبق " موبيليس البطاقة " 3112أوت ــ 

 .WTAطرف املتعامل الثالث 

 يف جوان من نفس السنة . 301.111مليون بعدما كان  0شرتكيها حتتفل ببلوغ عدد مموبيليس   3112ديسمرب  ــ 

حمطة إرسال اليت  3111ويف نفس الشهر أصبحت ملوبيليس  0.311.111وصل عدد املشرتكني إىل  3110ــ جانفي 

من  %01( ، وأصبحت نسبة تغطية شبكة موبيليس تقدر بstations de base radioأي )  BTSتسمى 

 الوطن .

 باملشاركة مع بريد اجلزائر . Mobi – posteليس تقرتح خدمتها موبي 3110أفريل ــ 

 موبيليس تدخل العام اجلديد خبمسة ماليني مشرتك . 3110ــ جانفي 

 . GOSTOموبيليس تقرتح خدمة   3110ــ أفريل 
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 :  3010إلى سنة  3002من سنة  ــ 3 

سن شبكة للهاتف النقال يف الوطن مبعدل تغطية وطنية سلطة الضبط تعلن أن مؤسسة موبيليس هي أح 3119ــ جانفي 

 .%70.91قدرها 

 . Mobi Connecteإطالق خدمة النرتنت من خالل املفتاح اجلديد " مويب كونكت  3119ــ سبتمرب 

والبعدي ، الذي ميكن من حصول  يللدفع القبل  Pruminumموبيليس تعلن عن عرض جديد   3111ــ أكتوبر 

 ساعة . 32خلطوط اجملانية على مدار على العديد من ا

 مليون مشرتك نشط . 01إطالق مفتاح موبيكونت جديد وإحتفال موبيليس ب  3117ــ يف سنة 

 وكالة . 000ــ بلوغ عدد الوكاالت التجارية 

 املؤسسة ختفض أسعار املكاملات لكل من الدفع البعدي واملسبق .  3101ــ  يف سنة 

 :   3012سنة إلى  3011من سنة ــــ  2 

 موبيليس شاركت يف الصالون الدويل لالتصاالت . 3100خالل سنة ــ 

 .G2ــ موبيليس تدخل عامل اجليل الثالث 

 إطالق الطبعة األوىل لتكرمي زبائن موبيليس بتقدمي عروض خاصة ومزايا ألحسن املشرتكني . 3103ــ يف سنة 

 مشرتك نتيجة إطالق خدمة اجليل الثالث . 03.200.292بلغ عدد مشرتكني موبيليس  3102ــ يف سنة 

على تطوير خدماهتا وعروضها يف اجليل الثالث مما جعلها حتتل املرتبة األوىل من حيث  عملت مؤسسة  3102ــ يف سنة 

 مشرتك إمجايل. 00.020.303مشرتك ، وما يقارب  0202207عدد املشرتكني يف  هذه اخلدمة حيث بلغ مايقارب 

 . G2مت إنشاء موقع إلكرتوين وحيد ملعرفة كل مايتعلق ب  3100ة ــ أما يف سن

 : 3011إلى سنة  3012ــ من سنة  4

سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية تعلن عن حصول موبيليس على املرتبة األوىل  3100ــ ماي 

 للحصول على رخصة مؤقتة للجيل الرابع .
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وتوفري عروض الالئقة النفعية ، ، مما مكن مؤسسة موبيليس من زيادة عدد  G2ة مت إطالق خدم 3109ــ يف سنة 

 املشرتكني .

مليون مشرتك حيث أصبحت موبيليس حتتل الريادة يف  31بلغ عدد املشرتكني هذه السنة أكثر من 3101ــ يف سنة 

اجليل الثالث والرابع حسب سلطة احلصة السوقية سواء تعلق األمر بالعدد اإلمجايل للمشرتكني أو من حيث مشرتكي 

 .د واملواصالت السلكية والالسلكيةالضبط للربي

 : 3012ــ سنة  2

 ملعرض اإلنتاج الوطين . 31ــ موبيليس يشارك يف الطبعة 

 ــ موبيليس ترعى لقاء حول تطويرالدفع اإللكرتوين باجلزائر.

 واألسفار.للصالون الدويل للسياحة  31ــ موبيليس يشارك يف الطبعة ال 

 ثانيا  إلتزامات مؤسسة موبيليس

)وثائق املؤسسة،  حتقيق أهدافها ،تتمثل هذه اإللتزامات فيما يلي:تضع مؤسسة موبيليس جمموعة من اإللتزامات يف سبيل 

3131) 

 .عالية اجلودة  ذات ــ وضع يف متناول املشرتكني شبكة

 أحسن الظروف. املات يفضمان وصول كل املك ــ 

 واضحة للزبائن .عروض سهلة  قرتاح إ ــ

 .بإستعمال اليقظة والذكاء اإلسرتاتيجي ــ التحسني املستمر لشبكتها وخدماهتا وتكنولوجيتها 

 .الوفاء بالوعودو  شكوى ، واإلستجابة يف أسرع وقت ممكن ألي الدائم للمشرتكني ــ اإلصغاء 

ن خالل اإلعتماد على آخر التكنولوجيات وتكييف الشبكة واخلدمات مع حاجيات جمتمع ــ اإلبداع املستمر وهذا م

 املعلومات .
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 المطلب الثاني : أهداف ومبادئ مؤسسة موبيليس

تفرض اليوم موبيليس نفسها كمؤسسة حيوية ، مبدعة ، وفية وشفافة يف حميط جد تنافسي وسليم هلا أهداف ومبادئ 

 تتماشى عليها .

 (www.algerietecom.dz ،3131)  أهداف مؤسسة موبيليس :أوال   

 هداف اليت تسعى لتحقيقها من بينها :باإلعتماد على وثائق مؤسسة موبيليس املقدمة ، هناك مجلة من األ

 ــ زيادة عدد املشرتكني وإسرتجاع احلصة السوقية .

 يثة وتصدر قمة السوق .ــ استعمال خمتلف التكنولوجيات احلد

 ــ تنمية الشبكة التجارية .

 ــ التحسني املستمر يف نوعية اخلدمات املقدمة .

 ــ زيادة شهرة املؤسسة وخدماهتا وخمتلف عالماهتا .

 ــ الوصول إىل نسبة املستخدمني وفق املعايري العاملية.

 .ISO 9000ــ احلصول على شهادة ضمان اجلودة 

 التنافسية. ــ ترقية االلقدرة

 ــ حتسني مستوى التغطية ليشمل كامل الرتاب الوطين بنوعية ممتازة.

 اإلبداع أكثر يف اإلسرتاتيجية التجارية وإعداد سياسات اتصالية فعالة .ــ 

 طرح خدمات اإلتصال جبودة عالية وبأسعار مقبولة لتلبية حاجيات خمتلف القطاعات السوقية ــ

 دائما .سسة والزبون ،والعمل على كسب والئه خلق تواصل قوي بني املؤ  ــ

 إدخال تعديالت وحتسينات جديدة فيما خيص إدارة املوارد البشرية ، والعمل وفق املقاييس الدولية. ــ

 خدمة األنرتنت الالسلكية ، واإلستفادة من تكنولوجيا احلديثة لتحسني خدمات موبيليس أكثر.حتسني  ــ

 مو لتحقيق اإلستمرارية يف نشاط املؤسسة .زيادة يف نسبة الربح الن ــ
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 ئ مؤسسة موبيليس :ثانيا   مباد

 ملؤسسة موبيليس جمموعة من املبادئ تتمثل يف :

روح  ،الشفافية ،النوعية  ،التضامن ،أجل خلق ثروات وبعث التقدم  العمل من ،محاية مصاحل املستهلك اجلزائري  ــ

 األخالق . ،لعمل املتقن ،اإلبداع واجلودة ،الصدق ، احرتام اإللتزامات ،األمانة ، اجلماعة
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 .مؤسسة موبيليس ل  المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي

 :اطها وفق اهليكل التنظيمي التايلممارسة نش بدات مؤسسة موبيليس يف

 :الهيكل التنظيمي لمؤسسة موبيليس  (02)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير العام

 سم التجارة والتسويق :ق
 ــ مديرية العالقات مع الزبائن .

 ــ مديرية التوزيع والبيع .
 ــ مديرية سوق املؤسسات .

 . ــ مديرية التسويق

قسم التقنيات الشبكية 
 والخدمات:

 ــ مديرية التغطية وعمليات الشبكة .
 ــ مديرية صيانة الشبكة .

 ــ مديرية البث .
 ــ مديرية اهلندسة وتطوير الشبكة .

 قسم الشؤون العامة:
 ــ مديرية املراقبة والنوعية.

 ــ مديرية التكوين والتدريب .
 ــ مديرية املشرتيات والتموين .

 ــ مديرية املعامالت القانونية واملنازعات .

 الديوان :
 ــ مستشار تقين

 ــ مستشار املوارد البشرية
 ــ مستشار قانوين
 ــ مساعدة رئيسية

 المديرات الجهوية :
 ــ بشار

 ــ الشلف
 ــ سطيف
 ــ ورقلة 
 ــ عنابة 

 ــ قسنطينة
 ــ اجلزائر
 ــ وهران

 ة الموارد البشريةمديري

 مديرية المحاسبة والمالية

 مديرية العالمة و اإلتصال

 مديرية اإلستراتيجية
 

 ام المعلوماتيمديرية النظ
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  : من إعداد الطالبة بناء على وثائق املؤسسةالمصدر

اإلدارة العليا )املدير العام ( وديوانه املتكون من ) مستشار يضم وبيليس أنه ملؤسسة م اهليكل التنظيمي نالحظ من خالل 

وثالث أقسام باإلضافة إىل مخس مديريات واملديريات تقين، مستشار املوارد البشرية ، مستشار قانوين ، مساعدة رئيسية( 

 وهي كالتايل : اجلهوية

 (www.mobilis.dz ،3131)   المديريات التابعة لإلدارة العليا :أوال

 وهي مكلفة باملهام التالية : ــ مديرية الموارد البشرية : 1

 حيز التنفيذ سياسة اإلتصال الداخلي . ووضعضمان متابعة اجتاهات سوق العمل  ــ

 ــ احلرص على احرتام اإلنضباط العام وخلق نشاط يف العمل .

 ــ إعداد األسس اإلدارية األجور واخلدمات اإلجتماعية للمستخدمني .

 . تنفيذهاية للمديرية العامة وضمان تنفيذ التوجيهات االسرتاتيج بواسطةبسياسات التسيري حتديد ــ 

 ن تنفيذ نشاطات التعيني والتكوين .ــ ضما

 ومن مهامها : ــ مديرية المحاسبة والمالية : 3

 اإلستثمارات . ــــ تنظيم وضمان مراقبة اجملاالت املالية واحملاسبية و

 احملاسبية . ــــ توفري كل الوثائق والسجالت املالية و

 . سةومتابعة امليزانيات املالية للمؤســــ إعداد 

 يري املوارد واألسعار والتحويالت البنكية .ـــــ تس

 : وتتمثل مهام هذه املديرية فيما يلي : ـــــ مديرية العالمة واإلتصال 2

 ـــــ بناء العالمة .

 ـــــ العمل على تطوير صورة املؤسسة .

