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ملخص:
تناولت الدراسة معرفة دور جودة اخلدمة اإللكرتونية املقدمة عرب موقع مؤسسة بريد اجلزائر -باعتبارها من بني املؤسسات العمومية الرائدة يف قطاع الربيد
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال باجلزائر خاصة يف جمال تقدمي اخلدمات اإللكرتونية -يف حتقيق رضا الزبون-و باستعمال أبعاد مقياس  Netqualاملعدل لقياس
جودة اخلدمة اإللكرتونية.
الكلمات المفتاحية ،Netqual :اخلدمة اإللكرتونية ،اجلودة اإللكرتونية ،الزبون اإللكرتوين ،موقع الويب ،الرضا اإللكرتوينE-service.

Résumé:
Cette étude vise à identifier le role de qualité de service électronique fourni par le site d'Algérie
Telecom, l'entreprise leader dans le secteur de la technologie de l'information et la
communication en Algérie qui cherche à satisfaire sa clientèle ; pour ceci on a utilisé l'indicateur
Netqual modéré pour mesurer la qualité du service électronique.
Mots clés: Netqual, E-service, E-qualité, E-client, le site web, E-satisfacction.
.
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مقدمة:
يعرف االقتصاد العاملي تطورا غري مسبوق يف بنيته القطاعية ،حيث صار للخدمات فيه الدور اإلجيايب يف إحداث هذه التحوالت،
حتوالت هامة وتغريات سريعة ميزت كل مستويات االقتصاد الكلية منها و اجلزئية ،سواء يف املؤسسات اخلاصة أو العمومية ،تطورات
أفرزهتا معطيات خمتلفة أبرزها وأمهها التطورات التكنولوجية خاصة ما تعلق بأنظمة االتصال عن بعد ،أوما يعرف بشبكة اإلنرتنت،
فانطالقا مما سبق  ،حاولت مؤسسة بريد اجلزائر إدخال ممارسات إدارية حديثة مواكبة للعصر وللسوق القطاعي التنافسي الذي تعمل
فيه ،عن طريق عصرنه خدماهتا املالية حيث قامت املؤسسة بتنويع قنوات التوزيع من املباشرة يف املكاتب ،إىل غري املباشرة عن طريق
اهلاتف وشبكة االنرتنت.
فمن خالل هذه الورقة حناول اإلجابة على اإلشكالية اآلتية:

" هل ألبعاد جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة عبر موقع مؤسسة بريد الجزائر دور في تحقيق رضا الزبون باستعمال مقياس
 NetQual؟ "
وهو ما حناول اإلجابة عليه من احملاور اآلتية:
 .1مفهوم اخلدمة اإللكرتونية وخصائص تصميمها.
 .2جودة اخلدمة اإللكرتونية ومقاييسها.
 .3الرضا عن املوقع اإللكرتوين والعوامل املؤثرة فيه.
 .4الدراسة امليدانية.
أوال :مفهوم الخدمة اإللكترونية وخصائص تصميمها:
انطالقا من االهتمام املتزايد باخلدمة اإللكرتونية 1و ظهور املفهوم اخلاص هبا يف القطاعات والصناعات املتنوعة ،تقتضي
الضرورة تدارس العديد من املفاهيم اليت برزت يف أدبيات التسويق احلديث ،فبعض الشركات يف قطاع التكنولوجيا املعلومات
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يتناول اخلدمة االلكرتونية يف إطارها الضيق من خالل القول بأن اخلدمة االلكرتونية تنطوي على خدمات معلوماتية وخدمات
عرب املواقع االلكرتونية ،كما ينظر إىل عديد من شركات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية على
أهنا تقدم خدمات الكرتونية كاالرتباط الشبكي واخلدمات املتصلة هبا.
" اخلدمة اإللكرتونية تتعلق خبدمة تعرض ملستهلك يف وجود وسيط عبارة عن شبكة إلكرتونية ،وتدعم قرار شرائه اإللكرتوين".2
فباعتبار أن اخلدمة اإللكرتونية شكل من أشكال اخلدمة الذاتية الذي يتطلب قيام الزبون اخلدمة نفسه بنفسه ،فبدال من تقدمي

