
 
 

  1945 قالمة 8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم اإلعالم و االتصال

 

 

 

 

 

 

 :تحت اشراف:                                                             من إعداد

 . زٌاٌته ٌونس–.                                           سلطانً خولة -

 .زدادقة منى -

 .نٌقري هاجر -

 

 : ملخص

مقياس النجاح ألي منظمة يف الوقت احلايل تستند يف ادلقام األول على مدى صحة و صدق ان  
الشراكة بني ادلنظمة و األطراف ادلتعامل معها، وهتدف ىذه الدراسة اىل التعريف بأحد أىم و احدث عالقات 

األساليب و السياسات اليت تتبعها ادلنظمات من اجل كسب رضا الزبون أال وىي اإلدارة االلكًتونية و مدى 
مسامهتها يف تعزيز االتصال اخلارجي، و يف ظل زليط تشتد فيو ادلنافسة مل تبقى البنوك مبنأى عن ىذه الرؤى و 

 .الفلسفات اذا أصبح تطوير طريقة التواصل مع الزبون ضرورة دتليها ظروف السوق

 

.إدارة الكًتونية، اتصال خارجي، اتصال: الكلمات المفتاحية

 دور االدارة اإللكترونية في تحسين االتصال

 الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط
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 :إشكالٌة

يشهد العامل اليوم تطورات وتغريات كبرية ، سارعت دول العامل إىل امتالكها و العمل على تطويرىا و  
استغالذلا يف بناء القدرات العلمية ذلا، من خالل مواكبة ىذه التطورات اليت أحدثت ضجة علمية و ثورة 

 تكنولوجية يف العامل ، واليت أسهمت بشكل كبري يف حتسني أداء العمل داخل وخارج ادلؤسسات و الشركات

بالتايل أصبح التحول ضلو اإلدارة اإللكًتونية ديثل توجها عادليا يشجع على تبين نظم اخلدمات اإللكًتونية 
و اليت منة بينها خدمة اإلدارة االلكًتونية، و اليت مسحت بإصلاز األعمال و  اليت من بينها خدمة اإلدارة اإللكًتونية

تقدمي اخلدمات للزبائن بطريقة إلكًتونية  و سامهت بفعالية يف حل العديد من ادلشكالت اإلدارية فضال عن 
جتنب الروتني و الوساطة و غريىا من العوامل اليت تقف حائال دون تطور النظم اإلدارية احلالية ، باإلضافة إىل ما 

. تتميز بو اإلدارة اإللكًتونية من سرعة يف إصلاز األعمال و توفري الوقت و اجلهد

ان تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكًتونية  يتطلب من ادلنظمات تبين و اعتماد مبدأ التعبري و التطوير و 
 التحسني يف العمل كما حيتاج من زبائنها إىل تطبيق متميز للتقنيات اإللكًتونية  و االستثمار  اإلجيايب لتقنية

ادلعلومات و االتصاالت اليت تساعد يف التحول ضلو تغريات تنظيمية ختلق واقعا جديدا يف إدارة العمل يف ادلؤسسة 
 و يف طبيعة تعاملها مع ادلتغريات ادلعاصرة اليت دتر هبا سيما ما يتعلق حبالة االتصال اخلارجي مع الزبائن 

ودلا كان االتصال اإلداري اخلارجي للمؤسسة مع الزبائن عامال مهما يف صلاح ادلؤسسة وكسب ثقة ادلتعاملني، 
سارعت العديد من ادلنظمات إىل تبين اعتماد التكنولوجيا كنوع من التجديد و التحديث يف عالقتها مع زبائنها، 

:  و انطالقا، شلا سبق نطرح التساؤل نطرح التساؤل التايل

  كيف تعمل اإلدارة االلكًتونية على تعزيز االتصال اخلارجي للصندوق الوطين للتوفري و
 االحتياط؟

:  و لتسهيل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي قمنا بتقسيمو اىل رلموعة من التساؤالت الفرعية

 ما ىي جتليات اإلدارة االلكًتونية يف ادلؤسسة؟ 
 ما ضرورة استخدام اإلدارة االلكًتونية يف اتصال ادلؤسسة؟ 
 ما مدى اىتمام الزبائن بالتعامل الكًتونيا مع ادلؤسسة؟ 
  

 :اىداف الدراسة .1
 إزالة الغموض و التعرف على مفهوم اإلدارة اإللكًتونية و تأثريىا على االتصال اخلارجي. 



