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  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  

 » َوَعَلى َواِلَدي ِتي أَنـَْعْمَت َعَليَأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك ال َرب

َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك 

  ».الصاِلِحينَ 

  ��: اآلية –سورة النمل 
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  » َفَسيَـَرى اللُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ َوُقِل اْعَمُلوا «

����: اآلية –سورة التوبة 



�

��

��

��

��

��



الحمد ل الذي هدانا إلى هذا العمل ما كنا لنهتدي لول أن ا هدانا
والصلة والسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه

إلى يوم الدين...أما بعد:

-07أمتثلنا لقوله تعالى: {لئن شكرتم لزيدنكم} سورة إبراهيم – الية 

وقول رسول ا الكريم: { من لم يشكر الناس لم يشكر ا عزو وجل }.

في بداية هذا العمل الذي أسال ا أن يتقبل منا اتقدم بجزيل الشكر

 بتفضلها الشراف على «دحدوح منية » والعرفاان إلى الستاذة الفااضلة:
هذه المذكرة والتي لم تدخر جهدا في توجيهنا ومساعدتنا جزاها ا عنا خير
جزاء، وإلى كل من أسدى لنا مشورة وقدم لنا يد العون جزاهم ا عنا جميعا

خير جزاء.

وفي الخير نسأل ا السداد والفالح، وأن يكون عملنا خالصا لوجه ا تعالى

وا ولي التوفيق....
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إلى أحلى وأسمى وأبهى ما عرفت في الوجود..." أمي
الغالية"، "جديتي الحنون"....أطال ا عمرهما....، "عميي
كمال العزيز"....، وإلى روح الفقيدين "أبي وجديي".....

اللذيان ل أنساهما ما حييت

إلى إخوتي العزاء.... "حمزة" "عبدو" " و"زكرياء"  وخاصة
"خاصة.... المدليلة "سوزانة

إلى كافة العائلة الكبيرة فردا فردا...... واخص بالذكر
 ....أخوالي وأولدهم

....ول أنسى رفيقاات دربي... رحمة....أسيا....نرجس.....سهى

 .....أدام ا صداقتنا

وكل من ساعدني في مشوار دراستي....ولو بكلمة.... سواء
من قريب أو من بعيد



ني...كإلى اليد الملئكية التي تبار
إلى أغلى ما في الوجود...

إلى أمي الغالية أمد ا في عمرها
إلى روح أبي الحبيب....رحمه ا

إلى أغلى وأعز ما أملك في هذا الكون

 ...اختي الغالية سارة

الى حبيبة قللبي ملكي روحي ابنت اختي ملك ....

الى زوجي شكري ادام ا علقتنا بكل ود ومحبة انشاء ا

ول أنسى رفيقلات دربي...

رحمة، سهام، نرجس، سهى

أدام ا صداقتنا

ل من يحبني أهدي ثمرة جهديكوإلى 



الل من كل ا بلهيبة والوقار...الل من علمن العطاء بدون انتظار...

الل من أنحل اسه بك افتخار... أنرجو من ا أنن يد ف عرك لتى ثارا قد حان قطافها 

... الي تعجز الكمت عن وصف ما قد ل من مصابيح ف طريقوالدي العزيز
حيات مم كنت الطريق مليئة بلعقبات...

الل الصابرة الرابطة..الل الت علمتن معن الب والصب...الل معن النان والتفان..الل
بسمة الياة وس الوجود، الل من كن دعاؤها ناح 

.....الت ل غن ل عنا....ي جنت .....أمي الغالية

الل سنندي وقوت ف الياة...الل من أنثرون عل انفسهم...الل الين كنوا طفولت

...الياس، أسامة، إسلم، أشرف...إخوتيوبسمت....