الطلب إىل املوظف خلف املكتب أو التحدث إىل شخص عرب اهلاتف طلبا ملعلومات أو استفسارات يتم احلصول على اخلدمة عن طريق
التفاعل اآليل واملتبادل بني طالب اخلدمة واآللة .لذا ينبغي أن يكون تصميم اخلدمة اإللكرتونية  3مرتكزا على حاجات ورغبات وتطلعات
وتوقعات وخربة الزبون .ومن أمثلة ذلك النشر اإللكرتوين ،ففي بداية ظهور هذه اخلدمة كانت املنشورات تظهر بصيغة مل تكن مرنة
إطالقا خاصة من ناحية صعوبة حتميل الصحيفة أو اجمللة إال أنه ومبرور الوقت  4ظهرت تقنيات برجمية تسمح بعرض احملتوى بسهولة
ومرون ة كبريتني مسحت بتحسني جودة النشر اإللكرتوين ولكي يكون تصميم اخلدمة موجها حق الزبون وملبيا ألدق رغباته وحاجاته
وتطلعاته حيدد العالقة ولتقدمي هذه اخلدمة البد من توفر جمموعة من املعايري و هي كاآليت:


أن ال تستغرق وقتا كبريا يف طلب اخلدمة خدمة قرض مثال حتتاج حجما من البيانات الواجبة اإلدخال إىل احلاسوب هنا



يشرتط أن يكون منط إدخاهلا سهل حبيث ال يشعر املستخدم بامللك.
أن تتجنب أي شكل من أشكال التأخري ،بسبب التحميل أو بطء اخلوادم أو وجود مشاكل التصميم.
ينبغي أن تكون اخلدمة اإللكرتونية متوافقة مع التقنيات األخرى وأن تكون ذات موثوقية عالية.



ثانيا  :جودة الخدمة اإللكترونية ومقاييسها:
إن مفهوم جودة اخلدمة عامة واخلدمة االلكرتونية خاصة

5

مازال حديث العهد وموضع جدل بني الباحثني يف جمال تسويق

اخلدمات  ،فما قبل عام  5891مل يكن هناك إال عدد حمدود من الدراسات اليت تناولت مفاهيم جودة اخلدمة وأبعادها دون أن تتطرق
إىل أساليب قياسها وتقييمها.حيث تنسب أول حماولة لقياس جودة اخلدمة إىل باراسورامان وآخرين 6 parasuraman et alحيث
متكنوا من تصميم مقياسهم الشهري " "Servqualلقياس ما يعرف بالفجوات اخلمس جلودة اخلدمة والذي استحوذ على قبول وتأييد
معظم الباحثني بسبب مصداقيته وإمكانية تطبيقه عمليا للوصول إىل الفجوة ما بني توقعات العمالء جلودة اخلدمة وإدراكا هتم لألداء
الفعلي للخدمة اليت حيصلون عليها ،فلقد افتقرت أدبيات التسوي ق عامة والتسويق اإللكرتوين خاصة مفاهيم واضحة عن جودة اخلدمة
الكرتونية كون املفهوم حديث نوعا خبالف املفهوم الذي قدمه زايثامل وبرسرمان وبري سنة  2002حيث عرفوا جودة اخلدمة
اإللكرتونية بأهنا درجة تسهيل موقع ويب لعمليات التخزين ،الشراء والتسليم للمنتجات أو اخلدمات،
فهذا املفهوم كما هو مالحظ حيتوي على بعدين البعد النفعي واملتمثل يف درجة التسهيل والبعد العاطفي املتمثل يف جممل العواطف
واألحاسيس اليت يشعر هبا مستخدم االنرتنت عند زيارته للمواقع.
كما حتدثت أدبيات التسويق اخلدمي عن أعمال مهمة ومعتربة يف قياس جودة اخلدمة اإللكرتونية منها ما هو يف النطاق
األجنلوسكسوين ومنها ما هو يف النطاق الفرنكفوين .ومن بني املقاييس نذكر:
 مقياس  :Sitequalاملطور من قبل .7 Yoo et Donthu
 مقياس  :IRSQاملطور من قبل .8 Swinder et al.
 مقياس  :EtaiQاملطور من قبل .9 Wolfinbarger et Gilly
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 مقياس  :Webqual 4املطور من قبل .10 Barnes et Vidgen
 أما يف النطاق الفرنكوفوين فقد حدد بروسل ،صاحب مقياس جودة اخلدمة االلكرتونية Netqual 11وهو السلم الذي
حناول تطبيقه يف الدراسة امليدانية ،فالسلم الفرنسي يتضمن مخس أبعاد هي سهولة االستخدام (االستكشاف ،البحث عن
املعلومات) ،جدوى البائع (احرتام االلتزامات) ،تصميم املوقع( القدرة على اإلبداع ،التفاعلية) ،األمن والسرية ،الثقة واحرتام
احلياة الشخصية) وجودة املعلومة (الدقة ،اجلدوى ،التفصيل)،
ما ميكن استخالصه من الدراسات السابقة حول قياس جودة اخلدمة اإللكرتونية انه ال ميكن دراسته بعيدا عن دراسة سلوك الزبون ملوقع
الويب هذا من جهة ومن جهة أخرى مقياس جودة اخلدمة التقليدية املعروف  SERVQUALحاول الكثري من الباحثني تكيفه مع
مواقع الويب إال أن اختالف البيئة وأبعادها االفرتاضية والتفاعلية وسرية املعلومات حيول دون ذلك.
من خالل ما سبق ميكننا استخالص أن أبعاد جودة اخلدمة املقدمة عرب املوقع اإللكرتوين من وجهة نظر الزبائن كثرية ومتنوعة حسب
املدارس الفكرية من جهة وحسب طبيعة املوقع إن كان يقدم خدمة أو منتج.
ثالثا :الرضا عن الموقع اإللكتروني والعوامل المؤثرة فيه:
يتضمن مفهوم الرضا اإللكرتوين أوجه عدة فيمكن أن يعين املنافع احملصل عليها من االستهالك ،ففي هذه احلالة يهتم جبودة