2 
 

 الوصول إىل مدى صلاعة اإلدارة اإللكًتونية و دورىا يف حتسني االتصال اخلارجي .
  كنابتسليط الضوء على مدى إسهام اإلدارة اإللكًتونية يف الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط. 
 :أىمية الدراسة .2

  حيوية موضوع ىذه الدراسة يف رلال الغدارة اإللكًتونية لكوهنا مفهوم جديد و حيوي ظهر نتيجة
 .حتوالت وتطورات عن التعامالت التقليدية الورقية 

  20حداثة موضوع اإلدارة اإللكًتونية اليت ظهرت يف العقد األخري للقرن. 
  قلة الدراسات حول موضوع اإلدارة اإللكًتونية و عالقتها باالتصال اخلارجي على مستوى الطرح

 .األكادديي، شلا جيعل ىذا ادلوضوع أسري الغموض
 تبيان فحوى ىذا ادلوضوع و تأثرياتو على االتصال اخلارجي للمؤسسة. 

 :منهج الدراسة و ادواتو.3

 منهج الدراسة: 
 دراستنا على منهج دراسة حالة، وىو نوع من الدراسات الوصفية، او أسلوب من أساليب  اعتمدنا يف

البحث الوصفي، يزود الباحث ببيانات كمية و كيفية عن عوامل متعددة تتعلق بفرد او مؤسسة او أسرة 
او عدد قليل من األفراد او نظاما اجتماعيا او حاالت زلددة، و تتضمن ىذه البيانات جوانب شخصية 

 .و بيئة نفسية و غريىا، شلا ديكن الباحث من إجراء وصف تفصيلي متعمق للحالة موضوع الدراسة
 عينة الدراسة: 

ان اختيار العينة لو دور كبري يف صلاح و دقة البحث و عليو فإنو ينصح ان يكون رلتمع البحث شلثل و 
. متجانس و خيدم أغراض و أىداف الدراسة

بأن "  و عليو فقد وحدنا ان العينة ادلالئمة للبحث ىي العينة ادلتوافرة، ولقد عرفها الدكتور منذر الضامن
 1.الباحث يقوم بدراسة العينة كوهنا موجودة و راغبة يف التعاون و إعطاء ادلعلومات

  ويتم اختيار العينة بناء على الصدفة البحتة و ال خيضع اختيار ىذا النوع من العينات الي نوع من 
 و عليو فإن رلموع حجم العينة الذي 2التنطيم و لكن يتم اختيار عدد من االفراد الذين يصادفهم الباحث،

.   مفردة60اخًتناىا ىي 

 ادوات البحث العالمي: 

                                                           
1
 .171.ص: 2007 منذر الضامن، اساسٌات البحث العلمً، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان،  

2
 .181. ص: 2014 عبد الباسط متولً حظر، ادوات البحث العلمً و خطط إعداده، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة،  
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و ىي رلموعة الوسائل و الطرق و األساليب ادلختلفة، اليت يعتمد عليها يف احلصول على ادلعلومات و 
. البيانات الالزمة إلصلاز البحث

:   ومن أىم أدوات البحث العلمي اليت اعتمدنا عليها يف دراستنا ىي

و ىي إحدى الوسائل ادلهمة يف رتع البيانات و ادلعلومات اليت يصعب احلصول عليها عن : ادلالحظة -
 1.طريق ادلقابلة او االستبيان، كما تستخدم يف البحوث االستكشافية و الوصفية و التجريبية

و تعترب من الوسائل الشائعة االستعمال يف البحوث ادليدانية، ألهنا حتقق اكثر من غرض يف نفس : مقابلة -
الباحث، فباإلضافة اىل كوهنا األسلوب الرئيسي الذي خيتاره الباحث اذا كان األفراد ادلبحوثني ليس 

لديهم إدلام بالقراءة او الكتابة، او أهنم حيتاجون اىل تفسري و توضيح األسئلة، ا وان الباحث حيتاج دلعرفة 
 .ردود الفعل النفسية على وجود أفراد الفئة ادلبحوثة

و مسي ايضا باالستقصاء وىو إحدى الوسائل الشائعة االستعمال للحصول على ادلعلومات، : االستبيان -
و حقائق تتعلق بآراء و اجتاىات اجلمهور حول موضوع معني او موقف معني، ويتكون االستبيان من 

جداول من االسئلة توزع على فئة من اجملتمع، حيث يطلب منهم اإلجابة عليها او إعادهتا اىل الباحث، 
 .و اذلدف منو ىو احلصول على بيانات و واقعية و ليس رلرد انطباعات و آراءىا ىامشية