منصف ميرو ريماسالل أنهل جيعا وبنات خالت حنان صفية و سارة ... ول أننس 

 أندام ا صداقتناسهام اسيا فريدة وفااء نرجس سهيلةول أننس رفيقات درب 

 الل ك من ساه ف هذا العمل....ولك من اتد من العل طريقا يني الظلمت         
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 مقدمة

 

 
 أ

  مقدمة:

ولوجيا تطورت لقد وات ي تصااتواإ امعلومات تك  ذلك نتائج من وكان متسارع، بشكل اأخرة الس

ظمات ولوجيا هذ بتطبيق امختلفة اجاات ي وام  خدماها و ونشاطاها امؤسس من كثر هتماما أعماها ي التك

ارية التطورات ماحقة سعيها إى باإضافة وفاعليتها كفاءها زيادة سبيل ي وذلك امختلفة،  العام، ي ا

صول افس مركز على وا ية متقدم ت  .بن امؤسسات احلية والوط

 التغير أصبح أن إى ذلك أدى فقد العمل جاات كافة وي مذهلة مستويات تتسارع التقدم وترة وأن

اضر، الوقت مات أهم اإداري  من للمستجدات ااستجابة تار ااإد على ملزم  كان اأساس هذا وعلى ا

 .بإجابية معها والتعامل إدارها حسن م ومن التغير، بيئة تفهم العاملون يستطيع ح حوها

باعتبارها الوسيلة ال توافق بن امتغرات الداخلية كتسبت أمية كبرة ا هذ اآونة برزت إدارة التغير و وي 
فاظ ارجية وتساعد امؤسسة على التكيف ومواكبة التطورات امستمرة وكذلك ا لى ع للمؤسسة وامتغرات ا

اهج جديدة  ؤسساتمكانتها،  وماشيًا مع كل هذ الظروف والتطورات احيطة بام ظهرت مفاهيم إدارية وم
لول أو السبل ال مّكن امختلفة إدا  هذا ولتحقيق ستمرار،ن البقاء واإم ؤسساترة التغير كانت مثابة ا

ولوجيا إعداد من ابد كان الغرض،  امعلومة تداول وكيفية العمل طرق قراحاو  امشروع لتحقيق الازمة التك

 تأهيل من معن مستوى إى الوصول وكيفية الرقمية امعلومات نفوذ مستويات سةادر  إى إضافة ونوعيتها،

ديدة اآليات هذ مع للتعامل ظفينامو   هذ للعمل البشرية الكوادر تطوير أخرى جهة ومن جهة، من ا

يات ديدة التق  .جهة أخرى من اموظفن وحاجة جهة من اإدارة متطلبات وفقا ا
اصر كل إى التطرق وبغية اموضوع جوانب بكل اإحاطة أجل ومن ا جاءت به امتعلقة الع  ي دارست

اول فصول ثاثة ها كل وت   :مايلي م

 إى التطرق وكذا اموضوع، هذا اختيارنا أسباب وتوضيحالدراسة  مشكلة التعريف تضمن :اأول الفصل

ا خال من إليها نسعى ال اأهداف اول  كما ،الدراسة موضوع أمية توضيح إى إضافة اموضوع، هذا مثل ت

ا  ديد إى إضافة ،الدراسة موضوع العاقة ذات السابقةالدراسات  من جموعة عرض إى الفصل هذا خال قم

اصة امفتاحية الكلمات لتوضيح أولية كمحاولةالدراسة   ومصطلحات مفاهيم  .ها ا

ولوجيا امعلومات واإ التعريف الفصل هذا تضمن :الفصل الثاني اصر لكل وامدقق التام والعرض تصالبتك  الع

اصر  ها وامرتبطة احيطة ولوجيا ا وأشكالمن ع مية اى أ باإضافةخرة معلومات ومتطلبات ووظائف هذ اآتك
ولوجيا امعلومات ا تكون لكي وذلك ،ومزايا وعيوب تك انب من الدراسة.عن  الواضحة الصورة ل  هذا ا

ا بدمج  :الفصل الثالث صر إوا  أ جزئيني هذا الفصل قم ا إى ع ظيمي كمدخل تعريفي تطرق دارة التغير الت
اص ظيمية موضوع إيتضمن جموعة من جوانب ا ومراحل وخصائص  وأساسيات)من مفاهيم دارة التغير الت

يات  ظيمي ومعوقات إ باأمية اانتهاءوتق انب من الدراسة. م ألرفع الغموض وتوضيح (دارة التغير الت كثر هذا ا
ا ي هذا الفصل إان ديد العاقة بن متغري اتقل ولوجيا امعلومات واإتصال مع إى  دارة التغير لدراسة )تك