املنتج او اخلدمة النامجة عن مقارنة اجلودة املرغوبة وجودة املنتج أو اخلدمة كما يدركها الزبون ،12أي أن الرضا ميكن تعريفه بأنه حمصلة
جتربة سابقة عن اخلدمات املقدمة من طرف موقع الكرتوين تسمح هذه التجربة بتقييم فعالية قناة التوزيع املتمثلة يف شبكة االنرتنت
وحتديد مدى رضاه عن املوقع اإللكرتوين.
فالرضا عن املوقع اإللكرتوين أو اخلدمة املقدمة هي عبارة عن سلوك وممارسة يبديها الزبون جتاه املنتج أو اخلدمة ،مما ينتج عنه
جمموعة من السلوكيات والعالقات تسعى املؤسسة لتوجيهها من خالل موقعها اإللكرتوين ،دائما يف اجتاه اجيايب باالعتماد على جمموعة
من الوسائل اليت تسمح بتعظيم الرضا.
من خالل التعاريف السابق حناول معرفة مدى تأثري التجارب السابقة على الرضا ،فهناك عوامل عدة ومن أهم هذه العوامل :
 .Iعوامل مرتبطة بالموقع:
وتشمل خصائص املوقع واليت تضم سهولة الشراء ،خصائص العرض( املنتجات اليت يتم عرضها واملعلومات املقدمة عن املنتج) ،تصميم
املوقع ،األمن املايل ،السعر ،ظروف التسليم ،وبصفة عامة كل العوامل املسامهة يف جودة موقع ويب اليت تعرضنا هلا سابقا.
 .IIعوامل مرتبطة بخدمات الزبائن:
تعد جودة خدمات الزبائن عامال هاما يف حتديد رضاهم ،فكلما كانت اخلدمات أكثر قدرة على الرد على األسئلة وحل املشكالت زاد
رضا الزبائن.
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رابعا الدراسة الميدانية:
 .Iإجراءات الدراسة :إن جمتمع الدراسة مشل مجيع مستعملي خدمات مؤسسة بريد اجلزائر املالكني حلسابات بريدية جارية بوالية
ورقلة  ،حيث اخرتنا  210كحجم عينة ،مت االعتماد على أسلوب االستقصاء من خالل تصميم استمارة أسئلة موجهة للزبائن
املالكني حلسابات بريدية جارية لإلجابة عليها ،حيث هدفت االستمارة إىل تقييم جودة اخلدمات اإللكرتونية املقدمة من خالل
املوقع اإللكرتوين ملؤسسة بريد اجلزائر ودراسة عالقة االرتباط بني اجلودة املدركة ورضا الزبون من خالل :
 التعرف على توجهات الزبائن أي تقييم األداء الفعلي جلودة اخلدمة باالعتماد على املقياس  Netqualاملكون من1
أبعاد حيث اقتصرنا على اغلب األبعاد املوجودة بالسلم.
 دراسة العالقة بني جودة اخلدمة اإللكرتونية املدركة ورضا الزبائن
و من خالل النتائج تبني لنا بأن أغلبية مستخدمي اخلدمات االلكرتونية املتواجدة مبوقع مؤسسة بريد اجلزائر هم من فئة
الذكور بنسبة  %1..1مقابل نسبة  %5..1لفئة اإلناث ،وهو ما يفسر التقارب يف استعمال االنرتنت بالنسبة للمجتمع اجلزائري
عامة  %.0ذكور و  %50إناث ،هذا وقد سجلت الفئة العمرية من  28-20سنة أكرب نسبة من مستعملي هذه اخلدمات مقدرة
ب، %.5.5وهي نسبة معربة عن نسبة الشباب اليت عادة ما تتجه الستعمال هذا النوع من التكنولوجيات املتمثلة يف شبكة االنرتنت،
أما بالنسبة للوضعية املهنية فقد سجلت فئة املوظفني يف القطاع العام نسبة أكرب مقدرة ب %....وهي نسبة منطقية بالنظر إىل أن
أغلب موظفي القطاعي العام يف اجلزائر تعامالهتم املالية مبا فيها األجور خاصة مرتبطة مبؤسسة بريد اجلزائر ،على عكس القطاع اخلاص
الذي عادة ما يتم التعامل فيه مع العمال يف نظام األجور عن طريق البنوك أو الدفع النقدي املباشر ،هذا وقد توزعت النسب بالتساوي
بني فئة الطلبة واملوظفني يف القطاع اخلاص بنسبة .%5.أما فيما يخ املستوى التعليمي فالنتائج اليت تظهر يف اجلدول أعاله ميكن اعتبارها
جد معربة كون أن النسبة األكرب يف العينة هلا مستوى جامعي ،حيث سجلت هذه الفئة نسيه فاقت  % 6.وهو ما نفسره كون أن
طبيعة هذه اخلدمات حيتاج نوعا ما مستوى تعليميا حمددا خاصة من حيث اللغة ،وإذا علمنا أن موقع املؤسسة املقدم للخدمة يعرض
للمستعملني بلغة واحدة أجنبية فقط مما يتطلب معرفة باللغة الفرنسية حىت يتمكن من استعمال املوقع.
كما حاولنا يف دراستنا استخدام النموذج الفرنسي  NetQualلقياس جودة اخلدمة اإللكرتونية باستعمال  5أبعاد أو مؤشرات وهي
املعلومات ،االستعمال،التصميم ،األمن والسرية.
 .IIالتحليل الوصفي لألبعاد المستعملة:

 .1بعد االستعمال  :أظهرت إجابات مفرادات العينة لبعد االستعمال من منوذج قياس جودة اخلدمة االلكرتونية ،NetQual

أن تقييم الزبائن تراوح بني اجليد واملتوسط حيث حصلت العبارة املتعلقة بسهولة إجياد املوقع االلكرتوين أكرب وسط حسايب
مقدر ب 2.56ذلك أن أغلب املستجوبني اعتربوا تسمية املوقع  Poste.dzوسيلة تسهيلية للدخول للموقع كما أن إمكانية
الفهرسة والبحث يف حمركات البحث حاليا صارت جد متطورة فمعرفة الزبون حملرك حبث واحد ميكنه من الوصول مباشرة إىل موقع
املؤسسة ،كون سهولة االتصال باملوقع أدرجتاها سابقا يف عوامل توفري الوقت اليت تؤدي إىل رضا الزبائن عن جتربتهم الشرائية
للخدمة عرب االنرتنت هذا وقد حصلت العبارة اخلاصة بتنظيم صفحات املوقع درجة موافقة جيدة ،أي انه على املؤسسة أن ال
هتتم فقط بالصفحة الرئيسية باعتبارها املكتب األمامي لتقدمي اخلدمة االلكرتونية كما رأينا سابقا ،بقدر ما جيب االهتمام أيضا
حىت بالصفحات الداخلية وترتيبها أيضا ،مبتوسط حسايب أقل من العبارة السابقة واملقدر ب ، 2..9يف حني كان تقييم الزبائن
للعبارات  2،.و 5متوسطا ومبتوسطات حسابية قدرت ب  2.2.،2.01،2..5على التوايل.
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 .2بعد المعلومات :أظهرت إجابات مفرادات العينة لبعد املعلومات باعتباره البعد الثاين يف منوذج  NetQualأن املتوسطات
احلسابية يف هذا البعد ترواحت بني 5.10و  2..2أي يف جمالني متوسط وضعيف من التقييم حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة
 5املمثلة ألكرب متوسط ملدى دقة املعلومات  2..2باحنراف معياري يعرب عن مقدار تشتت إجابات مفرادات العينة يقدر
بـ ،0.96وقد مثلت العبارة رقم 1اخلاصة باالتصال بتقين املؤسسة يف حالة وجود مشكل مبتوسط حسايب قدر ب 5.9.ودرجة
موافقة متوسطة ونفسر هذه النسبة بعدم االستجابة يف بعض األحيان لطلبات الزبائن املرسلة عرب املوقع خاصة تلك املتعلقة
باحلصول على كلمة سر يف حني تكون هناك استجابة يف طلبات دفاتر الصكوك مثال ،فالزبائن هنا يرون أنه ال يوجد التزام من
جانب املؤسسة يف التكفل ببعض املشاكل عرب هذه القناة ،سواء كانت خدمات دعم مستمرة أو دائمة،كما نفسر ذلك بغياب
إسرتاتيجية للتسويق بالعالقة داخل املؤسسة .أما املتوسطات املمثلة للتقييمات الضعيفة فكانت للعبارة  2و .على التوايل ،فالعبارة