 :الخلفية النظرية لإلدارة االلكترونية .3
 تعرف اإلدارة االلكًتونية حسب رلموعة من الكتاب من بينهم غنيم :مفهوم اإلدارة االلكترونية 

ناصف، قناديلي بأهنا تقدمي و توفري خدمات و تلبية  رغبات العمالء و الزبائن و منظمات اخرى و 
لكن بطريقة الكًتونية قصد حتقيق مكاسب مادية و معنوية، مع االلتزام بأعلى مستويات اجلودة و 

 .اإلتقان يف العمل مبا يعزز روح ادلنافسة
 بوالية فلوريدا األمريكية يف ىيئة الربيد 1995 بدأت يف الظهور يف أواخر عام :نشأة اإلدارة اإللكترونية .4

ادلركزي، و ىي نتاج تطور نوعي أفرزتو تقنيات االتصال احلديثة، يف ادراة عالقة ادلواطن و ادلؤسسات و 
ربط اإلدارات العامة و الوزارات عرب آليات التكنولوجيا، و بالتايل التحول اجلذري يف مفاىيم اإلدارة 

 2.التقليدية و تطورىا
 : عناصر االدارة االلكترونية .5

 .يقصد بو أجهزة احلاسوب و ملحقاهتا: عتاد احلاسوب -
الربرليات ىي برامج مستخدمة لالستفادة من إمكانيات احلاسب بينما : الربرليات و الشبكات -

 .الشبكات فهي الوصالت االلكًتونية عرب نسيج اتصايل

                                                           
1
 .30-29ص -ص: س.م، د. ماثٌو جٌدٌر، ترجمة ملكة ابٌض، منهجٌة البحث العلمً، د 

2
 .235ص : 2005 ٌاسٌن سٌد غالب، االدارة االلكترونٌة و افاق تطبٌقها، معهد االدارة العامة، السعودٌة،  
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 1.ىم القيادات الرقمية، ادلديرون، واحملللون للموارد ادلعرفية و رأس ادلال الفكري يف ادلؤسسة: صناع ادلعرفة -
 :نذكر منها: أىداف اإلدارة االلكترونية .6

 .تقليل كلفة اإلجراءات اإلدارية -
 .زيادة كفاء عمل اإلدارة -
 .توفري البيانات بسرعة و يف الوقت ادلناسب -
 .شفافية ادلعلومات -
 2.سهولة ادراة و متابعة اإلدارات ادلختلفة للمنظمة -
 .تقدمي أحسن اخلدمات للمواطنني -
 .الًتكيز على النتائج -
 .سهولة االستعمال و اإلنتاجية -
 .ختفيض التكاليف -
 3.التغري ادلستمر -
 :الفرق بين االدارة التقليدية و االدارة االلكترونية و دواعي التحول .7
 الفرق بين اإلدارة التقليدية و اإلدارة اإللكترونية: 

: اىم الفروق بني اإلدارتني تًتكز يف النقاط التالية

 .باستخدام أكثر من وسيط ختزين إلكًتوين اختزان من حدوث أي عارض للشبكة األم: احلفظ -
ال سبيل اىل فقدان أي بيان او معاملة او ملف من ادللفات اليت مت حفظها على الشبكة : الضياع -

 .اإللكًتونية اال يف القليل النادر
البحث عن ادللفات رحلة شاقة يف النظام التقليدي يف حني ىذا األمر ال يكلف اال الضغط : االسًتجاع -

 .على الزر يف لوحة ادلفاتيح يف النظام االلكًتوين
النظام التقليدي الورقي بتأسيس على ضرورة االحتفاظ بكم ىائل من ادللفات شلا يكلف : التكاليف -

 .اإلدارة الكثري من النفقات
يضطر حفظ ادلعامالت الورقية اإلدارة اىل توفري سلازن ضخمة لتلك ادلعامالت، اما اإلدارة : ادلكان -

اإللكًتونية فإن ىذا األمر ال يدخل يف حساباهتا على اإلطالق حيث تتسع شبكاهتا دلاليني بل مليارات 
 .ادللفات

                                                           
1
ص : 2009 محمد ٌوسف، واقع ادارة الموارد البشرٌة الكترونٌا، قطاع غزة، رسالة ماجٌستٌر فً ادارة االعمال، كلٌة الدراسات العلٌا، غزة،  

37. 
2
 .80ص : 2013 صدام الخماٌسٌة، الحكومة اإللكترونٌة، عالم الكتب الحدٌث لننشر و التوزٌع، االردن،  