 مقدمة

 

 
 ب

ظيمي(، من خال إبراز ولوجيا امعلومات واإ الت اهات تطبيق تك مية اموارد إتصال ي امؤسسة، )ا دارة وت
ظيمية، اإ ساليبنظم امعلومات، التغيرات ي ا  البشرية من خال  ولوجي بداع واإالعمل واهياكل الت بتكار التك

ظيم من التقليدي ي امؤ  ويل الت ولوجي(إسسة،  ظيم االكروي، مقاومة التغير التك للربط بن   وهذا ،ى ت
ولوجيا امعلومات واإمتغري الدراسة امتمث ظيمي من جهة ومن جهة اخرى  وإدارةتصال لن ي: تك التغير الت

 .هداف ال جاءت ها الدراسةلتحقيق اا  
ا كما ،الدراسة ميدان تعريف الفصل هذا تضمن رابع:ال الفصل هجية جراءاتاإ ختلف توضيح خاله حاول  ام

د اعتمدناها ال انب هذا القيام ع تائج ختلف عرض خاله من أردنا كما ،الدراسة من اميداي ا  ال ال

تائج هذ حول أوردناها ال التحاليل إى إضافة اميدانية،الدراسة  إليها خلصت ا وال ال  إى خاها من خلص

تائج من جموعة ا العامة ال ت ا جديد من البحث فتح وبغية اموضوع، هذا ي التوصيات بعض إبداء من مك  قم

اوين بعض بطرح ا راوأخ.مستقبلية لبحوث مواضيع إشكاليات تكون قد ال الع  ككل البحث هذا ختم

ا خامة البحوث تائج من جموعة إى فيها خلص اصة العامة ال  .البحث قيد باموضوع ا
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 شكالية:إلا

تصاالت الصدارة بني القطاعات مل اليوم تقدما تكنولوجيا كبريا احتل فيه قطاع املعلومات واإليعيش العا
صبحت املعلومة أو املعلومات مصدرا أساسيا ذات أتثري قوي وواضح على مجيع حيث أ األخرى،التقليدية 

ى التخزين تصال احلديثة لقدرهتا اهلائلة علأجل ذلك مت استخدام تكنولوجيا اإلاألنشطة اليت يقوم هبا األفراد، من 
تصالية حديثة تعمل ت التطورات التكنولوجية احلديثة إىل ظهور أنظمة إسرتجاع، وقد أدوسرعتها الفائقة يف اإل

تاج ذلك اهتمام الكثري على توفري الظروف املالئمة لنقل الرسائل وتداوهلا يف أسرع وقت وأبقل تكلفة، وكان من ن
من املؤسسات واملنظمات يف اجملاالت املختلفة بتطبيق هذه التكنولوجيا يف أعماهلا ونشاطاهتا وخدماهتا املختلفة، 

  .ها اىل التطورات اجلارية يف العاملىل سعيضافة إ سبيل زايدة كفاءهتا وفاعليتها إوذلك يف

جتماعية، ثقافية، إقتصادية، لتغيريات البيئية )إعلى مواكبة ا حيت وجدت املؤسسات نفسها جمربة
سياسية( ألهنا يف تفاعل مستمر يؤثر ابلضرورة على املؤسسة وهذا يتطلب القيام وبصورة مستمرة بتعديل وتغيري 

املؤسسات حىت تليب حاجيات اجملتمع من انحية وحتقيق التكيف من انحية  وأنشطةأساليب العمل ومناهج 
ىل الثبات من خالل احملافظة على األوضاع القائمة، أصبحت تتجه إىل املؤسسات تسعى إفبعدما كانت أخرى،

مل تستوعب املؤسسات مستجدات العصر ومل تتفهم بيئة التغيري  وإذاالتغيري الذي صار ضرورة ملحة يف عصران، 
لتنظيمي أصبح من السمات وحتسنها وتتعامل معها إبجيابية وجدت نفسها خارج نطاق البقاء والنمو، ألن التغيري ا

