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قـسـم عـلـوم اإلعـالم و االتـصـال
دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تفعيل العالقات التجارية في البنك الجزائري
دراسة حالة بنك CPA
Le rôle des technologies de communication modernes dans l’activation des relations
commerciales à la banque D’ALGÉRIE l’étude de cas de la banque CPA

مقدمة

تشهد تكنولوجيات االتصال الحديثة في الفترة األخيرة تطورا سريعا وتأثيرا مباشرا للثروات الرقمية
على نمط حياة االنسان في مختلف المجاالت سواء الثقافية او االجتماعية االقتصادية جعلت من التنمية
االقتصادية مرتبطة بشكل كبير بقدرات الدول حول العالم لمجارات هذا التحول السريع والقدرة على
الحكم فيه من اجل استغالل أكبر قدر ممكن من اإلمكانيات المتجددة والمتوفرة ،فهي تضمن جميع أنواع
التكنولوجيا الحديثة .
تواجه البنوك الجزائرية اليوم محيط متقلبا يتميز بنمو والتبادالت وتطور كبير في تغيير المحيط الذي
ينشط فيه البنك الجزائري خاصة قطاع االتصاالت النه يشير إلى القاعدة األساسية التي تبني التعامالت
التجارية داخل البنك انطالقات من وجود استراتيجية التبادل تهدف إلى إنشاء عالقة قوية بين البنك
الجزائري وزبائنها.

من إعداد الطالبتين:
 أزمور صبرينة عنصر تسعديتAnceur.tassadit@gmail.com

ماهو دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تفعيل العالقات
التجارية لدى البنك الجزائري؟) CPAنموذجا).
تكنولوجيات االتصال الجديدة التي تبناها البنك
( ) CPAفي تفعيل العالقات التجارية.
تأثير تكنولوجيا االتصال الجديدة مقارنة
بالوسائل القديمة في تفعيل العالقات التجارية.
مساهمة كل من االنترنت واألنترانت اإلكسترانت
في تفعيل العالقات التجارية.

أهمية الدراسة
تظهر أهمية دراستنا من خالل حداثة الموضوع ومختلف
العناصر التي تعالجها حيث تم الجمع بين المتغيرات ذات أهمية
بالغة في الوقت الراهن ،وبالنظر إلى مزايا العديدة التي تمنحها
التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا االتصال الحديثة وذلك خالل
مسايرة المؤسسة (بنك )CPAلتكنولوجيا االتصال بإحدى
المؤسسات الجزائرية التي حاولت مواكبة هذا التطور ومن
مسيروها بدور هذه التكنولوجيات الحديثة واستخداماتها الفعلية
وذلك من أجل تحسين اتصاالتها الداخلية والخارجية للزبائن بعد
ان عرفت هذه التكنولوجيا تطور ملحوظا في السنوات األخيرة
في الجزائر.
التعرف على دور تكنولوجيا االتصال الحديثة الذي تلعبه داخلالبنك.

إشراف األستاذ :سرايه الهادي

منهج الدراسة
اعتمدنا في دراستنا على منهج دراسة الحالة .منهج دراسة حالة هو
المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة ،سواء
كانت فردا او مؤسسة او نظاما اجتماعيا.
وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة
او دراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلك بعد الوصول إلى تعميمات
متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة.

أدوات جمع البيانات
• ولقد مت استخدام املالحظة العلمية وذلك عند القيام بالزيارة االستطالعية للبنك
ومن خالهلا شاهدنا اعتماد املوظفني بالبنك بتكنولوجيا االتصال احلديثة يف
تقدمي خمتلف اخلدمات للزبائن دون إشعارهم بذلك.
• ولقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على االستمارة من خالل جمموعة من األسئلة املغلقة
واملفتوحة واليت تندرج بطبيعة احلال حتت كل حمور حسب الفرضيات املوضوعة
حيث مت استخدام 20سؤال مقسمة على ثالث حماور

المالحظة
االستبيان

مجتمع البحث وعينة الدراسة
مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة هو بنك القرض الشعبي

أهداف
الدراسة

-معرفة مدى فعالية االتصال الداخلي والخارجي للبنك.

الوطني  CPAورقلة.
عينة الدراسة :عينة قصدية متكونة من  48من موظفي بنك

تسليط الضوء على مساهمة كل من األنترنت واالنترانتواإلكسترانت في تفعيل العالقات التجارية.

القرض الشعبي الوطني الجزائري  CPAبورقلة.