3
 .80 المرجع نفسه، ص  
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دتيز اإلدارة اإللكًتونية عن اإلدارة التقليدية بأهنا إدارة تقوم على استثمار ادلوارد و ختزينها : استثمار ادلوارد -
 1.و دفع الربامج اليت تساعد يف التحكم هبذه ادلعلومات

 دواعي التحول لإلدارة اإللكترونية : 
 .ضرورة االستجابة دلتطلبات البيئة احمليطة و التكيف معها -
 .التحوالت الدديقراطية و ما رفقها من متغريات -
 .تزايد شح ادلوارد و االجتاه ضلو اخلصخصة -
 .التحول اىل التقنية اجلديدة و ادلتجددة -
 2.التوجو ضلو توظيف تكنولوجيا ادلعلومات حىت يتم اصلاز األعمال بالدقة ادلطلوبة -
 :خصائص اإلدارة اإللكترونية .8

 .تالشي ادلعوقات اإلدارية و العقبات بفضل التحول اىل أسلوب اإلدارة اإللكًتونية -
 .باإلمكان مراجعتها طوال ساعات اليوم، فهي ال تتقيد بعملها يف زمن معني -
ال تقوم اإلدارة اإللكًتونية على مثل تلك اذلياكل التنظيمية و ال تعًتف بالتسلسل الوظيفي ادلعمول بو يف  -

 .اإلدارة التقليدية
 .بإمكاهنا االستجابة السريعة لألحداث و التجارب معها متعدية بذلك الزمان و ادلكان -
 .سهولة تعديل و اسًتجاع الوثائق -
 .اختصار ادلسافات -
 .سهولة الرد على ادلراسالت بفضل الربيد االلكًتوين و الرسائل الصوتية -
 .بإمكاهنا متابعة مواقع عملها ادلختلفة و يف نفس الوقت بفضل الكامريات الرقمية و الشاشات -
 :وظائف اإلدارة اإللكترونية .9

الذي يعتمد على استخدام التخطيط اإلسًتاتيجي و السعي ضلو حتقيق األىداف : التخطيط اإللكًتوين -
 .اإلسًتاتيجية

 .توسيع السلطة و ادلهام و العالقات الشبكية: التنظيم اإللكًتوين -
 .اكتشاف اخلطأ و االضلراف و تصحيحو: الرقابة اإللكًتونية -
التوجو االلكًتوين يعتمد على وجود القيادات اإللكًتونية قادرا على التعامل الفعال بطريقة الكًتونية مع  -

  3.األفراد اآلخرين
 :فوائد اإلدارة االلكترونية .10
 .تبسيط اإلجراءات داخل ادلؤسسات و منو اختصار وقت تنفيذ اصلاز ادلعامالت اإلدارية ادلختلفة -

                                                           
1
 .2005، دار السحاب، القاهرة، 2. عبد الرحمن توفٌق، اإلدارة اإللكترونٌة تحدٌات المستقبل، ط 

2
 .121.ص: 2004 نجم الدٌن عبود، الالدارة االلكترونٌة االستراتٌجٌة و الوظائف، دار المرٌخ، الرٌاض،  

3
 .57ص : 2004 غنٌم احمد محمد، االدارة االلكترونٌة  أفاق الحاضر و تطلعات المستقبل، المكتبة العصرٌة، المنصورة، 
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 .تسهيل إجراء االتصال بني الدوائر ادلختلفة داخل ادلؤسسة -
 .تقليل استخدام الورق يعاجل مشاكل احلفظ و التوثيق اليت تعاين منها اغلب ادلؤسسات -
 :معوقات و مشكالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية .11
عدم توفري ادلوارد االمن اإللكًتوين و السرية اإللكًتونية على مستوى عايل حلماية ادلعلومات الوطنية و  -

 .الشخصية
 .تأخري وضع االيطار القانوين و التنظيمي ادلطلوب -
 .الكوارث الوطنية النارتة عن تنازع إقليمي تعطل البنية التحتية لفًتة من الزمن -
 .النظرة السلبية دلفهوم اإلدارة اإللكًتونية من حيث تقليصها للعنصر البشري -
 .التمسك بادلركزية و عم الرضا بالتغري اإلداري -
 1.باإلضافة اىل التحديات اللغوية و الثقافية و القانونية و التكنولوجية و البشرية و اإلدارية -
 : الخلفية النظرية لالتصال الخارجي .12

 :مفاىيم عامة . أ
 مفهوم االتصال: 

نقل انطباع او تأثري من منطقة اىل أخرى دون النقل الضلعي دلادة و قد يشري اىل نقل االنطباعات من البيئة 
 2.اىل الكائن، او العكس من فرد اىل اخر