 .معايري التنمية فيها ومعيار منالرئيسية للمجتمعات 

للمستجدات من حوهلا واحلصول على مركز  ستجابةاإلوعلى هذا األساس كان لزاما على اإلدارات  
 مهم، ومنه نطرح التساؤل الرئيسي التايل:

على إدارة التغيري التنظيمي يف املؤسسات  واالتصالاملعلومات  ما مدى أتثري تكنولوجيا 
 اجلزائرية ؟
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 تساؤالت الدراسة:-1

 :التالية الفرعية األسئلة نطرح أن البد ،راسةالد هلذه الرئيسي التساؤل ولتوضيح

 ؟واالتصالملؤسسة لتكنولوجيا املعلومات ما مدى استخدام ا-1

 دارة التغيري التنظيمي يف املؤسسة؟على إ واالتصالاملعلومات كيف تؤثر تكنولوجيا -2

 دارة التغيري التنظيمي يف ظل التطور التكنولوجي؟هي املعيقات اليت تواجه إ ما-3

 فرضيات الدراسة:-2

 مجال فرضيات الدراسة فيما يلي:ملطروحة حول موضوع الدراسة ميكن إشكالية والتساؤالت اانطالقا من اإل

 .االستخدامبصورة كبرية نتيجة حتمية  واالتصالاملعلومات  تكنولوجياتستخدم املؤسسات -1 

 جيابية .غيري التنظيمي يف املؤسسة بصورة ادارة التعلى إ واالتصالتؤثر تكنولوجيا املعلومات -2

يعترب نقص التدريب والتكوين للعنصر البشري يف املؤسسة من أهم املعيقات اليت تعطل عملية التطوير -3
 جي.التنظيمي التكنولو 

 ختيار املوضوع:سباب إأ-3

 سباب ذاتية:أ-1

، يف املؤسسات نظرا حلاجة هذه والتغيري التنظيمي واالتصالني ختصص تكنولوجيا املعلومات الرغبة يف املزج ب-
التغيري  إلدارةالسائدة يف املؤسسات اجلزائرية  لألوضاعكما الحظنا   ،واالتصالخرية اىل تكنولوجيا املعلومات األ

ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف اجلانب إسباب اليت تؤدي اىل عدم وجود ثقافة أاثر الفضول ملعرفة األالتنظيمي، 
 املؤسسايت.

 املوضوع.جل مناقشة وطرح هذا من هذه الزاوية لنا الفرصة من أن هذا البحث مل يناقش أمبا -

عميق حول التكنولوجيات احلديثة اجلدي والتالقيام بقراءات خاصة حول هذا املوضوع للتفكري يف البحث -
 وأاثرها.مهيتها ومدى استخدامها واستغالهلا يف املؤسسة وتوضيح أ
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 سباب موضوعية:أ-2

كان مبثابة حمفز مباشر   يف خمتلف اجملاالت وهذا ما واالتصالونة اخلرية أصبحت تكنولوجيا املعلومات يف اآل-
 . واالتصالم مبجال تكنولوجيا املعلومات املؤسسايت الذي يتبىن ويهتجعلنا نبحث يف خبااي وخلفيات القطاع 

 رتقاء.الرغبة يف التطوير والتحسني واإل اثرةمهية هذا املوضوع من أمهية التغيري التنظيمي اذ يعد عامل رئيسي يف إأ-

من صحة  والتأكدهدافه النزول به إىل امليدان لتحقيق أ إلمكانيةجتماعية وذلك عتبار املوضوع من البحوث االإ-
 فرضياته.

مجيع  استيعابهن مع تزايد عدد املواطنني ووجوب ايعترب موضوع الدراسة موضوعا هاما خاصة يف الوقت الر -
" الذي يعتمد من طرف الدول املتطورة دارة املنظماتإخدماهتم ابلتايل وجوب تتبع التطور التكنولوجي يف جمال "

 بالدان.لتحقيق ذلك يف 

 الدراسة:  يةمهأ-4

 التغيري التنظيمي يعد مسالة ذات دارة إية املوضوع نفسه فموضوع مهيتها من أمهأي الدراسة الراهنة تستق
علوم واملفكرين يف جمال االدارة والتنظيم يف جمال هتمام الكثري من الباحثني أمهية كبرية ملل يشهده من إ