 2من بعد املعلومات واليت اعترب فيها املستجوبون أنية املعلومة وحداثتها بالنسبة ملوقع مؤسسة بريد اجلزائر يعترب ضعيفا وهو ما
نعتربه منطقيا حسبنا حيث أن املوقع يفتقر ألداة التحديث املباشرة والعالقة بني األنظمة املالية املسرية للحسابات الربيدية اجلارية يف
الواقع احلقيقي وبني النظام املرتبط يف شبكة االنرتنت مثال عملية سحب مبلغ مايل من مركز بريدي ال يظهر أثرها يف نظام اخلدمة
االلكرتونية  E-ccpإال بعد  25ساعة كذلك عمليات الدفع نفس الشيء ،هذا قد مثلت العبارة اخلاصة مبالئمة لغة التخاطب
يف املوقع مبتوسط حسايب قدر ب  5.10وهو أيضا ي قع يف جمال تقييم ضعيف حيث أثرت اللغة الوحيدة األجنبية الوحيدة باملوقع
يف غياب اللغة الوطنية األم يف تسجيل هذه النسبة ،يف الوقت الذي نالحظ فيه بعض املواقع لدول شقيقة وجماورة تنشط يف نفس
القطاع اليت تنشط به مؤسسة بريد اجلزائر تضمني مواقعها ثالث لغات.
 .3بعد التصميم  :يدخل بعد التصميم ضمن العناصر األساسية لبناء املكتب األمامي يف اخلدمة اإللكرتونية ،فقد الحظنا ان
عبارة املوقع من الناحية اجلمالية احتلت اعلي متوسط حسايب قدر  2..1يف حني احتلت العبارة اخلاصة بتوفر املوقع على ملسات
إبداعية املرتبة األخرية يف البعد مبتوسط حسايب يقدر ب  2.22و تشتت إجابات أفراد العينة قدر ب  ، 0.95أما جمال تقييم
البعد فكان بني املتوسط واجليد.
 .4بعد األمن والسرية :بعد األمن والسرية املكون من  .عبارات أظهر يف جممله املستجوبون نقص يف الثقة جتاه املوقع بالنسبة
لنظام الدفع واستعمال البيانات الشخصية ،حيث احتلت العبارة اخلاصة بالثقة يف املوقع أقل متوسط حسايب قدر ب 5.58وهو
ما نفسره بالتخوف الذي ينتاب الزبون لشبكة االنرتنت بصفة عامة وأثناء استعمال املعلومات املالية خاصة وهو مايطلق عليه
ميثاق سياسة اخلصوصية املوضح للتعامل السري مع بيانات الزبون من قبل املؤسسة ،أما جمال تقييم البعد بالنسبة لزبائن فرتاوح
بني املتوسط والضعيف.
ولتحديد درجة رضا الزبائن عن اخلدمات اإللكرتونية طلب من الزبائن اإلجابة على سؤال بدرجتني ،فمن نتائج اإلستبيان ظهر لنا
أن ما يقارب  %.0من عينة الدراسة ليس لديهم رضا على جودة اخلدمات اإللكرتونية املقدمة عرب املوقع اإللكرتوين ،وهو أمر
ميكن أن نفسره حسبنا بتدين هذه اخلدمات ،واجلدول رقم  5يوضح تقييم لألبعاد السابقة.
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الجدول رقم  1تقييم أبعاد جودة الخدمة اإللكترونية
البعد