 ـــــ التخطيط للحمالت اإلشهارية .

 طنية واإلجتماعية .ـــــ املشاركة يف اإلحتفاالت واملناسبات الدينية والو 
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تتمتع هذه املديرية باملرونة يف قرارهتا اليت تتغري بتغريات ظروف السوق أو العمليات  الداخلية  ـــــ مديرية اإلستراتيجية : 4

 اليت ختدم اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة ، وهتتم مبتابعة باقي األقسام ومراقبة مدى حتقيقها لألهداف اإلسرتاتيجية .

 وتتمثل مهامها فيما يلي : مديرية النظام المعلوماتي : ــــ 2

 ـــــ ضمان نقل املعلومات إىل الزبائن والشركاء من خالل مجع املعلومات وضمان توصيلها إىل اجلهات املعنية .

 ـــــ الضمان الدوري للمقاييس املعلوماتية والتقييمية للمجاالت الداخلية للمؤسسة .

مديريات جهوية اخلاصة بالواليات التالية : اجلزائر ، وهران ، قسنطينة ،  11وهي تتمثل يف جهوية : ـــــ المديريات ال 2

 ورقلة ، بشار ، شلف ، عنابة ، سطيف ، وهي حترص على تطبيق واحرتام  قرارات املديرية العامة ملؤسسة موبيليس .

 ويضم ثالثة أقسام هي :   أقسام المؤسسة :ثانيا

وضمان التسيري احلسن للشؤون العامة  يهتم جبميع العمليات املتعلقة باملشرتيات والتموين العامة : ــ قسم الشؤون1

، وكذا متابعة تأهيل املوارد البشرية وما يتعلق هبا من تكوين وأجور وغري ذلك ، باإلضافة إىل مديرية املعامالت   للمؤسسة

 زبائن .القانونية وحل املنازعات سواء تعلقت بالعمال أو ال

ويضم هذا القسم أربع مديريات هي : مديرية التغطية وعمليات الشبكة ،  ــ قسم التقنيات الشبكية والخدمات :3

 مديرية صيانة الشبكة ، مديرية البث ومديرية اهلندسة وتطوير الشبكة . 

 ومن مهام هذا القسم مايلي :

 . واخلدمات صيانة الشبكةتطوير و ــ متابعة 

 . ابط التقينالرت ــ ضمان 

 ــ تطوير شبكة وإدخال التكنولوجيات اجلديدة وآخر التجهيزات املبتكرة يف عامل املعلوماتية واإلتصال  .

 ــ حل مجيع املشاكل التقنية املرتبطة بالشبكة .

 ــ نشر وتوسيع الشبكة عرب الرتاب الوطين .

 ؤسسة ، ويتبع  هذا القسم التنظيم الوظفي وهو من األقسام األساسية يف امل ــ قسم التجارة والتسويق :2 

 كما هو مبني يف الشكل التايل :
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 : تنظيم قسم التجارة والتسويق بمؤسسة موبيليس  (02الشكل رقم   )
 
 
 
 
 
 
 

 عتمادا على وثائق املؤسسةإ: من إعداد الطالبة  المصدر
 ق وهي :يبني الشكل أن هناك أربعة مديريات لقسم التجارة والتسوي

هتتم بالزبائن املتمثلني يف األفراد والعمل على كسب ثقتهم وإعالمهم ومتابعة قضاياهم  أ ــ مديرية العالقات مع الزبائن  :

 والعمل على معاجلة مشاكلهم اليت تكون نتيجة تعاملهم مع املؤسسة .

 البيع ومتابعتها باستمرار .هتتم بضمان وصول خمتلف املنتجات إىل نقاط  ب ــ مديرية التوزيع والبيع :

هتتم مبتابعة مجيع العمليات اليت تربمها املؤسسة مع باقي املؤسسات األخرى اليت تعترب ج ــ مديرية سوق المؤسسات : 

 زبائن عندها وتطوير هذا القطاع من السوق وكذا توطيد العالقة مع متعامليها من املؤسسات .

لبحوث  التسويقية ، وتعمل على تطوير سوق املؤسسة كما تقوم مبتابعة األسعار هتتم بإجراء ا د ــ مديرية التسويق :

 وتطوير املنتجات مبا يتماشى مع متغريات السوق .

 

 

 

 

 

 

 

 قسم التجارة والتسويق

مديرية العالقات مع  مديرية التوزيع
 الزبائن 

مديرية سوق  مديرية التسويق
 المؤسسات
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 المبحث الثاني: اإلاطار المنهجي وتحليل النتائ  للدراسة الميدانية
نة الدراسة باإلضافة الطرق واألساليب اليت سنناقش يف هذا املبحث اجلانب املنهجي للدراسة، حبث حيتوي على جمتمع وعي

 استخدمتها الطالبة من أجل الوصول ألهداف الدراسة.

 المطلب األول: التعريف بمجتمع وأداة الدراسة.

 أوال  مجتمع الدراسة:
 البحث إىل دراسة دور التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات والوصول إىل نتائج نستطيع تعميمها على اهدف هذي 

، ألهنم هم أكثر إستفادة من تطبيق التسويق جمتمع البحث األصلي، حبيث كان جمتمع البحث هو زبائن مؤسسة موبيليس

 اإللكرتوين وجودة اخلدمة املقدمة هلم .

الذي بلغ وإلكرتونيا  أجريت الدراسة احلالية على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة، حبيث قد مت توزيع االستبيان ورقيا

 استمارة للتحليل. 211، واعتمدنا يف النهاية هنا مل تستويف الشروط املطلوبةمنهم أل 01مت استبعاد  231ه عدد

 (: توزيع االستبيانات01الجدول: )    
 

 النسبة املئوية  العدد البيان
 %011 231 عدد االستبيانات املوزعة

 96.875% 201 عدد االستبيانات املسرتجعة

 3.125% 01 مللغاةعدد االستبيانات ا

 %72.70 211 عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل

من إعداد الطالبة بناءا على نتائج توزيع االستبيانات المصدر:  

 :ثانيا  أداة الدراسة

ر من أجل مجع البيانات للدراسة والتوصل إىل النتائج إعتمدنا على االستبيان كأداة رئيسية لكونه األداة األنسب وأكث

 صيغة النهائية وهي:لمبجموعة من املراحل للوصول لهذه األداة ة لطبيعة البحث، وقد مرت مالئم

 .وإعداد نسخة أولية من االستبيان مجع املعلومات الالزمة من الدراسات السابقة -0
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 . واألساتذة احملكمني عرض النسخة األولية على املشرفة -3

 .ألساتذة احملكمنيا و القيام بالتعديالت الالزمة حسب توصيات املشرفة -2

ويف األخري قمنا بتصميم استبيان الدراسة وهي نسخة هنائية القابلة لالستعمال، حبيث يتكون من قسمني   -2

 رئيسيني مها:

 يشمل البيانات الدميغرافية عن الزبائن واملتمثلة يف:القسم األول: 

 اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، احلالة املهنية.

 ل هذا القسم على الفقرات اخلاصة باملوضوع الرئيسي، ويشمل هذا القسم بدوره إىل حمورين ومها:يشتم القسم الثاني:

يتعلق هذا احملور باملتغري املستقل وهو التسويق االلكرتوين، وكان عبارة عن جمموعة من الفقرات اليت بلغ  المحور األول:

 فقرة.03عددها 

 جودة اخلدمة ولقياسه قمنا باالعتماد على مخسة مؤشرات )أبعاد( وهي كالتايل:يتعلق باملتغري التابع وهو  المحور الثاني:

 فقرات. 12االستجابة ويتكون من  البعد األول: -

 فقرات. 12امللموسية ويتكون من  البعد الثاني: -

 فقرات. 10االعتمادية ويتكون من  البعد الثالث: -

 فقرات. 12الضمان ويتكون من  البعد الرابع: -

 فقرات.  12التعاطف ويتكون من  س:البعد الخام -

درجات، ملعرفة آراء الزبائن حول 0لإلجابة على العبارات اخلاصة بالقسم الثاين مت االعتماد على مقياس ليكارت ذي 

موضوع الدراسة، وحتديد درجة موافقتهم على العبارات الواردة يف االستبيان، وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي مت حتديد درجة 

 كمايلي:  األمهية

  درجات؛0موافق بشدة تعطى هلا 

  درجات؛2موافق تعطى هلا 

  درجات؛ 2حمايد تعطى هلا 
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 غري موافق تعطى هلا درجتني؛ 

 .غري موافق بشدة تعطى هلا درجة واحدة 

 وحسب الدراسات السابقة يقسم مقياس "ليكارت اخلماسي" كما هو موضح كما يلي:

 حسابي المرجح لكل مستوى(: مجال المتوسط ال03الجدول )          

 

               

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة بناءا على الدراسات السابقة المصدر:  

 يب اإلحصائية المستخدمة:ثالثا  األسال

 ، استخدمنا جمموعة من أساليب اإلحصائية وهي:spssبعد مجع االستبيان وتفريغ البيانات املتحصل عليها يف برنامج 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ والتوزيع الطبيعي لدراسة مصداقية فقرات االستبيان؛ -

( ملعرفة البيانات اذا كانت ختضع  Kolmogorov- Smirnovوفنمسر  -اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كوجملروف -

 للتوزيع الطبيعي ام ال؛

 النسب املئوية والتكرارات وذلك من أجل حتليل البيانات الشخصية؛ -

 املتوسط احلسايب ملعرفة اجتاهات أفراد الدراسة حنو كل عبارة، واالحنراف املعياري ملعرفة التشتت احلاصل ألفراد الدراسة؛ -

 رتباط لبريسون لغرض اختبار العالقة بني املتغريين.مصفوفة اال -

 

 المستوى الموافق له مجال المتوسط الحسابي المرجح

 ضعيف جدا (0-0.11)

 ضعيف (0.10-3.01)

 متوسط (3.00-2.21)

 مرتفع (2.20-2.31)

 مرتفع جدا (2.30-0.11)
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 المطلب الثاني: صدق وثبات أداة الدراسة.    

 للتأكد من صدق اإلستبيان إتبعنا اخلطوات التالية : أوال  صدق اإلستبيان:

ك لتحديد مدى : بعد بناء اإلستبيان مت عرضه على جمموعة من األساتذة من هيئة التدريس ، وذلـــ الصدق المنطقي  1

 وضوح العبارات ومدى إنتمائها حملاور الدراسة وبناء على ذلك مت ضبط العبارات لتخرج يف صورهتا النهائية .