 وغريها من التخصصات . واالتصالاإلعالم 
 ذه التكنولوجيا صبح امتالك همات خاصة يف جمال املؤسسايت حيث أاملتزايد بتكنولوجيا املعلو  هتماماإل

 واإلدارة بشكل عام.ساسيا يقاس من خالله تطور املؤسسة وتطبيقها معيارا أ

 :هداف الدراسةأ-5

 املوضوع . ألمهيةراء البحوث العلمية يف هذا امليدان خصوصا حماولة اث 
 جوانب املوضوع وتقدمي دراسة شاملة عنه.حالة جبميع اإل 
  استخدام تكنولوجيا املعلومات الكشف عن جوانب القوة والضعف يف قيادة التغيري التنظيمي عن طريق

 اجلزائرية.تصال يف املؤسسات واإل
  تصال يف القيادة التغيري التنظيمي .لتكنولوجيا املعلومات واإلتوضيح الدور الفعال 
 ائمة بني اجلانب التكنولوجي احلديث واجلانب التنظيمي.معرفة العالقة الق 
 تصال واملعلومات بيق وحتسني استخدام تكنولوجيا اإلالوقوف على بعض املشاكل واملعوقات اليت توجه تط

 يف املؤسسة.
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 :الدراسات السابقة-6

فكار واألدوات ، فهي اليت تزودهم ابلكثري من األتعد الدراسات السابقة مصدرا مهما لكل الباحثني
واإلجراءات اليت تساعدهم يف حل مشكالهتم، ومن هذا املنطلق سنقوم بعرض جمموعة من الدراسات السابقة 

 ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية وذلك على النحو التايل:

 وىل: الدراسة األ 

 االتصاالتيف  املنظمات  ور التغيري التنظيمي يف تطوير اإلبتكارد:"حتت عنوان  تيــقاوي العربـــيكانت ل
ور التغيري التنظيمي يف تطوير اإلبتكارات داخل ىل التعريف على دوقد هدفت إ" -دراسة ميدانية حتليلية–اجلزائرية 

اجلزائرية )جنمة( اوراسكوم تيليكوم اجلزائر ( من  لالتصاالتية اجلزائرية )اتصاالت اجلزائر الوطن االتصاليةمنظمات 
هبا ، ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام إستبيان لغرض مجيع البياانت من أفراد العينة، وقد  جهة نظر العاملنيو 

 برزها:توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من أ

عينة الدراسة فراد الشركات املدروسة كان مرتفعا  وأن تصورات أ ن املتوسط العام للتغيري التنظيمي داخلأ-1
 يضا مرتفعة .إلبتكار داخل املنظمات جاءت أاملبحوثة ألبعاد ا

 ، التقين، االضايف(. تغيري التنظيمي يف دعم وتطوير اإلبتكارات التنظيمية )اإلداريةن هناك دورا اجيابيا العملية الأ-2

 .من اجلانب النظري اخلاص بدراستنا عداد جزءإفادتنا هذه الدراسة يف وقد أ-

  الثانيةالدراسة : 

ستخدام إلدارة التغيري التنظيمي كمدخل إ" : عنوانحتت  2010لداودي الطيب سنة كانت   دراسة
هذه الدراسة يف حتديد مراحل التغيري اليت حيث هدفت  ،األعمال"يف منظمات  واالتصالتكنولوجيا املعلومات 

ىل املؤسسة حبيث يتم مراعاة خمتلف اجلوانب اليت إ واالتصالتكنولوجية املعلومات جيب إتباعها يف عملية إدخال 
ميكن أن تتأثر هبذه التكنولوجيا احلديثة سواء كانت مادية  أو معنوية وذلك هبدف تكييفها مع متطلبات العمل 

وتنفيذ  التغيريات بشكل مينع حدوث أي عمليات مقاومة ويساعد على جناح  عملية التغيري واحملافظة  اجلديدة
 ا، ومن بني التوصيات اليت تقدمها هذه الدراسة :على نتائجه