 ىو رلموع ادلعلومات و النشاطات اليت ترسلها ال احمليط اخلارجي هبدف : مفهوم االتصال الخارجي
إمداده بادلعلومات، ىو االتصال الذي حيدث خارج ادلؤسسة، وىو حلقة وصل بني ادلؤسسة و اجملتمع 
احمليط هبا، ففي كل رلتمع البد من وجود مؤسسات و ىيئات سلتلفة لتحقيق غايات و وظائف معينة، 

 3.وذلا صالت مع افراد اجملتمع، ز جيب ان تكون ىناك ثقة متبادلة بني اجلمهور و ادلؤسسة
 :  نوجز أىم األىداف يف النقاط التالية:أىداف االتصال الخارجي .13
 .إيصال رغبات ادلواطنني اىل اإلدارة العليا يف ادلؤسسة -
 .االىتمام و التأكيد على االتصال بني ادلؤسسة و ادلؤسسات األخرى باإلضافة اىل أىداف أخرى -
 .التوعية باألىداف العامة للمؤسسة و التعريف باخلدمات اليت تؤديها -
 4.وضع الربامج اليت تتالءم مع اجتاىات اجلمهور و توضيحاهتم -

                                                           
1
 .56ص : 2007، دار السحاب، دار القاهرة، (نماذج معصرة ) عامر طارق عبد الرؤوف، اإلدارة اإللكترونٌة  

2
 .11. ص: 1999:  عبد الفتاح عبد النبً، تكنولوجٌا االتصال و الثقافة بٌن النظرٌة والتطبٌق، القاهرة 

3
 .52. ، ص1982 مصطفى حجازي، االتصال الفعال و العالقات اإلنسانٌة اإلدارٌة ، دار الطباعة، لبنان،  

4
. 85. ص: 1981، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، العراق، العالقات العامة، وآخرونجاسم سليمان فخري   
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 :دعائم االتصال الخارجي .14
 الوسائط التقليدية: 

بأهنا وظيفة اإلدارة ادلستمرة و ادلخططة و اليت : تعرفها رتعية العالقات العامة الدولية: العالقات العامة -
تسعى هبا ادلؤسسات و ادلنظمات اخلاصة و العامة لكسب تفاىم و تعاطف و تأييد اجلماىري اليت هتمها 

 1.و احلفاظ على استمرارية التفاىم و التعاطف و التأييد

:  من أىدافها

 .حتقيق التوافق و االنسجام بني ادلنظمات و اجلمهور داخليا و خارجيا -
 .زيادة فرص التفاىم ادلتبادل بني اجلمهور -
 .حتسني العالقات االجتماعية بني رتاىري العاملني بادلنظمة -
 .معرفة اجتاىات الرأي العام احلقيقية إجتاه نشاط ادلؤسسة و عرضها على قيادة ادلؤسسة -
 تعترب وسيلة ىامة تلتقي إدارة ادلؤسسة مع أفراد اجلمهور اخلارجي وجها لوجو لتبادل : االجتماعات

 .وجهات النظر فيما بينهم
 حيث تنظم الزيارات للجمهور اخلارجي لزيادة ادلؤسسة دلشاىدة أنشطتها وبرارلها على ارض : الزيارات

 .الواقع
 تعرف بأهنا تقنية من تقنيات االتصال ادلرتبط حبدث يسعى التنظيم من خالذلا اىل خلق او دعم : الرعاية

ادلباشر حلدث سياسي مستقل عنو مع االرتباط بو إعالميا من اجل حتقيق أىداف اتصالية متعلقة 
 .بالتسويق، وىدفها اكتساب تقدير اجملتمع و تكوين صورة التنظيم ادلسؤول اجتماعيا

 ىي تقنية اتصالية تقدم ادلؤسسة من خالذلا دعم لشخص ما او لتنظيم معني دون ان حيمل : الوصاية
 2.ىذا الدعم اي طابع تروجييا

 :الوسائط التقليدية . ب
 ىو وسيلة إعالمية دتتاز بالسرعة يف إيصال الرسالة اإلعالمية اىل مناطق نائية ال تصلها و سائل : الراديو

أخرى، تعمل على ترويج عالمات و منتجات ادلؤسسات االقتصادية و حتسني صورهتا لدى رتهورىا و 
 .ادلتعاملني معها

 يقوم بإيصال الرسالة اإلعالمية بالصور الثابتة و ادلتحركة و ادللونة و ادلوسيقى، إذ احدث اثر : التلفيزيون
 بالغا يف نفسية ادلتلقي قصد دعوتو اىل االستجابة