: للتحقق من صدق احملتوى ألبعاد اإلستبيان ، ومدى إرتباط اجلوانب املكونة هلا مع بعضها ـــ صدق  المحتوى  3

 .البعض وذلك للتأكد من عدم التداخل بينهما 

يقصد بثبات أداة الدراسة ما إذا كان االستبيان سيعطي نفس النتائج باحتمال مساوي لقيمة  ثانيا  ثبات االستبيان:

معامل احملسوب يف حالة ما إذا مت إعادة توزيعها على نفس أفراد العينة، لذلك قمنا بفحص عبارات االستبيان من خالل 

 قياس الثبات، كما هو موضح يف اجلدول املوايل: مقياس ألفا كرونباخ، ألنه يعد أحد أهم طرق

    (: قيم معامل ألفا كرونباخ لمتغير التسويق االلكتروني.02جدول رقم )

 عدد عبارات القياس البيان
 Alphaمعامل الثبات 

Cronbach 
 0.221 13 للتسويق االلكتروني االتساق الداخلي

 spss v.23على نتائج من إعداد الطالبة باالعتماد  المصدر:         

( وهي قيمة تفوق 1.000يتضح من خالل اجلدول أن قيمة ألفا كرونباخ للتسويق االلكرتوين قدرت ب) التفسير:

 . ، وهذا يدل على أنه يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات01%

 جودة الخدمة وأبعاده(: قيم معامل ألفا كرونباخ لمتغير 04جدول رقم )

 ياسعدد عبارات الق البيان
معامل الثبات 

Alpha 
Cronbach 

 1.900 12 عبارات البعد األول )االستجابة(
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 1.031 12 عبارات البعد الثاين )امللموسية(

 1.901 10 عبارات البعد الثالث )االعتمادية(

 1.920 12 عبارات البعد الرابع )الضمان(

 1.911 12 عبارات البعد اخلامس )التعاطف(

 0.120 31 االتساق الداخلي

 spss v.23من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  المصدر:           

( وهي نسب 1.901-1.031من اجلدول أعاله نالحظ ان معامل الثبات ألبعاد جودة اخلدمة ترتاوح مابني ) التفسير:

 وهي نسبة مرتفعة جدا. 1.101، أما للقيمة ألفا كرونباخ للمحور ككل فبلغ %01مقبولة إحصائيا باعتبارها تفوق 

              (:اختبار معامل الثبات لكل عبارات القياس02جدول رقم )

 

       

 

 

 spss v.23اد الطالبة باالعتماد على نتائج من إعد المصدر:

( يتبني أن معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسة ميتاز بدرجة كبرية من الثبات، 10من خالل اجلدول رقم ) التفسير:

ا (، مما يعين أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مم%19.3حيث بلغ معامل الثبات جملموع حماور االستبيان )

 جيعلها صاحلة الستوفاء متطلبات الدراسة. 

 

 

 عدد عبارات القياس البيان
 Alphaمعامل الثبات 

Cronbach 
 1.000 03 حمور التسويق االلكرتوين

 1.101 30 حمور جودة اخلدمة
 0.123 2 مجموع محاور االستبيان
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  المطلب الثالث: عرض وتحليل نتائ  الدراسة

إىل عرض النتائج اليت توصل إليها من عمليات التحليل االحصائي، وإظهار العالقة بني متغريات  طلبيهدف هذا امل

 اها سابقا.باالعتماد على جمموع من األدوات اإلحصائية اليت ذكرنوحتليلها  الدراسة 

 أوال  اختبار التوزيع الطبيعي.

هو من األدوات   (Kolmogorov- Smirnovوف نسمر  -)اختبار كولمجروفاختبار التوزيع الطبيعي ـــــ 

يستخدم هذا االختبار ملعرفة ما إذ كانت البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال، كثرية االستخدام يف التحاليل اإلحصائية 

  يبني النتائج اليت مت التوصل إليها:واجلدول التايل

                              لمتغيرات الدراسة(: اختبار التوزيع الطبيعي 02جدول رقم )

 المحور
 قيمة مستوى الداللة

(Sig) 

 1.102 التسويق االلكتروني

 1.311 جودة الخدمة
 spss v.23على نتائج من إعداد الطالبة باالعتماد  المصدر:                      

( )أي 1.10نتائج االختبار، حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل حمور أكرب من )( 02)يوضح اجلدول رقم : التفسير 

sig>0.05وهذا يدل على أن بيانات الظاهرة املدروسة ختضع للتوزيع الطبيعي ،). 

 . ثانيا  تحليل محاور االستبيان

 .تحليل البيانات الشخصية ــــــ 1

املهنية( واليت  الة، احلستوى التعليميتتمثل البيانات الشخصية املستخدمة يف هذه الدراسة يف )اجلنس، العمر، امل 

 سنعرضها فيمايلي:
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 اد العينة حسب المتغيرات الشخصية(: توزيع أفر 02جدول رقم )                   
 

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير

 الجنس

 %29.9 002 رذك

 %03.2 019 أنثى

 100% 211 المجموع

 الفئة العمرية

 3.7% 11 سنة 31اقل من 

 51.3% 002 سنة 21-30 بني

 37.7% 002 سنة 21-20بني 

 7.3% 33 سنة 21أكثر من 

 100% 211 المجموع

 مستوى التعليميال

 %2.2 01 متوسط

 11.3% 22 ثانوي

 %20 021 جامعي

 %27.2 001 ليادراسات ع

 100% 211 المجموع

 المهنية حالةال

 %69.3 311 طالب

 %07.2 01 موظف

 5% 00 متقاعد

 6.4% 07 بدون عمل

 100% 211 المجموع

 spss.v23من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج  المصدر:     
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 التفسير:

، (%29.9( أما الذكور فقدرت ب)%03.2اإلناث كانت )نالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة متغير الجنس: أ ــــ 

 يرجع هذا االختالف الطفيف أن اإلناث قد جتاوبوا مع االستبانة بشكل أكرب.

( %00.2سنة( حبيث قدرت )21-30أن أكرب نسبة تعود للفئة )من  من اجلدول أعالهنالحظ  ب ـــــ متغير السن:

(، ويف األخري %9.2سنة( بنسبة ) 21ومن مث الفئة )أكثر من  (%29.9سنة( بنسبة ) 21-20وتليها الفئة )من 

(؛ ونستنتج أن أكثر فئة اقتناءا خلدمات موبيليس هي الفئة الشبابية، وهي الفئة %2.9سنة( بنسبة )31الفئة )أقل من 

 األكثر استخداما للهاتف النقال وللوسائل التواصل االجتماعي.

(، تليها الفئة التعليم %20أن الفئة التعليم اجلامعي هم أكرب نسبة ) اجلدول أعالهمن نالحظ  ج ـــــ المستوى التعليمي:

(، ويف األخري أصحاب التعليم املتوسط %00.2(، مث أصحاب التعليم الثانوي ب)%27.2دراسات العليا )

 ذوي مستوى تعليمي مقبول. (، ونالحظ أن أغلبية زبائن موبيليس%2.2)ب

( وتليها املوظفني %07.2أن أكرب نسبة تعود للطلبة حبيث قدرة ب) من اجلدول أعالهنالحظ  د ـــــ الحالة المهنية:

(، ونفسر أن الطلبة هم %0( ويف األخري املتقاعدين ب)%0.2( ومن مث األشخاص بدون العمل ب)%07.2بنسبة )

 مكانيات املالية للطلبة.أكثر تعامال مع موبيليس ألهنا تقدم خدمات ذات أسعار منخفضة وهذا ما يتناسب مع اإل

 ــــ تحليل العبارات للتسويق االلكتروني.3

سنركز يف هذا العنصر، على حتليل البيانات املتعلقة بتقييم الزبائن للتسويق االلكرتوين وجودة اخلدمة املقدمة إليهم، 

 .جابات أفراد العينة باحتساب متوسط احلسايب واالحنراف املعياريإونستعرض فيمايلي 
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 (: قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير التسويق اإللكتروني01جدول رقم )

رقم 
 عبارات القياس للتسويق االلكتروني العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

ختصص مؤسسة موبيليس موقع إلكرتوين يعرض  10
 مرتفع 11 1.028 3.67  .دمات بشكل مناسبمجيع املعلومات واخل

التصميم اجليد ملوقع الويب جيعل املوقع  13
 متوسط 01 1.236 3.14 .االلكرتوين جذاب

12 
تستخدم مؤسسة موبيليس الربيد اإللكرتوين 

للتواصل مع زبائنها إلبالغهم على كل جديد 
 .حول عروضها املقدمة

 مرتفع 12 1.710 3.93

12 
ة موبيليس اهلاتف النقال تستخدم مؤسس

والرسائل القصرية كرابط بينها وبني الزبائن 
 .إلقناعهم باملنتج

 مرتفع 10 1.191 4.16

10 
يسمح التسويق اإللكرتوين عن طريق عملية 
الرتويج اإللكرتوين إىل جعل اخلدمة املقدمة 

 .إلكرتونيا فعالة
 مرتفع 10 0.902 3.77

10 
رصة لك ملعرفة يعطي التسويق اإللكرتوين الف

أسعار خدمات ومنتجات املؤسسة قبل شراءها 
 .بشكل أسرع

 مرتفع 10 0.805 3.77

تستخدم مؤسسة موبيليس الرسائل الرتوجيية عرب  19
 مرتفع 12 0.982 3.96 .الربيد اإللكرتوين لتثري رغبة الشراء لديك

تستخدم مؤسسة موبيليس برجميات هتتم باحلفاظ  11
 مرتفع 17 0.925 3.65 .علوماتك وتنظيمهاعلى سرية ومحاية م

17 
يؤدي التسويق اإللكرتوين إىل ختفيض تكلفة 
اخلدمات املقدمة للزبون عرب املوقع وبالتايل 

 .إستمرارية تعاملك مع املؤسسة
 مرتفع 10 0.872 3.80

01 
يؤدي التوزيع اإللكرتوين إىل إيصال اخلدمة 

الوقت  املقدمة إلكرتونيا عرب موقع املؤسسة يف
 . واملكان املناسب

 مرتفع 13 1.901 4.03

يسمح التسويق اإللكرتوين إىل الوصول ألكرب  00
 .  عدد من الزبائن من خمتلف املناطق اجلغرافية

 مرتفع 19 0.832 3.72
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03 
توفر مؤسسة موبيليس معلومات كافية بشكل 
 .إلكرتوين مما يساعدك يف التعرف على خدماهتا

 تفعمر  12 0.878 3.93

 مرتفع / 1.003 2.97 التسويق االلكتروني
 spss v.23من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج  المصدر:    

( 2.97املتوسط العام للتسويق االلكرتوين قدر ب )نالحظ من اجلدول أعاله أن  (:01تفسير نتائ  الجدول رقم )

( 2.00-3.14اوحت املتوسطات احلسابية بني )( وهي ذات درجة قبول مرتفعة، وترت 1.003باحنراف معياري )

تستخدم مؤسسة موبيليس اهلاتف النقال  (، وكانت أكثر العبارات أمهية "1.236-1.901واالحنرافات املعيارية )

عل التصميم اجليد ملوقع الويب جي "، وأقل أمهية تعود للعبارة "والرسائل القصرية كرابط بينها وبني الزبائن إلقناعهم باملنتج

خدماهتا عرب التسويق االلكرتوين حبيث تروج  موبيليس تعتمد علىمؤسسة ، ونستنج أن  "املوقع االلكرتوين جذاب

رسائل نصية، مواقع التواصل االجتماعي..، وتقدم معلومات اليت حيتاجها الزبون بشكل إلكرتوين، كما يستفيد الزبون 

أن التسويق االلكرتوين يساعد املؤسسة حمل الدراسة على إيصال اخلدمة من خدماهتا عرب موقعها الكرتوين، ويتفق الزبائن 

 يف الوقت واملكان املناسب.