 جل بناء قاعدة معلومات تستفيد منها وقت احلاجة.أتعاون املؤسسة مع مراكز البحث العلمي من -
 وابلفوائد املتأتية منها . واالتصالخدام تكنولوجيا املعلومات إقناع األفراد بضرورة است -

 .واالتصالتقنيات تكنولوجيا املعلومات  دورات تدريبية للرفع من قدرة العاملني على التحكم يف إقامة -
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 وربطه ابحلوافز املالئمة. واالتصاليف جمال تكنولوجيا املعلومات تشجيع البحث والتطوير  -

 ستفادة منها.ع الكوادر املؤهلة يف أماكنها لإلوض -
احلديثة مبا يتماشى ومتطلبات حتقيق  واالتصالحلديثة لتكنولوجيا املعلومات العمل على مواكبة التطبيقات ا -

 األسبقية على املنافسني.

 :الدراسة الثالثة 

 إدارة وظيفة يف تفعيل ودورها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  "وسام حتت عنوان: كانت ملهيبل 
 وكان اهلدف من الدراسة: "  -املالية بوزارة البشرية املوارد مديرية حالة دراسة- البشرية املوارد

 .تطبيقاهتا وخمتلف والبشرية املادية ومتطلباهتا البشرية للموارد يةلكرتوناإل ابإلدارة التعريف - 
 املعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من املنظمة عليها حتصل أن ميكن اليت املنافع عن الكشف -

 .البشرية مواردها إدارة يف واالتصاالت
 بوزارة البشرية املوارد إدارة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام واقع عن صورة إعطاء -

 .املالية
 االقرتاحات بعض ووضع البحث عنها سُيسفر اليت النتائج ضوء على التوصيات من عدد اقرتاح -

 .املالية بوزارة البشرية املوارد إدارة تفعيل يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور لتحسني الالزمة
 أبعاده، وحتليل مكوانته وفهم للموضوع النظري اإلطار استيعاب الوصفي بغية املنهج اعتمد على البحث هذا

 املالية، بوزارة املسؤولني املعلومات  من املالحظة و املقابلة على العينة املتمثلة يف مجع واعتمدت ايضا على أدوات
 ومن بني النتائج اليت توصلت اليها الباحثة:

 4498موظف 57906 حوايل توظف البشرية ابملوارد غنية عمومية منظمة املالية وزارة تعترب -
 الالمركزية. اهليئات مستوى على 53408 و املركزية اإلدارة مستوى على موظف

 خدمة يف خاصة تستخدم أهنا إال موسعة إنرتانت وهي إكسرتاانت/انتاإنرت  بشبكة املالية وزارة هيئت -
 .واهلاتف الفاكس حمل تدرجييا وٕاحالله واخلارجية الداخلية مراسالهتا تكاليف خلفض االلكرتوين الربيد

 املالية وزارة مستوى على تتواجد حيث الالمركزي النظام البشرية مواردها تسيري يف املالية وزارة تتبع -
 العامة للمديرايت البشرية املوارد بتسيري تتكفل البشرية املوارد مديرية مع أنشئت مديرايت (6 ) ستة

 .هلا التابعة
 كلها أفقي مستوى على البشرية املوارد مديرية مع البشرية املوارد إلدارة الفرعية املديرايت أنشئت -

 املوارد ومديرية البشرية املوارد إلدارة الفرعية تاملديراي تعرب ذلك على بناءا   ، العام لألمني اتبعة
 هلا الفرعية املديرايت على استشارية سلطة البشرية املوارد مديرية متتلك وال تنفيذية وحدات البشرية

 يتبقى ما إبدارة خاصة وتتكفل واملالية الوسائل إدارة مديرية أي مثل مثلها فرعية مديرية تعترب فهي
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 .الفرعية املديرايت هذه إشراف نطاق حتت تقع ال اليت البشرية املوارد من
 العامة للمديرايت واملالية الوسائل إدارة مديرايت واحتكار منافسة من البشرية املوارد مديرية تعاين -

 .إدارهتا على تسهر اليت البشرية املوارد معلومات
 برجميات خمتلف جتميع لتحمل يكفي مبا قوي خادم توافر عدم من البشرية املوارد مديرية تعاين -