                                                           
1
. 21-22. ص-ص: 1985، عامل الكتب، القاىرة، 3.، ط العلمية للعالقات العامةاألسسعلي عجوة،   
 

2
 Bruno j, la communication, page balanes, Alger, 2010, p.86 



8 
 

 ىو شكل من أشكال االتصال غري الشخصية مدفوع القيمة إلرسال فكرة او معلومات ترتبط : اإلشهار
سلعة و خدمة و ذلك بواسطة شخص زلدد او منظمة زلددة ويستهدف إعالن ادلؤسسات حتسني 

الصورة الذىنية و بناء السمعة اجليدة لدى اجلمهور عن ادلؤسسة كم يستهدف ايضا العاملني بادلنظمة و 
 1.ادلستثمرين ايضا

 :الوسائط االلكًتونية . ت
 ىو رلموعة من الصفحات الثابتة وىي صفحات حتتوي على معلومات عن الشركة و : ادلوقع اإللكًتوين

 ساعة طوال ايام السنة على شبكة االنًتنت و ىي متاحة جلميع 24تكون ىذه الصفحات ثابتة على 
ادلتصفحني على شبكة االنًتنت من رتيع دول العامل، يتوجب على اي مؤسسة ان يكون ذلا موقع على 
االنًتنت جيسد مهمتها و تارخيها ويعرض منتجاهتا، كما جيب ان يكون ادلوقع جذاب لتشجيع الزيارات 

 2.ادلستقبلة
 تعرف بأهنا منظومة من الشبكات االلكًتونية اليت تسمح للمشًتك فيها : مواقع التواصل االجتماعي

بإنشاء موقع خاص بو، ومن مث ربطو عن طريق نظام اجتماعي الكًتوين مع أعضاء آخرين لديهم 
 3.االىتمامات نفسها

 يعمل على نقل أالف الرسائل و الصفحات من مكان ألخر يف ثواين معدودة وىو :الربيد االلكًتوين
 : ديتاز

 .إرسال ادلعلومات بالربيد اإللكًتوين عرب شبكة االنًتنت لن يكلف ادلستخدم ذتن -
 .ديكن إرسال الرسالة اىل العديد من ادلستهدفني يف اللحظة نفسها -
 .إرسال الصور جبميع أنواعها ثابتة او متحركة -
 .ادلعلومات ادلرسلة عرب الربيد اإللكًتوين ال ديكن التجسس عليها -
 :عالقة اإلدارة اإللكترونية باالتصال الخارجي .15

ان االنًتنت سامهت يف تغيري النظرة القائمة على ان تكون القدرات اجلوىرية كلها داخل الشركة و ان يتم 
توردىا داخليا من اجل التحول بإجتاه التكامل االفًتاضي الذي يقوم على اساس ان قدرات اجلوىرية ديكن 
وضعها داخل الشركة و يكون البعض االخر خارج الشركة ذلذا سعت الشركة اىل توسيع شبكتها و يكون 

                                                           
1
. 95.ص:، القاىرة، دون سنةاإلشعاع، مكتبة ومطبعة ىندسة اإلعالن و العالقات العامة ابو قف، السالمعبد   
 

 .43.ص: 1999، عامل الكتب للنشر، القاىرة، االنترنت و العولمةهباء شاىني،   2

 
3
 .23. ص: 2013، 15، عمان، عدد استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزاىر راضي،  
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البعض االخر خارج الشركة، و ذلذا سعت الشركة اىل توسيع شبكتها الداخلية اىل الشبكة اخلارجية 
. اإلكسًتانت ليشارك فيها شركاؤىا اخلارجيون

  فشبكة االكسًتانت تصمم لتلبية احتياجات ادلستفيدين يف خارج ادلنظمة و ىي شبكة ادلؤسسة اخلاصة 
شبيهة اىل حد ما بنظام التبادل اإللكًتونية للبيانات باعتبار ان كل منها يؤسس رتهور اتصاالت مع اجملتمع 

اخلارجي، و ذلك من خالل حتسني جودة األنشطة و توفري تلقائية و مرونة عالية لالتصال الفوري مع الفئات 
. ادلختلفة للمستفيدين

 ولكن ربط االتصال اخلارجي باإلدارة اإللكًتونية ال يزال يف حاجة اىل مقومات لضمان النجاح مثل 
  1.وضع خطط إسًتاتيجية و إعادة تأىيل ادلوارد البشرية