 جودة الخدمة:ــــ  تحليل العبارات ألبعاد 2

 : سنقوم بعرض النتائج اخلاصة هبذا البعد مث نقوم بتحليلهاالبعد األول: االستجابة

 االستجابةحرافات المعيارية لبعد (: قيم المتوسطات الحسابية واالن02الجدول )    

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 اإلجابة

يلتزم مقدم اخلدمة بتقدمي اخلدمات املطلوبة  02
 .يف أي وقت

 مرتفع 2 0.848 3.92

حيصل الزبون على كل املعلومات اليت ختصه  02
 .ويف الوقت املناسب

 فع جدارتم 2 0.784 4.29
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 spssبة وفقا ملخرجات من إعداد الطالالمصدر :        

مبتوسط  جدا متواجد يف مؤسسة حمل الدراسة بدرجة مرتفعة االستجابة( أن بعد 17يتضح من خالل رقم ) التفسير:

ختصص املؤسسة جزء  (، ونالحظ من خالل اجلدول أن أكثر عبارة أمهية "1.009( واحنراف معياري )2.21حسايب )

يلتزم مقدم اخلدمة بتقدمي  " وأقل عبارة أمهية(، 2.07" مبتوسط حسايب ) .ائنمن وقتها إلستقبال اقرتحات وشكاوي الزب

ونستنج أن مؤسسة موبيليس توفر للزبائن الفرصة لطرح  (.2.73" مبتوسط حسايب ).اخلدمات املطلوبة يف أي وقت

جتماعي أو عن االتصال انشغاالهتم واقرتاحاهتم  ويتم ذلك عن طريق االتصال هبا عرب صفحاهتا يف مواقع التواصل اال

بالرقم املخصص للشكاوي، كما أن موظفني مؤسسة موبيليس ميتلكون املهارات الكافية للتعاون مع زبائن، وتقدم للهم  

 كل ماحيتاجونه من معلومات وخدمات.

 سنقوم بعرض النتائج اخلاصة هبذا البعد مث نقوم بتحليلها البعد الثاني: الملموسية:

 لموسيةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد الم(: قيم ا10الجدول )

املوظفني يف املؤسسة على إستعداد دائم  00
 .للتعاون معك

 جدا مرتفع 2 0.752 4.42

ختصص املؤسسة جزء من وقتها إلستقبال  00
  .اقرتحات وشكاوي الزبائن

 جدا مرتفع 1 0.630 4.59

 جدا مرتفع -- 0.567 3.40 االستجابةالمتوسط العام لبعد 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 اإلجابة

تتوفر لدى مؤسسة موبيليس تقنيات  09
 .وبرجميات حديثة لتقدمي أحسن خدمة لك

 مرتفع 12 0,894 2.71
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 spssوفقا ملخرجات  ةداد الطالبمن إعالمصدر:         

ة مبتوسط حسايب رتفعاملؤسسة حمل الدراسة بدرجة م خدمات متواجد يف امللموسية( أن بعد 01يبني اجلدول )التفسير: 

كل العبارات كانت بدرجة قبول مرتفعة حبيث كانت   (، كما يتضح من اجلدول أن1.003( واحنراف معياري )2.73)

، وأضعف متوسط (2.00" مبتوسط حسايب ).التصميم الداخلي للمؤسسة منظم ومتكامل"  أمهية هي العبارة هاأكثر 

بائن راضون عن " ونستنج أن الز .تتمتع مؤسسة موبيليس مبوقع مالئم يسهل الوصول إليها ( للعبارة "2.01حسايب كان )

ية، ويتمتع موظفني يف مؤسسة موبيليس حبيث ينتظرون دورهم للحصول على اخلدمة يف أرحيالتصميم الداخلي ملؤسسة 

 دائما القتناء أطور وأحدث التقنيات لتسهيل تقدمي اخلدمة.املؤسسة حمل الدراسة حبسن املظهر، وتسعى 

 سنقوم بعرض النتائج اخلاصة هبذا البعد مث نقوم بتحليلها البعد الثالث: االعتمادية:

 عتماديةية لبعد اال(: قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 11الجدول )

 تتمتع مؤسسة موبيليس مبوقع مالئم يسهل 01
 .الوصول إليها

 مرتفع 12 0,838 2.01

07 

 

حيرص كل املوظفني باملؤسسة على اإللتزام 
 .بالنظافة وحسن املظهر

 مرتفع 13 0.678 2.10

 مرتفع 01 0.841 2.00 .التصميم الداخلي للمؤسسة منظم ومتكامل 31

 مرتفع -- 0.223 2.23  المتوسط العام لبعد الملموسية

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب
 اإلجابة

حترص املؤسسة على تقدمي خدمات بطريقة  30
 .صحيحة

 مرتفع 12 0.883 3.84
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 spssوفقا ملخرجات  ةمن إعداد الطالبصدر: الم   

ة مبتوسط حسايب رتفعاملؤسسة حمل الدراسة بدرجة م خدمات متواجد يف االعتمادية( أن بعد 00يبني اجلدول )التفسير: 

كل العبارات كانت بدرجة قبول مرتفعة حبيث كانت   (، كما يتضح من اجلدول أن1.017حنراف معياري )إ( و 2.19)

، وأضعف متوسط حسايب كان (2.00" مبتوسط حسايب ).حاتكاهتتم املؤسسة مبشاكلك واقرت هي العبارة  أمهية هاأكثر 

" ونستنج أن خدمات موبيليس سواءا هاقية يف تقدمياتتميز خدمات املؤسسة بالكفاءة العالية واملصد ( للعبارة "2.01)

 . من حيث اإلجراءات أو من حيث تلقي الشكاوي قد نالت رضا الزبائن

 سنقوم بعرض النتائج اخلاصة هبذا البعد مث نقوم بتحليلهاالبعد الرابع: الضمان: 

 الضمان(: قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد 13الجدول )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب
 اإلجابة

 مرتفع 12 1.100 2.00 . ى أفراد اجملتمعتتمتع املؤسسة مبكانة ومسعة جيدة لد 30

يتسم سلوك املوظفني يف املؤسسة باألدب وحسن املعاملة  39
 .مع الزبائن

 مرتفع 10 1.100 2.12

تعتمد املؤسسة على موظفني هلم معارف  33
 .ومهارات كافية ألداء واجباهتم

 مرتفع 12 0.869 2.97

دمات املؤسسة بالكفاءة العالية تتميز خ 32
 .قية يف تقدميهااواملصد

 مرتفع 10 0.787 2.01

توفر املؤسسة ظروف العمل املناسبة  32
 .للموظفني

 مرتفع 13 0.811 2.00

 مرتفع 10 0.775 2.00 . حاتكاهتتم املؤسسة مبشاكلك واقرت  30

 مرتفع -- 0.589 2.12 المتوسط العام لبعد االعتمادية
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حترص املؤسسة على خلق الشعور باألمان لديك   31
 . إلهتمامها بإحتياجاتك

 مرتفع 12 1.111 2.99

 مرتفع 13 1.171 2.12 .حتتفظ املؤسسة ببسجالت دقيقة عن زبائنها 37

 مرتفع -- 0.222 2.11 المتوسط العام لبعد الضمان
 spssوفقا ملخرجات  ةمن إعداد الطالبالمصدر: 

يبني اجلدول أعاله أن بعد الضمان متواجد يف خدمات املؤسسة حمل الدراسة بدرجة مرتفعة مبتوسط حسايب  التفسير:

من اجلدول أن كل العبارات كانت بدرجة قبول مرتفعة حبيث كانت (، كما يتضح 1.007( واحنراف معياري )2.10)

" مبتوسط حسايب  يتسم سلوك املوظفني يف املؤسسة باألدب وحسن املعاملة مع الزبائن أكثرها أمهية هي العبارة "

" عتتمتع املؤسسة مبكانة ومسعة جيدة لدى أفراد اجملتم ( للعبارة "2.00(، وأضعف متوسط حسايب كان )2.12)

ونستنج أن املؤسسة حمل الدراسة متتلك مسعة وصورة جيدة لدى زبائنها وذلك من خالل االهتمام باحتياجات زبائنها، 

 وتعامل اجليد مع زبائنها.

 اخلاصة هبذا البعد مث نقوم بتحليلها سنقوم بعرض النتائجالبعد الخامس: التعااطف: 

 تعااطفت المعيارية لبعد ال(: قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافا12الجدول )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب
 اإلجابة

 متوسط 13 1.103 2.13 .يوجد اإلحرتام املتبادل بينك وبني  مقدم اخلدمة  21

 متوسط 12 0.303 2.11 . يتميز املوظفني حبسن اإلستماع للزبائن 20

سسة بالروح املرحة والبشاشة يتميز العاملون يف املؤ  23
 .يف التعامل

 متوسط 12 0.070 3.90

تقدم املؤسسة اهلدايا التذكارية واجملانية لتعريف  22
 . باخلدمات اجلديدة ألحسن الزبائن

 مرتفع 10 0.120 2.22
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 متوسط -- 0.242 2.32 المتوسط العام لبعد التعااطف
 spssوفقا ملخرجات  ةمن إعداد الطالبالمصدر: 

مبتوسط حسايب  توسطةاملؤسسة حمل الدراسة بدرجة م خدمات متواجد يف التعاطفأن بعد  أعالهيبني اجلدول  التفسير:

كل العبارات كانت بدرجة قبول متوسطة حبيث كانت   (، كما يتضح من اجلدول أن1.029( واحنراف معياري )2.32)

مبتوسط  " ية واجملانية لتعريف باخلدمات اجلديدة ألحسن الزبائنتقدم املؤسسة اهلدايا التذكار  "أمهية هي العبارة  هاأكثر 

يتميز العاملون يف املؤسسة بالروح املرحة والبشاشة  ( للعبارة "3.90، وأضعف متوسط حسايب كان )(2.22حسايب )

 ".يف التعامل

 ألبعاد جودة الخدمة:   قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة ـــــــ        

جودة اخلدمة من خالل فراد العينة ألبعاد ألواالحنرافات املعيارية سنحاول عرض النتائج اخلاصة باملتوسطات احلسابية 

 :اجلدول التايل مث حتليلها

 جودة الخدمة(: قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد  14الجدول )           
 

 

لعبارةا الرقم املتوسط  
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 اإلجابة

 مرتفع 13 0.567 3.40 االستجابة 10

 مرتفع 13 0.562 3.92 امللموسية 13

 مرتفع 12 0.589 3.87 االعتمادية  12

 مرتفع 12 0.659 3.81 الضمان 04
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 spssخرجات وفقا مل ةمن إعداد الطالبالمصدر: 

ودة اخلدمة يف مؤسسة حمل الدراسة كان بدرجة قبول مرتفعة اجلدول أعاله أن املتوسط العام جلنالحظ من التفسير: 

( 2.73-2.32(، حبيث ترواحت متوسطات احلسابية بني )1.227( واحنراف معياري )2.12مبتوسط حسايب )

(، ونستنج أن مؤسسة موبيليس لديها خدمات ذات جودة مرتفعة من حيث 1.007-1.029واحنرافات معيارية )

 )االستجابة وامللموسية، االعتماد والضمان(، إال أن بعد التعاطف هو اجلزء األقل تواجدا يف خدماهتا.

 ثالثا  اختبار الفرضيات.