 Avantech R/H واملوحدة الوحيدة املعلومات قاعدة يستوعب مركزي خادم ليكون العامة للمديرايت
 .ابلوزارة املركزية لإلدارة البشرية ابملوارد اخلاصة

 وتسيري املعلوماتية الربامج تصميم يف املختصني األفراد يف نقص من البشرية املوارد مديرية تعاين -
 .الشبكة

 أساسيا دور ا يلعب حيث اإلنذارات سيريتب Avantech R/Hالبشرية  املوارد تسيري معلومات نظام يسمح -
 أنه إال الالزمة القرارات اختاذ يف املسريين ملساعدة أوتوماتيكية بطريقة استشارية آراء وتقدمي يتعلق ابلتنبؤ فيما

 .البشرية املوارد تسيري إجراءاتو  قواعد متتمةأل البشرية املوارد مديرية مستوى على أساسا   يستخدم
 إنشاء تتضمن البشرية املوارد مبديرية  Avantech R/Hالبشرية  املوارد تسيري املعلومات نظام دمج تطلب-

 ملتابعة اآليل اإلعالم الكندية شركةال من بطلب طارئة كحالة اآليل لإلعالم خلية " Avantech" يف خمتصني
 ملديرية التنظيمي اهليكل مستوى على رمسي أثر هلا يظهر ال تنظيمية كهيكلة اخللية هذه تزال وال التنفيذ ءاتاإجر 

 .البشرية املوارد
 طلبات ستقبالإل اإلنرتانت شبكة البشرية املوارد مديرية استغالل خالل من االلكرتونية اإلدارة تطبيقات تظهر -

 من (..عمل بيان طلب تدرييب، برانمج يف التسجيل مهمة، تكاليف للتغيب، طلب) أخرى وطلبات العطل
 املرفقة والواثئق االجتماعية اخلدمات معلومات وتوصيل املوظفني مع وللتفاعل وزارةابل املركزية اإلدارة موظفي

 .هتمهم شأهنا من اليت منها ستفادةلإل
من  الكبري العدد عتبارإب املوظفني طرف من الواسع القبول لكرتويناإل التدريب يف املالية وزارة جتربة انلت -

 لكرتونيةاإل حنو والتوجه التغيري قبول ثقافة تنتشر وبوزارة املالية املتدربني ورضا التدرييب الربانمج يف املشاركني
 للضرائب. العامة املديرية موظفي بني خاصة يالحظ التوجه وهذا أشكاهلا مبختلف

 رابعة: الدراسة ال 

 "املؤسسة يف التغري إدارة يف التكنولوجي التكيف مداخل دور"حتت عنوان  2008القادر  عبد لدبون
 لديها اليقظة نظام تفعيل أجل من املؤسسة، يف التكنولوجي التكيف أساليب اهلدف من هذه الدراسة معاجلة

 هذه حماور لتحليل فيالوص التغيري واملنهج املعتمد وهو املنهج إدارة على القدرة املؤسسة بغية اكتساب وهذا
 وكانت نتائج الدراسة كالتايل : .الدراسة
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 بتنمية أساسا واملرتبطة يقدمها اليت للمزااي املعاصرة، نظرا املؤسسات لدى مهما الشاملة اجلودة إدارة أسلوب يعد-
 .التكنولوجية التغريات وخاصة التغريات خمتلف املستمر مع التكيف على تساعد واليت املؤسسة يف املوارد البشرية

 يتميز ألنه التغيري، إدارة أجل من للمؤسسة ابلنسبة والفاعل الوقائي اإلجراء املستمر التحسني أسلوب يعترب-
 .املؤسسة يف إدارة الشمويل ابلبعد

 نظرا: املؤسسة حياة تطور يف ومهما واقعا أمرا اهليكلة وإعادة اهلندسة إعادة أسلويب تبين أصبح-

 إعادة تبين طريق عن األداء مقاييس يف ملموسة حتسينات إىل الوصول إىل يهدف اهلندسة إعادة أسلوب ألن-1
 .املؤسسة لعمليات اجلذري التنظيم التفكري وإعادة