املتوسط احلسايب

درجة املوافقة

التقييم

االستعمال

2.28

متوسط

حيادي

املعلومات

5.98

متوسط

حيادي

التصميم

2..2

متوسط

حيادي

األمن والسرية

5.59

ضعيف

سليب

األبعاد جمتمعة

2.01

متوسط

حيادي

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.
 .IIIاختبار الفرضيات ونتائج االستبيان:
الفرضية ااألولى :خيتلف تقييم جودة اخلدمة االلكرتونية -املقدمة من قبل موقع املؤسسة -من طرف مستعملي املوقع .الختبار
هذه الفرضية قمنا مبقارنة درجة موافقة الزبائن على كل بعد من أبعاد جودة اخلدمة اإللكرتونية املدروسة ملعرفة اختالف اجتاهات
التقييم من عدمها.
من خالل الن تائج يتبني لنا أن تقييم الزبائن جلودة اخلدمات اإللكرتونية من خالل األبعاد اليت اعتمدناها يف الدراسة ختتلف من بعد
ألخر ،حيث تتجه أغلبها إىل درجة موافقة متوسطة ومتفاوتة بني أبعاد االستعمال ،املعلومات والتصميم ،إال أننا نالحظ أن بعد
املعلومات رغم وقوعه يف اجمل ال التقييمي املتوسط إال أنه ميكن اعتبار قيمة متوسطه احلسابية منخفضة مقارنة بالبعدين الواقعان يف
نفس اجملال التقييميي ،مما يفسر ضعف جودة هذا البعد حسب مفردات العينة كونه يضم يف فقراته عامل حداثة املعلومة ،لغة
التخاطب ،واالتصال التقين باملؤسسة .يف حني كان تقييم مؤشر األمن والسرية الذي حصل على درجة موافقة ضعيفة مبتوسط
حسايب يقدر بـ  .5.59وهو سبب نرجعه حسبنا للمشاكل الناجتة والعالقة آنيا بالتعامالت اإللكرتونية يف امليدان املايل خاصة.
الفرضية الثانية :ال يوجد أثر جلودة اخلدمات االلكرتونية

املقدمة عرب املوقع االلكرتوين ملؤسسة بريد اجلزائر على حتقيق رضا

الزبائن.
إعتمدنا على قاعدة القرار التالية:
 نقبل الفرضية الصفرية  H0إذا كانت قيمة  Fاحملسوبة أقل من قيمة  Fاجلدولية وقيمة مستوى املعنوية  Sigأكرب
من مستوى املعنوية 0.05
 نرفض الفرضية الصفرية  H0إذا كانت قيمة  Fاحملسوبة أكرب من قيمة  Fاجلدولية وقيمة مستوى املعنوية  Sigأقل
من مستوى املعنوية 0.05
يتضح من نتائج حتليل االستبيان أن قيمة  Rتساوي  0..9واليت متثل العالقة بني جودة اخلدمات االلكرتونية بأبعادها األربعة و
رضا الزبائن (عينة البحث) واليت تعترب عالقة طردية متوسطة وفقا لقيمة  Rوبداللة معامل التحديد  R2واليت تساوي 0.51
والذي يشري إىل مسامهة عامل اجلودة االلكرتونية يف حتقيق حالة الرضا مع ثبات املتغريات األخرى وفقا لنظرية القرار اإلحصائي مما
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يعين رفض الفرضية الرئيسة الصفرية األوىل وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على أنه يوجد أثر جلودة اخلدمات االلكرتونية املقدمة
عرب موقع مؤسسة بريد اجلزائر على حتقيق رضا الزبائن ،ويؤكد هذه النتيجة قيمة كل من ( )F=22.80625ومستوى الداللة
اإلحصائية ) (Sig.=0.000وهي أقل من  0.05النسبة املعتمدة من قبلنا بقبول الفرضية.

الفرضية الجزئية األولى :ال يوجد أثر لبعد االستعمال على حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب املوقع االلكرتوين
للمؤسسة.
من معاينة نتائج التحليل اإلحصائي تبني لنا رفض الفرضية الصفرية الفرعية األوىل واليت تنص على عدم وجود أثر لبعد االستعمال
على حتقيق رضا الزبائن من خالل معامل التأثري البالغ ) (B=0.43ودعم كل من قيمة ) )T=4.171ومستوى الداللة
اإلحصائية البالغة ) (Sig.=0.001حيث أهنا أقل من ( )0.01املستوى املعتمد هلذه الدراسة.وعليه يؤثر لبعد االستعمال على
حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب املوقع االلكرتوين للمؤسسة.
الفرضية الجزئية الثانية :ال يوجد أثر لبعد املعلومات

على حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب املوقع االلكرتوين

للمؤسسة.
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي أعاله يتبني لنا رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية واليت تنص على عدم وجود أثر لبعد
املعلومات على درجة رضا الزبائن من خالل معامل التأثري البالغ ) (B=0.29ودعم كل من قيمة ) )T=3.23ومستوى الداللة
اإلحصائية البالغة ) (Sig.=0.016حيث أهنا أقل من ( )0.01املستوى املعتمد هلذه الدراسة .وعليه يؤثر لبعد املعلومات
على حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب املوقع االلكرتوين للمؤسسة.
الفرضية الجزئية الثالثة :يوجد أثر لبعد التصميم على حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب املوقع االلكرتوين للمؤسسة.
من معاينة نتائج التحليل اإلحصائي يتبني لنا قبول الفرضية الصفرية انطالقا من معامل التأثري البالغ ) (B=0.42ودعم كل من
قيمة ) )T=4.092ومستوى الداللة اإلحصائية البالغة ) (Sig.=0.000حيث أهنا أقل من ( )0.01املستوى املعتمد هلذه
الدراسة .هناك تأثري لبعد التصميم على حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب موقع املؤسسة.
الفرضية الجزئية الرابعة :يوجد أثر لبعد األمن والسرية على حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب موقع املؤسسة.
ودعم كل من )(B=0.40من معاينة نتائج اجلدول  58أعاله يتبني لنا قبول الفرضية الصفرية انطالقا من معامل التأثري البالغ
حيث أهنا أقل من ( )0.01املستوى املعتمد هلذه الدراسة )(Sig.=0.001) .ومستوى الداللة اإلحصائية البالغة )T=4.092قيمة
أي ان هناك تأثري لبعد التصميم على حتقيق رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة عرب موقع املؤسسة .واجلدول اآليت رقم  2يوضح ذلك
الجدول رقم  3أثر األبعاد في تحقيق رضا المستعملين
B

T

Sig.

نص العبارة

الرقم
5

االستعمال

0.5.

5.565

0.005

2

املعلومات

0.28

..2.

0.05.

.

التصميم

0.52

5.615

0.000

5

األمن والسرية

0.50

5.082

0.0005

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.
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نتائج االستبيان:
أظهرت نتائج التحليل الوصفي أن:
 عينة من املستجوبني يرغبون يف استعمال اخلدمات اإللكرتونية إال أن عائق عدم حصوهلم على كلمة السر حال دون ذلك.
 عينة أخرى من املستجوبني ال يسمعون متاما هبذه اخلدمات بسبب ضعف السياسة االتصالية للمؤسسة.
 أظهر اختبار الفرضية األوىل أن تقييم مستعملي املوقع للخدمات املقدمة عربه كانت اغلبها بدرجة متوسطة وهو ما نفسره
حسبنا باألمر العادي الناتج عن غياب املنافسة يف هذا ا مليدان ،إال أننا نتوقع أمرا خالف ذلك يف حالة توفر مؤسسات تقدم نفس
اخلدمة املشاهبة ،خبالف البعد األمين الذي أظهر تقييما ضعيفا من طرف العينة املستجوبة األمر الذي يعود حسبنا لطبيعة ثقة
الزبون جتاه التعامالت االلكرتونية بصفة عامة.
 أظهر اخت بار الفرضية الثانية أن أبعاد جودة اخلدمات اإللكرتونية جمتمعة تؤثر على حتقيق رضا الزبائن هلذه اخلدمات عرب موقع
مؤسسة بريد اجلزائر حيث بلغ معامل االرتباط  Rبني املتغريين اجلودة والرضا  0..9وهذا يعين وجود عالقة ارتباط موجبة
متوسطة بني املتغريين ،كما بلغ معامل التأثري  0.51= R2مما يعين أن جودة اخلدمة اإللكرتونية كمتغري مستقل يفسر نسبة تبلغ
 %51من جممل التغيري يف املتغري التابع رضا الزبائن  .يف حني تعترب نسبة  % 91تابعة ملتغريات أخرى خارج جمال الدراسة .كما
أظهرت الفرضيات اجلزئيات األربعة ان هناك تأثريا هلذه األبعاد جمتمعة على رضا الزبائن .واجلدول اآليت رقم  .يوضح ذلك .
الجدول رقم  3أثر جودة الخدمات االلكترونية المقدمة عبر موقع مؤسسة بريد الجزائر مجتمعة على تحقيق رضا المستعملين
حمتوى الفرضية
جودة اخلدمات االلكرتونية

R

R2

0.38

0.15

قيمة ( ) f
22.80625

مستوى الداللة
0.000

الرضا
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.