 :نتائج الدراسة .16
: سنتعرض النتائج ادلتوصل اليها للتعرف على مدى إسهام اإلدارة اإللكًتونية يف تعزيز االتصال اخلارجي

: تجليات اإلدارة اإللكترونية في المؤسسة الجزائرية كناب

من ابرز جتليات اإلدارة اإللكًتونية يف ادلؤسسة اجلزائرية كناب، ىو إنتقال ىذه من األسلوب التقليدي يف 
إدارة معاملتها اىل األسلوب اإللكًتوين وىذا قصد حتقيق رضا الزبون، باإلضافة اىل منح الزبون فرصة او 

اإلمكانية إلجراء رتيع ادلعامالت اليت يتيحها البنك إلكًتونيا، و ذلك عرب ادلوقع اإللكًتوين لكناب التايل 
zd.euqnabpenc.www  كما يتيح بنك كناب بريد إلكًتوين للزبائن لطرح سلتلف انشغاالهتم ،

email :infos@cnepbanque.dz . 
 

: ضرورة إستخدام اإلدارة اإللكترونية في اتصال المؤسسة الخارجي لكناب

وجدنا أن الغرض من اعتماد البنك كناب لإلدراة اإللكًتونية ىو حتسني نوعية اخلدمة للزبون، و كذلك 
تنمية رقم أعمالو و البحث عن راحة الزبون، من أىم ما حققو البنك جراء اعتماده لإلدارة اإللكًتونية يف اتصال 

ادلؤسسة اخلارجي ىو توفري ظروف عمل ذات أرحيية أكرب للزبون و العامل يف نفس الوقت و يف جو منظم و 
. دقيق

: مدى اىتمام الزبائن بالتعامل إلكترونيا مع كناب قالمة

                                                           
1
 .35.ص: 2009، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الخدمات البنكية اإللكترونية عبر االنترنتزلمود زلمد ابو فروة،   
 

http://www.cnepbanque.dz/
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الزبون يويل اىتمام ال بأس بو يف التعامل إلكًتونيا مع كناب قادلة و ذلك من أجل ان حيقق رلموعة من 
الرغبات لديو و ادلتمثلة يف ربح الوقت و السرعة يف إصلاز معامالتو البنكية، باإلضافة اىل اختصار ادلسافات و 
اإلطالع على كل ما ىو جديد دون احلاجة اىل االنتقال اىل البنك شخصيا ىذا بالنسبة للشباب، ومن ابرز 

اإلشباعات اليت ديكن حتقيقها جراء استخدام وسائط إلكًتونية لالتصال مع كناب تتمثل يف تعدد ادلعلومات و 
الشفافية، سهولة التعامل و التعاون و إمكانية سحب األموال خارج أوقات العمل و التعرف على ادلؤسسة و 

الحظنا أن أغلب أفراد العينة يفضلون االتصال ادلباشر مع كناب بنك وىم يرجعون ىذا اىل نقص الثقة خدماهتا، 
يف إصلاز ادلعامالت بطريقة إلكًتونية، خوفا من سلاطر شبكة االنًتنت اليت يعرفها اجلميع، باإلضافة اىل اقتناع 

أغلب أفراد العينة ادلتعاملني ان كناب ال يؤمن بياناهتم الشخصية و ذلذا جيب على إدارة البنك ان تعمل جاىدة 
. على إقناع زبوهنا بأن التعامل إلكًتونيا ىو أفضل طريقة و ال يتوفر على أية سلاطر على معامالتو او بياناتو

-كيف تعمل اإلدارة اإللكترونية على تعزيز االتصال الخارجي للصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط
: فرع قالمة بزبائنو- كناب

من خالل النتائج ادلتوصل إليها باستعمال سلتلف أدوات البحث العلمي يف دراستنا و جدنا ان اإلدارة 
فرع قادلة - كناب-اإللكًتونية لعبت دورا كبري يف تعزيز االتصال اخلارجي للصندوق الوطين للتوفري و االحتياط

بزبائنو و يظهر ذلك من خالل ما أضافتو اإلدارة اإللكًتونية من سهولة على االتصال بني كناب و الزبون، 
باإلضافة اىل استحسان أغلب ادلبحوثني من زبائن البنك لطريقة االتصال اجلديدة و مالحظتهم للفرق، ىذا 

باإلضافة اىل حتسني جودة اخلدمة،  اما من استنتاجاتنا من ادلالحظة و االستبيان  فالنتائج تظهر عكس ما صرح 
بو مدير البنك، وذلك ان أغلب ادلبحوثني الذين وزعت عليهم االستمارات قد أكدوا هنم يفضلون االتصال 