 من أجل التوصل لرفض أو قبول الفرضيات. ينالعالقة بني املتغري  يسعى هذا املطلب لدراسة

 ختبار الفرضية الرئيسية.إ .1

H0: ( 1.10توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  التسويق االلكرتوين وجودة اخلدمة عند مستوى الداللة.) 

ه ( لتأكد من صالحية النموذج الختبار هذAnalysis of Varianceمت استخدام نتائج حتليل تباين االحندار )

 ( يبني ذلك.00الفرضية واجلدول رقم)

 (: تحليل نتائ  التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية:12جدول رقم )

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 fقيمة  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 30.100 0 30.100 االنحدار
 

331.711 
 

1.111    

 
 

1.007 
 

 
 

 1.017 371 23.007 البواقي 1.222
المجموع 
 الكلي

09.092 377 / 

 spss v.23من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج  المصدر:  

 متوسط 10 0.547 3.23 التعاطف 10

ةجودة الخدمالمتوسط العام ل  مرتفع -- 0.439 2.12 
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يق االلكرتوين( على املتغري التابع تأثري املتغري املستقل املتمثل )التسو ( 00:من خالل النتائج الواردة يف اجلدول )التفسير

( وهذا يدل على قوة 956.0)جودة اخلدمة(، وتشري النتائج إىل أن هناك عالقة إحصائية، حبيث بلغ معامل االرتباط)

من التغريات يف جودة اخلدمة يفسرها التسويق االلكرتوين  22.2(، مبعىن أنه 950.0العالقة، ومعامل التحديد بلغ)

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني جودة التسويق االلكرتوين  هذا يؤذي لقبول الفرضية "لعوامل أخرى. والباقي راجع ل

زيادة االهتمام بالتسويق االلكرتوين سيساهم يف حتسني ن "، ومنه نستنج أ(.1.10وجودة اخلدمة عند مستوى الداللة )

 جودة اخلدمة.

 اختبار الفرضية الفرعية األولى:1.1

H1: (.1.10عند مستوى الداللة ) التسويق االلكرتوين واالستجابةعالقة ذات داللة إحصائية بني  هناك 

 .التسويق االلكتروني واالستجابة(: نتائ  تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار العالقة بين 12جدول رقم )

 B مصدر التباين
الخطأ 
 Beta المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
 t 

مل معا
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

   1.111 10.655  0.120 0.391 الثابت

التسويق 
 االلكتروني

0.595 0.028 0.780 21.540 1.111 

 
 

1.911 
 
 

1.017 

 spss v.23من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج  المصدر:  

( 1.10ة موجبة )طردية(عند مستوى معنوية )( يتضح ان هناك عالقة ذات داللة إحصائي00من اجلدول رقم ) التفسير:

قل من أ(، وهذا األخري هو 1.111داللة ) ( مبستوى21.540)  tبلغت قيمة  التسويق االلكرتوين واالستجابةبني 

التسويق االلكرتوين يساهم يف حتقيق ن أ( يتبني 1.911) R( وبالرجوع اىل قيمة 1.10مستوى الداللة املعتمد )



                تحسين جودة الخدمة دراسة  التسويق اإللكتروني في دورحول ة ميدانية دراس     الفصل الثالث 
 حالة مؤسسة موبيليس  ــ وكالة بسكرة ــ

45 

 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية وقبول الفرضية البديلة وهي ) H0  يعين رفض الفرضية الصفرية  وهذا مااالستجابة 

 (.0.02عند مستوى الداللة  التسويق االلكتروني واالستجابةبين 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 3.1

H2: (.1.10وى الداللة )عند مستالتسويق االلكرتوين و امللموسية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 

 .التسويق االلكتروني والملموسيةبين ختبار العالقة إل(: نتائ  تحليل االنحدار الخطي البسيط 12جدول رقم )

 B مصدر التباين
الخطأ 
 Beta المعياري

 tقيمة  
 المحسوبة

مستوى 
 tالداللة 

معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

   1.111 12.911  0.112 0.222 الثابت

التسويق 
 االلكتروني

0.610 0.028 0.781 21.623 1.111 1.000 1.017 

 spss v.23من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج  المصدر:           (α=0.05) مستوى الداللة*  

( يتضح أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة )طردية(عند مستوى معنوية 09من اجلدول رقم )التفسير:
(، وهذا األخري هو 1.111( مبستوى داللة )21.623احملسوبة ) tاذ بلغت قيمة التسويق االلكرتوين، ( بني 1.10)

التسويق االلكرتوين يساهم يف ( يتبني ان 1.000) R(، وبالرجوع اىل قيمة 1.10اقل من مستوى الداللة املعتمد )
توجد عالقة ذات وقبول الفرضية البديلة وهي ) H0وهذا ما يعين رفض الفرضية بصيغتها الصفرية  حتقيق امللموسية

 (.0.02عند مستوى الداللة التسويق االلكتروني و الملموسية داللة إحصائية بين 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 2.1

H3 (.1.10عند مستوى معنوية ) التسويق االلكرتوين واالعتمادية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 
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 عتماديةالتسويق االلكتروني واإل(: نتائ  تحليل االنحدار الخطي البسيط اختبار العالقة بين 11) جدول رقم

مصدر 
الخطأ  B التباين

 tقيمة  Beta المعياري
 المحسوبة

مستوى 
 tالداللة 

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R2 

   1.111 16.138  0.081 0.210 الثابت

التسويق 
 االلكتروني

0.654 0.021 0.878 20.910 1.111 1.191 1.900 

 spss v.23من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج  المصدر:  

عند مستوى معنوية  ( يتضح ان هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة )طردية(01من اجلدول رقم ) التفسير:

(، وهذا األخري 1.111مبستوى داللة ) t  (20.910)اذ بلغت قيمة  عتماديةالتسويق االلكرتوين واإل( بني 1.10)

التسويق االلكرتوين يساهم ( يتبني ان 1.191) R (، وبالرجوع اىل قيمة 1.10هو اقل من مستوى الداللة املعتمد )

 توجد عالقة ذاتوقبول الفرضية البديلة وهي ) H0وهذا ما يعين رفض الفرضية بصيغتها الصفرية يف حتقيق االعتمادية

 (.0.02عند مستوى الداللة  عتماديةسويق االلكتروني واإلالتبين  داللة إحصائية

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 4.1

H 4 (.1.10عند مستوى معنوية ) التسويق االلكرتوين والضمان: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 

 التسويق االلكتروني والضمان(: نتائ  تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار العالقة بين 12جدول رقم )

مصدر 
 التباين

B  الخطأ
 المعياري

Beta  قيمةt 
 المحسوبة

مستوى 
 tالداللة 

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R2 

   1.111 07.130  1.170 0.110 الثابت
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التسويق 
 االلكتروني

1.003 1.130 1.99 31.137 1.111 1.991 1.072 

 spss v.23ة باالعتماد على برنامج من إعداد الطالب المصدر:      
( يتضح ان هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة )طردية( عند مستوى معنوية 07من اجلدول رقم )التفسير: 

  t( بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأبعاده املختلفة وجودة التعليم ومناهج التدريس  اذ بلغت قيمة 1.10)

(، وبالرجوع اىل 1.10(، وهذا األخري هو اقل من مستوى الداللة املعتمد )1.111( مبستوى داللة )31.137)

وهذا ما يعين رفض الفرضية بصيغتها  التسويق االلكرتوين يساهم يف حتقيق الضمان( يتبني ان 1.991)  Rقيمة

عند  وني والضمانالتسويق االلكتر توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وقبول الفرضية البديلة وهي ) H0الصفرية 

 (.0.02مستوى الداللة 

 ة:خامساختبار الفرضية الفرعية ال 2.1

H 5 (.1.10عند مستوى معنوية ) بني التسويق االلكرتوين والتعاطف: توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 عااطفالتسويق االلكتروني والت(: نتائ  تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار العالقة بين 30جدول رقم )

مصدر 
 التباين

B 
الخطأ 
 المعياري

Beta 
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 tالداللة 

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R2 

   1.111 19.075  0.136 3.010 الثابت

التسويق 
 االلكتروني

0.383 0.041 0.477 7.299 1.111 1.299 1.331 

 spss v.23د الطالبة باالعتماد على برنامج من إعدا المصدر:           (α=0.05مستوى الداللة )*  
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( يتضح ان هناك عالقة ذات داللة إحصائية موجبة )طردية( عند مستوى معنوية 31من اجلدول رقم )التفسير: 

(، وهذا األخري هو 1.111( مبستوى داللة )7.299)  t( بني التسويق االلكرتوين والتعاطف اذ بلغت قيمة 1.10)

( يتبني ان التسويق االلكرتوين يساهم يف 1.299)  R(، وبالرجوع اىل قيمة1.10ة املعتمد )اقل من مستوى الدالل

توجد عالقة ذات وقبول الفرضية البديلة وهي ) H0حتقيق التعاطف وهذا ما يعين رفض الفرضية بصيغتها الصفرية 

 (.0.02عند مستوى الداللة  داللة إحصائية بين التسويق االلكتروني والتعااطف
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 الفصل : خالصة

تعريف مؤسسة موبيليس وتطورها ، وكذا أهدافها وإلتزاماهتا واهليكل التنظيمي اليت  إىلتطرقنا من خالل هذا الفصل 

حيث إعتمدنا يف هذه الدراسة على اإلستبيان اإللكرتوين  واإلستبيان الذي مت توزيعه ورقي على عينة من تسري وفقه،

، وبعد اسرتجاع ردود اإلستبيان قمنا بتفريغه وحتليل بياناته باستخدام أساليب  ـــ وكالة بسكرة ـــ ليسزبائن مؤسسة موبي

ختبار التوزيع الطبيعي حتليل اإلحندار اخلطي احلسايب ، اختبار ألفا كرونباخ ، إحصائية عديدة كالنسب املئوية، املتوسط ا

دور التسويق اإللكرتوين يف حتسني ما ة على إشكالية حبثنا التالية " البسيط ، من أجل حتليل إجابات األفراد ولإلجاب

 جودة اخلدمة يف مؤسسة موبيليس " ، وقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج أمهها :

ـــــ تصورات الزبائن حول مستوى إستخدام التسويق اإللكرتوين يف مؤسسة موبيليس ـــ وكالة بسكرة ـــ  جاءت مرتفعة وفقا 

 ( .1.003(، بإحنراف معياري )2.97اس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد التسويق اإللكرتوين جمتمعة )ملقي

ـــــ  تصورات الزبائن حول مستوى جودة اخلدمة جاءت مرتفعة وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجابتهم عن أبعاد  

 ( .1.227( ، بإحنراف معياري )2.12جودة اخلدمة جمتمعة )

 (.1.10ــــ  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و اإلستجابة عند مستوى معنوية )

 (.1.10ــــ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و امللموسية عند مستوى معنوية )

 (.1.10اإلعتمادية عند مستوى معنوية )ـــــ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و 

 (.1.10ـــــ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و الضمان عند مستوى معنوية )

 (.1.10ــــ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و التعاطف عند مستوى معنوية )
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ميكن إعتبار حتسني جودة اخلدمة إنشغال دائم بالنسبة للمؤسسات اليت تطمح إىل اإلستمرار والبقاء ، وكذالك النمو يف 

الزبائن وكسب رضاهم تستخدم املؤسسات عدة أساليب إلكرتونية ، أو من خالل  السوق الذي تنشط فيه ، وإلستعادة

شبكة األنرتنت اليت تعد  وسيلة تسويقية وتروجيية بإمتياز ، هذا ماساهم يف تطور مفهوم التسويق اإللكرتوين كمفهوم 

دمة، ويف اخلتام ميكننا اخلروج حديث يعتمد على تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف بنيته التحتية لتحسني جودة اخل

 وآفاق حبث آخرى . تقرتاحاتمبجموعة من النتائج النظرية وامليدانية ، باإلضافة إىل مجلة من اإل

 ــــــ نتائج الدراسة  :

  : نتائج  الجانب النظري 

اسة ، إستنتجنا ل متغريات الدر يف ضوء مراجعة األدبيات وإعتمادا على الرتاكم املعريف  الذي مت التوصل إليه حو 

 يلي :ما

 ـــــــ يعترب التسويق اإللكرتوين عامل مهم يف املؤسسات اخلدمية .