خالصة:
ما استخلصنها من الدراسة أنه يف الوقت الذي تقدم فيه تقنية اإلنرتنت جماال واسعا وواعدا لقطاع اخلدمات الربيدية واملالية يف
أغلب الدول يفتح اجملال أمامها ملواكبة هذه الثورة املعلوماتية واالستفادة من الفرص املتاحة يف تطوير خدماهتا الربيدية واملالية  ،تعيش يف
نفس الوقت املؤسسة العمومية اجلزائرية هذا التحول ،األمر الذي جعلنا حناول معاجلة مقال متعلق جبودة اخلدمة اإللكرتونية وعالقته
برضا الزبائن عن هذه اخلدمات عرب املوقع االلكرتوين ألحد اكرب املؤسسات بقطاع الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،حيث توصلنا
إىل النتائج التالية:
 أن السبب الرئيسي لعدم معرفة اخلدمات اإللكرتونية املوجودة عرب املوقع اإللكرتوين للمؤسسة هو ضعف السياسة االتصالية للمؤسسةبصفة عامة.
أن أكثر اخلدمات طلبا من بني اخلدمات اإللكرتونية للمؤسسة هي معرفة الرصيد ،واخلدمة اليت يأمل أغلب املستعملني احلصول عليهامستقبال هي خدمة التحويل اإللكرتوين.
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 أظهرت نتائج االستبيان أن هناك عالقة طردية متوسطة بني أبعاد جودة اخلدمة االلكرتونية املقرتحة جمتمعة ورضا املستعملني عن جودةهذه اخلدمات.
و من أجل العمل على رفع مستوى الرضا لدى مستعمل اخلدمات اإللكرتونية ملؤسسة بريد اجلزائر ومن من خالل حتسني جودة
اخلدمات املقدمة عرب املوقع اإللكرتوين للمؤسسة نقرتح ما يلي:
 تفعيل عرض اخلدمة االلكرتونية بطريقة أكثر جدية عن طريق التسهيل يف كيفية الوصول خلدمات املوقع بواسطة التسريع يف
تسليم كلمة السر للمستعملني هذا وقد متكن هذه التوصية يف ضوء وجود املنافسة املستقبلية على ميزة تنافسية أطلقنا عليها
يف القسم النظري باملنافسة من خالل الرتكيز على السرعة يف التسليم.
 دعم املوقع بدليل متعدد الوسائط –صوت صورة -لكيفية استعمال اخلدمات املتواجدة به.
 ضرورة االستفادة من جتارب الدول اجملاورة منها خاصة كتونس واملغرب واليت كان هلا السبق يف تطوير خدمات الكرتونية عرب
بريد كل من الدولتني يرقى ملصاف اخلدمات املقدمة يف الدول املتقدمة.
 ضرورة تطوير االتفاقيات املشرتكة بني املؤسسة و املؤسسات االقتصادية األخرى كشركة سونلغاز وشركة موبيليس و شركة
اتصاالت اجلزائر عن طريق ربط املؤسسة بشبكات هذه املؤسسات وتقدمي خدمات الدفع للمستعملني عن طريق االنرتنت
ومباشرة من احلساب الربيدي اجلاري ،أي التحويل الرقمي وهو األمر املعمول به يف العديد من الدول.

الهوامش و المراجع المعتمدة:

1

سعد غالب ياسني،بشري عباس العالق" ،األعمال اإللكرتونية" ،دار املناهج للنشر والتوزيع األردن  ،200.،ص ..1 -16
Singh, Malhor. " E-services and their role in B2C e-commerce. " Managing Service Quality,2002 vol. 12, n06, p.434-446.

2

سعد غالب ياسني ومحيد عبد النيب الطائي ،تقييم مواقع فنادق الدرجة األوىل على شبكة املعلومات العاملية (حالة من األردن) ،دراسات ،العلوم اإلدارية ،اجمللد ، .5العدد  2005، 2ص
..2
3

4 Jean-Paul Flipo, "L'innovation dans les activités de service." Editions d'organisations.2001 p42
5
Catherine Viot ,"Le e-Marketing à l'heure du web2.0", Edition l'extenso éditions, Paris 2009 p72
6
Brady, M.K., Cronin Jr., J.J. Some ;"new thoughts on conceptualizing perceived service quality: a hierarchical approach", 2001. J.
of Marketing 65, pp. 34-49.
7
Yoo B. et Donthu N. “Developing a scale to measure the perceived quality of Internet shopping sites (SITEQUAL) (2001),
Quarterly Journal of Electronic Commerce, vol.2, n° 1, pp.3147.
8
Swinder J., Trocchia P.J et Gwinner K.P., “Consumer perceptions of Internet retail service quality”, International Journal of
Service Industry Management, (2002), vol.13, n°5, p.412.
9
Wolfinbarger M. et Gilly M.C., “EtailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality”, Journal of Retailing,
(2003),vol.79, n°3, p.183.
10
Barnes S.J et Vidgen R.T “An integrative approach to the assessment of e-commerce quality” . (2003),, Journal of Electronic
Commerce Research, vol.6, pp.6-25.
11
BRESSOLES Gérory,DURRIEU François: " une typologie prédictive de la satisfaction en ligne ",Actes du XXII° Congrés AFM11 & 12 Mai 2006- NANTES
12
Philip KOTLER et Bernard DUBOIS Marketing Management 10 édition public union édition Paris. 2000 p 23

121