ادلباشر مع البنك أكثر من االتصال االلكًتوين خوفا من حدوث أخطاء اثناء القيام مبعامالهتم البنكية،و بالتايل 
. خسارة اموال

: خاتمة

من خالل ما سبق من شرح و توضيح يتبني لنا بأن اإلدارة اإللكًتونية قد سامهت وبشكل ملموس يف 
تعزيز االتصال اخلارجي لكناب، و ذلك من خالل تطوير و سائل االتصال مع الزبون و عل الرغم من وجود 

نقائص حبكم حداثة إدخال اإلدارة اإللكًتونية يف ادلعامالت البنكية و كذا عدم تقبلها من طرف فئة من الزبائن 
اال ان لإلدارة اإللكًتونية بالغ األمهية و التأثري على صلاح االتصال اخلارجي يف كناب، و ذلك نظرا الن اذلدف 

األساسي من وراء اإلدارة اإللكًتونية و عالقتها باالتصال اخلارجي يتمثل أساسا يف التوجو صوب الزبون و خدمتو 
. حسب ما يرغب فيو
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حيث أصبح الزبون ىو الركيزة األساسية يف حتقيق ما تصبو اليو منظمات القرن احلايل من أىداف 
إسًتاتيجية طويلة ادلدى، و على ىذا األساس فقد سعت ادلنظمات اخلدماتية لتبين ىذه ادلداخل، خاصة ما 
. تتصف بو اخلدمة من خصائص و شليزات جتعل من تبين ادلفاىيم احلديثة يف اإلدارة ضرورة البد من مواكبتها

و مل تتوان البنوك يف استغالل التطور احلاصل يف رلال التكنولوجيا و ربطو باالتصال اخلارجي باعتبار 
الزبون البنكي ىو سيد السوق البنكي بدون منازع فإرضاءه و إشباع رغباتو يعد األسلوب األمثل يف حتقيق 

. األىداف ادلسطرة إذ أصبح الزبون زلورا لكافة األنشطة اليت تؤديها ادلنظمات و خاصة البنوك

و تعترب االتصال اخلارجي ادلدار عرب اإلدارة اإللكًتونية خيارا اسًتاتيجيا لتحقيق األىداف و بكفاءة و 
فعالية، ويعد ىذا حتوال جذريا من ادلنظور القائم على أساس حتقيق األىداف من خالل العمليات البنكية اىل 

.   ادلنظور القائم على الزبائن

 :قائمة المراجع

 .1999، عامل الكتب للنشر، القاىرة، االنترنت و العولمةهباء شاىني،  .1

، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، العراق، العالقات العامةجاسم سليمان فخري وآخرون،  .2
1981.   

 .2013، 15، عمان، عدد استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزاىر راضي،  .3
 .2013، عامل الكتب احلديث لننشر و التوزيع، االردن، الحكومة اإللكترونيةصدام اخلمايسية،  .4
 .2007، دار السحاب، دار القاىرة، (نماذج معصرة )اإلدارة اإللكترونية عامر طارق عبد الرؤوف،  .5
، دار الكتاب احلديث، القاىرة، أدوات البحث العلمي و خطط إعدادهعبد الباسط متويل حظر،  .6

2014.  
 .2005، دار السحاب، القاىرة، 2.، طاإلدارة اإللكترونية تحديات المستقبل عبد الرزتن توفيق،  .7
 .، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، القاىرة، دون سنةىندسة اإلعالن و العالقات العامةعبد السالم ابو قف،  .8
 .1999: ، القاىرةتكنولوجيا االتصال و الثقافة بين النظرية والتطبيقعبد الفتاح عبد النيب،  .9

. 1985، عامل الكتب، القاىرة، 3.، طاألسس العلمية للعالقات العامةعلي عجوة،  .10
، ادلكتبة العصرية، اإلدارة االلكترونية  أفاق الحاضر و تطلعات المستقبلغنيم ازتد زلمد،  .11

 .2004ادلنصورة،
 .س.م، د.، دمنهجية البحث العلمي ماثيو جيدير، تررتة ملكة ابيض،   .12
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، رسالة ماجيستري يف إدارة واقع إدارة الموارد البشرية الكترونيا، قطاع غزةزلمد يوسف،  .13
 .2009األعمال، كلية الدراسات العليا، غزة، 

، دار الثقافة للنشر و الخدمات البنكية اإللكترونية عبر االنترنتزلمود زلمد ابو فروة،  .14
 .2009التوزيع، عمان، 
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