ـــــــ التسويق اإللكرتوين أحد التقنيات األكثر أمهية يف املؤسسات ، حيث جند أن املؤسسات اليت حتقق جناح يف جمال 

 وين .أعماهلا هي اليت تعتمد بدرجة كبرية على أساليب التسويق اإللكرت 

 ـــــ يعد التسويق اإللكرتوين نقلة نوعية وحضارية يف أسلوب تقدمي اخلدمة باجلودة والسرعة املطلوبة من طرف الزبائن .

ـــــ تؤكد الدراسات أن التسويق اإللكرتوين يعمل على تسهيل العملية التسويقية ، بشكل كبري يف توفري اجلهد والوتقت 

 لتبادل .واملال بالنسبة لكافة أطراف ا

 ــــــ يعترب تقييم جودة اخلدمة متطلب رئيسي يف املؤسسات اخلدمية.

ــــــ هناك عدة معايري لتقييم جودة اخلدمة كنموذج الفجوات ومنوذج األداء الفعلي ، كما ان املؤسسة جيب ان تراعي 

 األبعاد املستخدمة من طرف الزبون لتقييم جودة اخلدمة .
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 نتائج الجانب الميداني : 

 توصلت الدراسة امليدانية إىل نتائج عديدة أمهها :    

ـــــــ مؤسسة موبيليس  ـــ وكالة بسكرة ـــ تستخدم أساليب التسويق اإللكرتوين من موتقع إلكرتوين  يعرض مجيع املعلومات و 

ا تسمح من خالل الرتويج هنأزبائنها ، واهلاتف النقال ، كما اخلدمات اليت تقدمها ، والربيد اإللكرتوين للتواصل مع 

 والتوزيع اإللكرتوين إىل جعل اخلدمة املقدمة إلكرتونيا فعالة .

 ـــــ متتلك مؤسسة موبيليس ـــ وكالة بسكرة ـــ برجميات حاسوبية هتتم باحلفاظ على سرية ومحاية معلومات زبائنها .

 ــــ وكالة بسكرة ــــ وزبائنها يساعدهم يف التعرف على خدماهتا . ـــــ هناك ربط إلكرتوين بني مؤسسة موبيليس

 ــــــ هتتم مؤسسة موبيليس ـــ وكالة بسكرة ـــ بتحقيق أبعاد جودة اخلدمة .

ـــــ تصورات الزبائن حول مستوى إستخدام التسويق اإللكرتوين يف مؤسسة موبيليس ـــ وكالة بسكرة ـــ  جاءت مرتفعة وفقا 

 ( .2.5.0(، بإحنراف معياري )3..9الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد التسويق اإللكرتوين جمتمعة ) ملقياس

ـــــ  تصورات الزبائن حول مستوى جودة اخلدمة جاءت مرتفعة وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجابتهم عن أبعاد  

( . وإن أبعاد تقياس جودة اخلدمة هي على التوايل : 93..2( ، بإحنراف معياري )9..9جودة اخلدمة جمتمعة )

 اإلستجابة ، امللموسية ،اإلعتمادية ، الضمان ، التعاطف .

 (.2.25ــــ  توجد عالتقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و اإلستجابة عند مستوى معنوية )

 (.2.25و امللموسية عند مستوى معنوية )ــــ توجد عالتقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين 

 (.2.25ـــــ توجد عالتقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و اإلعتمادية عند مستوى معنوية )

 (.2.25ـــــ توجد عالتقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و الضمان عند مستوى معنوية )

 (.2.25ــــ توجد عالتقة ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين و التعاطف عند مستوى معنوية )
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 :اإلقتراحاتـــــــ 

تقدمت الدراسة اإلطار النظري والواتقع التطبيقي لدور التسويق اإللكرتوين يف حتسني جودة اخلدمة على مستوى مؤسسة 

النتائج الدراسة املتوصل إليها ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات  واإلتقرتاحات  موبيليس ــــ وكالة بسكرة ــــ، وعلى ضوء

 التالية :

ــــــ ضرورة تبين املؤسسة جودة اخلدمة التسويقية كإسرتاتيجية للمنافسة والتميز  ، من خالل اإلستخدام األمثل للموارد 

 والكفاءات .

يف إنتاج وتقدمي اخلدمة ، واإلستعانة بتقنيات التسويق اإللكرتوين وفق ــــــ اإلستعانة باألجهزة واملعدات اإللكرتونية 

 اإلجتاهات احلديثة يف تقدمي اخلدمة .

ــــــ العمل على تقليل الشعور باخلوف لدى الزبائن والرتكيز على عنصر األمان والضمان واخلصوصية حيث جيب التأكد من 

 امالت ومعلومات الزبائن .إستخدام النظم األكثر موثوتقية لضمان أمن املع

ــــــ اإلستعانة باألجهزة واملعدات اإللكرتونية يف إنتاج وتقدمي اخلدمة ، واإلستعانة بتقنيات التسويق اإللكرتوين وفق 

 اإلجتاهات احلديثة يف تقدمي اخلدمة .

 رتاكات الزبائن .ـــــ حتسني سرعة تدفق األنرتنت لتسهيل عمليات التسويق اإللكرتوين ، وختفيض أسعار اش

 ــــــ  وجوب كسب إرضاء الزبون من خالل حتسني اخلدمات بصفة دائمة وااللتزام بالوعود ، وبذل مزيد من اجملهود معه .

 ــــــ العمل الدائم واإلستعداد ملعاجلة مجيع شكاوي الزبائن مع األخذ بعني اإلعتبار إتقرتحاهتم .

جلزائر دراسة تطور الثقافة التكنولوجية املوجودة عند زبائنها وتفهم مدى تقبول ـــــ على مؤسسات تقطاع االتصاالت يف ا

 هؤالء للخدمات اإللكرتونية تقبل وضع إسرتاتيجية يف هذا اجملال .

ـــــ إستعمال موارد املعلومات كقاعدة بيانات الزبائن لتحقيق املعرفة الضرورية واإلستجابة املالئمة والضرورية لتوتقعات 

 ات الزبائن .واحتياج
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 ـــــ أفاق البحث  : 

 فيما يلي : بعض املواضيع اجلديرة بالبحث واليت تندرج وتكمل موضوع الدراسة ، طالبةضوء نتائج الدراسة تقرتح ال على

 تصاالت .ة يف زيادة املبيعات يف تقطاع اإلثر التسويق اإللكرتوين بواسطة الرسائل القصري أـــــ 

 اء الدراسات املقارنة مع البلدان اليت تقطعت أشواطا يف جمال التسويق اإللكرتوين لإلستفادة من خربهتا .ـــــ ميكن إجر 

 ـــــ ميكن مناتقشة نفس اإلشكالية لكن أن تكون أسئلة اإلستبيان موجهة للموظفني بدل الزبائن .
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أطروحة لنيل واملتوسطة دراسة عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع السياحي ــ والية بسكرة ــ . 

 . بسكرة: جامعة حممد خيضر.شهادة دكتوراه العلوم يف علوم التسيري ختصص علوم التسيري

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه التسويق اإللكرتوين يف حتسني جودة اخلدمات الفندقية. (. أمهية 6102خدجية بلعياء . )ـــ  3

 . الشلف: جامعة حسيبة بن بوعلي.يف علوم التسيري

مذكرة (. واقع إستخدام التسويق االلكرتوين لدى البنوك العاملة يف قطاع غزة. 6112رند عمران مصطفى األسطل. )ـــ  4

 . غزة: اجلامعة اإلسالمية غزة. يف إدارة األعمالللحصول على شهادة املاجستري

(. دور جودة اخلدمة وأثرها يف تعزيز رضا الزبائن دراسة ميدانية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر. 6104زكريا عطالوي. )ـــ  5

 .13. اجلزائر: جامعة اجلزائر مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص إدارة العمليات التجارية

(. دور التسويق اإللكرتوين يف دعم امليزة التنافسية يف املؤسسة اإلقتصادية "دراسة سوق 6112زينب شطيبة. )ـــ  2

. ورقلة: جامعة مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص تسويقاهلاتف النقال يف اجلزائر ". 

 قاصدي مرباح.

رسالة ة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية:آفاته ومعوقاته. (. تطبيق نظام ضمان اجلود6104صليحة رقاد. )ـــ  7

 .0. سطيف: جامعة سطيف مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم إقتصادية

 -صيدال-(. أثر التسويق بالعالقات يف حتقيق جودة خدمة العمالء دراسة حالة جممع 6100عائشة بوسطة . )ـــ  2

. اجلزائر: مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية ختصص تسويقيب. مديرية التسويق و اإلعالم الط

 -3-جامعة اجلزائر 
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(. جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات العمومية اجلزائرية دراسة حالة املؤسسة العمومية 6106ـــ عائشة عتيق. ) 2

جامعة أبو بكر بلقايد . تلمسان: ق دويلمذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص تسوياإلستشفائية لوالية سعيدة. 

 ـ تلمسان ـ

(. أثر حمددات جودة اخلدمات على رضا العمالء دراسة حالة :الصندوق الوطين 6106عبد القادر مزيان. )ـــ  01

مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف التسيري الدويل للمؤسسات ختصص . CNMAللتعاون الفالحي 

 جامعة آيب بكر بلقايد.. تلمسان : :تسويق دويل

(. دور التسويق اإللكرتوين يف تعزيز العالقة بني املصارف وزبائنها دراسة حالة وكاالت بنك 6102علي محو. )ـــ  00

شهادة املاجستري يف العلوم التجارية ختصص تسويق العمليات املالية مذكرة لنيل التنمية احمللية بوالية الشلف . 

 .3ئر . جامعة اجلزاواملصرفية

(. التسويق اإللكرتوين و أثره على جودة اخلدمات "دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمني 6105فائزة هوادف. )ـــ  06

Saa ."مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية ختصص تسويق العمليات املالية واملصرفية .

 .3اجلزائر: جامعة اجلزائر 

(. أثر التسويق اإللكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية دراسة حالة بعض البنوك يف 6101ـــ فضيلة شريوف. ) 03

 . قسنطينة: جامعة منتوري.مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التسويق اجلزائر. 

 جودة العالقة (. دور جودة اخلدمات والصورة الذهنية و املنافع غري امللموسة يف6102ــــ فوزي فايز عودة أبو عكر. ) 04

مذكرة خترج شهادة املاجستري يف إدارة . -دراسة حالة الغرفة التجارية الصناعية بغزة -مع األعضاء املستفيدين 

 . غزة: اجلامعة االسالمية.األعمال بكلية التجارة

راسة حالة بعض (. دور التسويق اإللكرتوين يف حتسني أداء البنوك وحتقيق رضا العميل د6104كرمية جالم. ) ـ ــ 05 

 . مستغامن: جامعة عبد احلميد بن باديس.مذكرة لنيل شهادة املاجستريالبنوك التجارية يف اجلزائر. 

. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التسيري(. التسويق اإللكرتوين يف اجلزائر واقع وآفاق. 6105ليلى مطايل. )ـــ  02

 .3اجلزائر: جامعة اجلزائر 
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(. أثر التسويق اإللكرتوين على جودة اخلدمة املصرفية يف املصارف التجارية اجلزائرية. 6107ليندة بوزرورة. )ـــ  07

 .6. اجلزائر: جامعة البليدة أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم التجارية ختصص : تسويق

رها يف حتقيق األداء املتميز دراسة حالة كلية العلوم (. واقع جودة اخلدمات يف املنظمات ودو 6106ليندة فليسي. )ـ ـــ 02

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية ختصص تسيري اإلقتصادية وعلوم التسيري جامعة احممد بوقرة. 

 . بومرداس: جامعة احممد بوقرة.املنظمات

دراسة  -االت يف حتقيق جودة التعليم العايل (. دور تكتولوجيا املعلومات و اإلتص6102حممد األمني عسول. )ـــ  02

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف علوم التسيري ختصص إقتصاد تطبيقي . -حالة بعض املؤسسات اجلامعية 

 . بسكرة: جامعة حممد خيضر.و إدارة املنظمات

دراسة حالة بنك  -(. التسويق االلكرتوين ودوره يف حتقيق املزايا التنافسية للمؤسسة 6102مساعد العياشي. )ـــ 61

. مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف تسويق العمليات املصرفية واملالية. -الفالحة والتنمية الريفية "وكالة املسيلة"

 .3اجلزائر: جامعة اجلزائر 

مذكرة (. التسويق اإللكرتوين وشروط تفعيله يف اجلزائر دراسة حالة اتصاالت اجلزائر. 6105منال مساحي. )ـــ  60

 .6. وهران: جامعة وهران للحصول على شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية

(. تكامل أنشطة التسويق الداخلي و إدارة جودة اخلدمات و أثره على رضا 6102ناصر الدين بن أحسن. )ـــ  66

. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ختصص التسويقن "دراسة ميدانية مجمموعة من املؤسسات اخلدمية ". الزبو 

 باتنة: جامعة العقيد احلاج خلضر.

(. أثر أبعاد جودة اخلدمات اإللكرتونية يف حتقيق الرضا لدى ممثلي املنشآت 6100ـــ نعيم عبد الكرمي الطراونه. ) 63

. مذكرة ماجستار يف األعمال اإللكرتونية قسم االعمال االلكرتونيةماعي )األردين(. اخلاضعة للضمان اإلجت

 األردن: جامعة الشرق األوسط.

(. أثر التسويق اإللكرتوين على رضا الزبائن يف قطاع اإلتصاالت )دراسة ميدانية 6102ـــ نور حممد وليد الصباغ. ) 64

. سوريا: اجلامعة لنيل شهادة املاجستري إدارة األعمال التخصصيمذكرة على شركة ام يت ان و شركة سريياتل(. 

 اإلفرتاضية السورية.
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(. جودة اخلدمات وأثرها يف حتقيق رضا الزبائن دراسة ميدانية :البنك 6107ـــ نور حمي الدين حممد سعد اهلل. ) 65

درجة ماجستار العلوم يف إدارة دراسة تكميلية لنيل االسالمي السوداين وبنك اإلدخار والتنمية اإلجتماعية. 

 . مجهورية السودان: جامعة شندي.األعمال

مذكرة لنيل شهادة . -دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري-(. قياس جودة اخلدمة املصرفية 6101هدى جبلي. )ـــ  62

 . قسنطينة: جامعة منتوري.املاجستري ختصص تسويق

 :  المجاالتثالثا /

(. واقع تأثري التسويق اإللكرتوين على عناصر املزيج التسويقي 6102أحالم خان، فريوز قطاف، و صربينة مناين. )ـــ  0

جملة إقتصاديات األعمال والتجارة، املصريف من وجهة نظر موظفي بنك سوسييت جينريال باجلزائر العاصمة. 

 .003 - 22(، 16)العدد 14امجملد 

(. قياس أبعاد جودة اخلدمات من وجهة نظر العمالء دراسة ميدانية خلدمات اهلاتف 6103ـــ أمحد بن عيشاوي . ) 6

(، 04)جملة الباحثالنقال املقدمة من طرف املؤسسات الثالث :)موبيليس ،جيزي وأوريدو(مبدينة ورقلة. 

324-372. 

(. العالقة بني أبعاد التسويق 6106ـــ أكرم أمحد الطويل، ندى عبد الباسط كشمولة، و أمحد عوين أمحد عمر أغا. ) 3

اإللكرتوين وأبعاد إبداع املنتج دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين يف جمموعة خمتارة من الشركات الصناعية يف 

 .070 - 063(، 41)العدد 3جملة حبوث مستقبلية، حمافظة بغداد. 

الرقمي : يفية تطبيق التحول الرقمي يف جمال التسويق. (. التسويق 6102ـــ إهلام حيياوي، و سارة قرابصي . )ديسمرب,  4

 .042 - 030(، 16)العدد 14جملة التنمية اإلقتصادية، امجملد 

امجملة (. واقع التسويق اإللكرتوين يف قطاع اإلتصاالت باجلزائر. 6107حنان بن بردي، و العريب عطية. )ديسمرب, ـــ  5

 .56-32(، 17)العدد اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية

(. دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني جودة املعلومات 6103خلود عاصم ، و حممد ابراهيم. )ـــ  2

- 662)العدد اخلاص مبؤمتر الكلية(، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية وانعكاساته على التنمية اإلقتصادية. 

652. 
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أمهية دراسة العالقة بني شبكة األنرتنت وجودة اخلدمة املصرفية دراسة نظرية.  (.6115رعد حسن الصرن. )فيفري, ـــ  7

 )العدد الثامن(.جملة العلوم اإلنسانية

دراسة ميدانية على فروع املصرف -(. أُثر تكنولوجيا املعلومات يف جودة اخلدمة املصرفية 6105سامر قاسم. )ـــ  2

ين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية، جملة جامعة تشر التجاري السوري بالالذقية. 

 .064 -012(، 6)العدد 37امجملد 

جملة صديقي النعاس. )بدون تاريخ نشر(. التسويق اإللكرتوين مثرة منو تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتسويق. ـــ  2

 .076-057(، 0)العدد 66د ، امجمل-دراسات إقتصادية -احلقوق والعلوم اإلنسانية 

مع اإلشارة حلالة -(. واقع حبوث التسويق عرب األنرتنت عامليا 6102عابد بن قدور ، و نور الدين شارف. )ـــ  01

 .64-05(، 0)العدد 06األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، امجملد . -اجلزائر

مع اإلشارة حلالة -واقع حبوث التسويق عرب األنرتنت عامليا (. 6102عابد بن قدور ، و نور الدين شارف. )ـــ  00

 .64-05(، 0)العدد 06األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، امجملد . -اجلزائر

(. تكنولوجيا املعلومات واإلتصال وحتمية 6102سبتمرب,  226-222عبد احلكيم عمارية، و رشيدة سبيت. )ـــ  06

 (.35)العدد جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية اإلجتماعيةالتحول اإللكرتوين للمؤسسات. 

جملة وجيية للمؤسسات. (. دور التسويق اإللكرتوين الشبكي يف دعم اجلهود الرت 6102ــــ عبد القادر بلخضر. ) 03

 .047ــ 062(، 15)العدد 13اإلمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة، امجملد 

(. دور تكنولوجيا املعلومات يف تدعيم وتفعيل إدارة عالقات 6100ــــ عبد اهلل غامل، و حممد قريشي. )ديسمرب,  04

 .052 -034)العدد العاشر(، جملة أحباث إقتصادية و إداريةالزبائن. 

(. التسويق اإللكرتوين وأثره على جودة 6105عمران علي أبوخريص، و مصطفى أمحد شكشك. )أغسطس, ـــ  05

)العدد السابع امجملة اجلامعة، امجملد الثايناخلدمات املصرفية دراسة ميدانية عن املصارف التجارية مبدينة زليتني. 

 .022 -050عشر(، 
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(. اثر التسويق اإللكرتوين يف جودة 6102يونيو/حزيران,  31فرج بدراوي . )ـــ ليث هيصم الشمري، و عبد الرضا  02

جملة العلوم اإلقتصادية، اخلدمة املصرفية ــ دراسة استطالعية لعينة من العاملني يف املصارف اخلاصة العراقية ــ. 

 .41-60(، 53)العدد 04امجملد 

(. قياس وتقييم مستوى جودة اخلدمات الفندقية دراسة 6102ـــ ليلى لفته علي، و لقاء مطر عايت. )نيسان,  07

جملة العلوم اإلقتصادية، إستطالعية ألراء عينة من العاملني والزبائن يف فندق مناوى باشا يف حمافظة البصرة. 

 060-21)العدد الواحد وأربعون(، صفحة امجملد احلادي عشر

جملة لتفاعلية بني أبعاد جودة اخلدمة ورضا الزبون باملؤسسة. (. العالقة ا6107حممد خثري، و أمساء مراميي. )ـــ  02

 .47-30(، 14)العدد 13الريادة القتصاديات األعمال، امجملد

(. تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و تأثريها على رضا زبائن املؤسسة 6103ـــ حممد زرقون، و زينب شطيبة. ) 02

جملة أداء املؤسسات من البنوك التجارية يف مدينة ورقلة ،اجلزائر. دراسة ميدانية لعينة -املصرفية اجلزائرية 

 .22-73(، 13)العدد اجلزائرية

جملة مرمي العشعاشي، و قريش بن عالل. )بدون سنة نشر(. دور التسويق اإللكرتوين يف حتقيق والء الزبون. ـــ  61

 .662-617)العدد الثاين(، اإلبتكار والتسويق

 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. نظم املعلومات اإلدارية منظور تكنولوجي .(. 6112)مزهر شعبان العاين. 

(. أثر أخالقيات التسويق على بناء الصورة الذهنية لدى زبائن 6102ـــ مسيكة براهيمي، و كمال مرداوي. )جوان,  60

 .26ــ  22(، 10)العدد 12 جملة دراسات إقتصادية، امجملدخدمة اهلاتف النقال موبيليس بوالية قسنطينة. 

(. أثر إسرتاتيجية البحث والتطوير على رحبية 6103مصيطفى عبد اللطيف، و مراد عبد القادر. )ديسمرب, ـــ  66

 .41 -67(، 14)العدد جملة أداء املؤسسات اجلزائريةاملؤسسة اإلقتصادية. 

(. تبين التسويق اإللكرتوين من خالل املواقع اإللكرتونية يف املؤسسات اإلقتصادية دراسة 6102موسى بن البار. )ـــ  63

 - 621(، 6)العدد 06جملة العلوم اإلقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، امجملد عينة من املؤسسات اجلزائرية. 

310. 
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جملة آداء املؤسسات ية جودة اخلدمات يف حتقيق والء املستهلك. (. أمه6103ـــ مولود حواس، و رابح محودي. ) 64

 (.3)العدد اجلزائرية 

(. جودة اخلدمات السياحية وأثرها على تعزيز والء السائح مع 6107ـــ نادية بوشاشية، و نوري منري. )جوان,  65

للدراسات اإلجتماعية  جملة األكادمييةدراسة ميدانية لكيفية تقدمي اخلدمة السياحية ملنطقة الشلف. 

 .26-71(، 02)العدد واإلنسانية

ـــ نورية بن نامة. )بدون سنة نشر(. التسويق اإللكرتوين كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات اإلقتصادية  62

)العدد لثالثجملة اإلسرتاتيجية والتنمية، امجملد ااجلزائرية دراسةحالة شركة إتصاالت اجلزائر ــ مديرية مستغامن. 

 .76-42اخلامس(، 

(. دور التسويق اإلبتكاري يف حتسني 6102والء مجال الدين نوري، و عمر ياسني حممد الساير الدليمي. )ـــ  67

جملة كلية الكفاءة التسويقية دراسة إستطالعية لعينة من العاملني يف الشركة العامة لصناعة السمنت الشمالية. 

 .056 -030)العدد الرابع واخلمسون(، بغداد للعلوم اإلقتصادية 

(. تأثري التسويق اإللكرتوين يف جودة اخلدمات املصرفية )دراسة حتليلية مقارنة بني املصارف 6102ـــ وهيبة ليازيد. ) 62

-055(، 4)العدد 02جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، امجملد العامة واملصارف اخلاصة يف اجلزائر(. 

022. 

 رابعا / المؤتمرات :

(. جودة اخلدمات الصحية وأثرها على رضا املستفيدين 6107حسن مفتاح الصغري ، و خمتار عطية بن سعد. )ـــــ  0

-0)الصفحات  املؤمتر اإلقتصادي األول لالستثمار والتنميةمنها حبث تطبيقي على مستشفى اخلمس العام التعليمي. 

 (. طرابلس: منطقة اخلمس.65

 المحاضرات :/ خامسا

مطبوعة حماضرات موجهة لطلبة السنة أوىل (. تسويق اخلدمات. 6102حليمة السعدية قريشي، و عفاف خويلد. )ـــ  0

 ورقلة ـ. ورقلة: جامعة قاصدي مرباح ـ وثانية ماسرت ختصص تسويق اخلدمات

 

 



 قائمة المراجع 

81 

 

 األجنبية :باللغة   المراجع  سا/ ساد

-Les livres : 

- 1 Lovelock, e. (2008). Marketing des services (éd. 6me). Paris: Pearson 

Education. 

- 8 Michel, B., Bertrand, L., & Emmanuel, C. (2003). E-Marketing de 

banque et de l' assurance. paris: edition d' organisation. 

 / المواقع :سابعا

http://www.algerietecom.dz 

http://www.mobilis.dz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(10الملحق رقم )                                                   

 



 (10الملحق رقم )                                         

   بسكرة –جامعة محمد خيضر                                     

 والتجارية وعلوم التسييرالعلوم االقتصادية كلية                            

                                            قسم العلوم اإلقتصادية                                        

 تخصص : إقتصاد وتسيير مؤسسات                                 

 

 ستبيان حول:إ

 لكتروني في تحسين جودة الخدمة دور التسويق اإل

 ـــوكالة بسكرة ـــ دراسة حالة مؤسسة موبيليس  -

 

 الدكتورة:إشراف من إعداد الطالبة :                                                   تحت 

 السبيت وسيلة                                                                                                محيدات إيناس                                      

 

 

  

 9191/ 9102السنة اجلامعية                                   



 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

 

دراسة حالة  ةاإللكتروني في تحسين جودة الخدمدور التسويق يف إطار اإلعداد لدراسة علمية ملوضوع 

وذلك لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية ختصص : إقتصاد وتسيري  ،مؤسسة موبيليس ـــ وكالة بسكرة ــــ

قراءة العبارات واإلجابة عنها بدقة وموضوعية، علما أن هذه البيانات لن مؤسسة. يرجى من سيادتكم 

 مسامهة فعالة يف موضوعية وجودة البحث.     تستخدم إال ألغراض البحث العلمي وستشكل دقة إجابتكم 

( يف املربااا الااذرب يعااو  ماان وجهااة نىاارا( عاان ماادع موافنتااك عاان  اال عاماال ماان هااذه الرجاااء وضااا إشااارة  

 .العوامل

 

 

 الشخصية بيانات القسم األول: ال

. الجنس:       ذكر                        انثى0  

سنة   01أكثر من           سنة  01و  00سنة        بين  01و 01سنة              بين 01. العمر: أقل من 0  

.  المستوى التعليمي:متوسط       ثانوي              جامعي                     دراسات عليا0  

طالب         موظف           متقاعد             بدون عمل . الحالة المهنية :0  

 

 

 

 

 



 بعاد الدراسةأالقسم الثاني: 

  المحور األول: التسويق اإللكتروني.

 العــــــــــــــبــــــــــــــارة الرقم
 موافق

 بشدة

 موافق 

 محايد
 غير موافق 

 

غير 

موافق 

 بشدة

10 
موقا إلكرتوين يعرض مجيا املعلومات واخلدمات ختصص مؤسسة موبيليس 

 بشكل مناسب. 

     

      التصميم اجليد ملوقا الويب جيعل املوقا االلكرتوين جذاب. 10

10 
ما زبائنها إلبالغهم على   للتواصل تستخدم مؤسسة موبيليس الويد اإللكرتوين 

  ل جديد حول عروضها املندمة.

     

10 
موبيليس اهلاتف الننال والرسائل النصرية  رابط بينها وبني تستخدم مؤسسة 

 الزبائن إلقناعهم باملنتج.

     

10 
يسمح التسويق اإللكرتوين عن طريق عملية الرتويج اإللكرتوين إىل جعل اخلدمة 

 املندمة إلكرتونيا فعالة.

     

10 
يعطي التسويق اإللكرتوين الفرصة لك ملعرفة أسعار خدمات ومنتجات املؤسسة  

 قبل شراءها بشكل أسرع.

     

10 
تستخدم مؤسسة موبيليس الرسائل الرتوجيية عو الويد اإللكرتوين لتثري رغبة الشراء 

 لديك.

     

10 
برجميات هتتم باحلفاظ على سرية و محاية معلوماتك  تستخدم مؤسسة موبيليس

 وتنىيمها.

     

10 
يؤدرب التسويق اإللكرتوين إىل ختفيض تكلفة اخلدمات املندمة للزبون عو املوقا  

 وبالتايل إستمرارية  تعاملك ما املؤسسة.

     

01 
موقا املؤسسة يؤدرب التوزيا اإللكرتوين إىل إيصال اخلدمة املندمة إلكرتونيا  عو 

 يف الوقت واملكان املناسب .

     

     يسمح التسويق اإللكرتوين إىل الوصول أل و عدد من الزبائن من خمتلف املناطق  00



 اجلغرافية  .

00 
توفر مؤسسة موبيليس معلومات  افية بشكل إلكرتوين مما يساعدا يف التعرف 

 على خدماهتا.

     

 

 

 الثاني: أبعاد جودة الخدمة المحور

 العــــــــــــــبــــــــــــــارة الرقم
موافق 

 بشدة

 

 غير موافق محايد موافق 

غير 

موافق 

 بشدة

  أوال: اإلستجابة 

      يلتزم مندم اخلدمة بتندمي اخلدمات املطلوبة يف أرب وقت. 00

      املناسب.حيصل الزبون على  ل املعلومات اليت ختصه ويف الوقت  00

      املوظفني يف املؤسسة على إستعداد دائم للتعاون معك. 00

      ختصص املؤسسة جزء من وقتها إلستنبال اقرتحات وشكاورب الزبائن.  00 

  ثانيا:الملموسية 

00 
تتوفر لدع مؤسسة موبيليس تننيات وبرجميات حديثة  لتندمي أحسن 

 خدمة لك.

     

      موبيليس مبوقا مالئم يسهل الوصول إليها.تتمتا مؤسسة  00

      حيرص  ل املوظفني باملؤسسة على اإللتزام بالنىافة و حسن املىهر. 00

      التصميم الداخلي للمؤسسة منىم ومتكامل. 01 

  ثالثا: اإلعتمادية 

      حترص املؤسسة على تندمي خدمات بطرينة صحيحة. 00 

      على موظفني هلم معارف ومهارات  افية ألداء واجباهتم.تعتمد املؤسسة  00

      تتميز خدمات املؤسسة بالكفاءة العالية واملصدقية يف تندميها. 00

      توفر املؤسسة ظروف العمل املناسبة للموظفني. 00 



      هتتم املؤسسة مبشا لك واقرتحاتك . 00 

  رابعا: الضمان 

      مبكانة ومسعة جيدة لدع أفراد اجملتما .تتمتا املؤسسة  00 

      يتسم سلوا املوظفني يف املؤسسة باألدب وحسن املعاملة ما الزبائن. 00

00 
حترص املؤسسة على خلق الشعور باألمان لديك إلهتمامها بإحتياجاتك  

. 

     

      حتتفظ املؤسسة ببسجالت دقينة عن زبائنها. 00

  رابعا: التعاطف 

      يوجد اإلحرتام املتبادل بينك وبني  مندم اخلدمة.  01 

      يتميز املوظفني حبسن اإلستماع للزبائن . 00 

      يتميز العاملون يف املؤسسة بالروح املرحة والبشاشة يف التعامل. 00

00 
تندم املؤسسة اهلدايا التذ ارية واجملانية لتعريف باخلدمات اجلديدة ألحسن 

 الزبائن .

     

 

 

 شكرا على حسن تعاونك

 

 

 

 

 

 



 (10الملحق رقم )

 األساتذة المحكمين 

 المكان الوظيفي إسم المحكم  اللقب العلمي  الرقم

 

10 

 

 

 أستاذ حماضر اااا أ اااا

                        

 خان أحالم

 لية  قسم علوم التسيرياااا

العلوم االقتصادية 

 التسيريوالتجارية وعلوم 

 

10 

 

 أستاذ حماضر اااا أ اااا

 

 غضبان حسام الدين

 لية قسم علوم التسيريااا  

العلوم االقتصادية 

 والتجارية وعلوم التسيري

 

10 

 

 أستاذ حماضر اااا أ اااا

 

 خري الدين مجعة

 اااالقتصاد قسم علوم 

 لية العلوم االقتصادية 

 والتجارية وعلوم التسيري

 

10 

 

 حماضر اااا أ اااا أستاذ

 

 غنال إلياس

 اااااالقتصاد قسم علوم 

 لية العلوم االقتصادية 

 والتجارية وعلوم التسيري

 