هي  وما املؤسسة يف البشرية املوارد من الفائض إدارة على ينصب البشرية وخاصة اهليكلة إعادة أسلوب لكون-2
 .احلاصلة التغريات مع التكيف أجل من وهذا الفائض، هذا ملعاجلة املتبناة اإلسرتاتيجيات

  .التغيري إدارة معاجلة يف الشمويل رو املنظ فاعلية على داللة وهذا التغري مع التكيف ملداخل تنوع هناك-3
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 :الدراسةومصطلحات مفاهيم -7

 .مهيةأو أن كل منها يؤكد على جانب أعديدة لكلمة تكنولوجيا نالحظ من خالهلا  تعريفاتتوجد 

 : نتعرض لبعض التعريفات وفيما يلياهنا حتمل نفس املعىن  إال آلخرالتعريفات من ابحث  هذهكما ختتلف 

 تعريف تكنولوجيا:

وكلمة تكنولوجيا كلمة  هو اللفظة،احلديث فيها  يءستبيان والشلوجيا عموما كظاهرة قدمية قدم اإلالتكنو  :لغة 
ن نطلقها على كلمة أوقواميسها وتقابلها كلمة تقنية واليت ميكننا  صل هلا يف كتب اللغة العربية،أمعربة وال 

" تعين و "الوسيلة" و"لوجيأتكنولوجيا، وكلمة تكنولوجيا مكونة من قطعتني مها: "تكنيك" والذي معناه "الطريق" 
 1 .ا يستطيع االنسان ان يبلغ مرادهيت هب"العلم" وتكون معىن الكلمة كلها "علم الوسيلة" وال

اآلالت واملواد والعمليات التلقائية اليت تساعد  وإدخالدوات : "تطوير وتطبيق األهناأكما تعرف اصطالحا على -
دوات والقدرات املتاحة لزايدة انتاجية مال األالبشري أي أهنا استع اخلطأعلى حل املشاكل البشرية الناجتة عن 

  2."ودقته أدائهاإلنسان وحتسني 

هو ضروري  العملي، لتوفري ما ستخداماإلكما يعرفها الكلوب على أهنا:"دراسة لكيفية وضع املعرفة العلمية يف -
 3.نسان ورفاهيته"ملعيشة اإلإ 

ووسائل السيطرة والتجمع  واألنظمة: "جمموع اآلالت أبهناوقد عرفت املوسوعة الفلسفية السوفيتية للتكنولوجيا -
 ." اإلنتاج والبحث واحلرب ألغراضوجعل الطاقة واملعلومات كل تلك اليت ختلق 

ض التعاريف اليت وسعت مفهوم وهذا التعريف حصر التكنولوجيا يف جمرد آالت ووسائل على عكس بع
ه يف كتاب العبيدىل جمموع معارف وتطبيقات عملية على غرار التعريفني الذين قدمهما يعقوب فهد ولوجيات إالتكن

 4 .ي معرفة العلة والسبب"التنمية التكنولوجية حيث يقول أن:"التكنولوجيا تطبيق املعرفة أ

 

 
                                                           

:دراسة بطبيعة ميدانية.)من املكتب اجلامعي احلديث استخدام تكنولوجيا االتصال يف االنتاج االذاعي والتلفزيوينحممدعبد الوهاب، ،عبد الباسط 1
 .82(ص2005

 رسالة مقدمة لنيل شهادة املاسرت ختصص ،أالقتصاديةواقع استخدام املعلومات واالتصال  لتحسني اداء املؤسسة صربينة، ،بن ابركان 2
 .120،ص1999ن،در الشروق،عمان،2،طتكنولوجيا يف عملية التعلمالالكلوب،بشري، 3
،ختصص علوم االعالم واالتصال ،رسالة لنيل شهادة املاسرتتكولوجيات االتصال احلديثة يف تعزيز التسويق االلكرتوينرمحون،حياة، 4

 .14،ص2014واجملتمع،قسم:علوم االعالم واالتصال،كلية العلوم االنسانيةواالجتماعية،ابتنة،
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 : تعريف الشاملال

طريق للتفكري يف استخدام املعلومات واملهارات واخلربات والعناصر البشرية وغري البشرية  إنساينجهد 
حاجاته وزايدة  وإشباعنسان ف وسائل تكنولوجية حلل مشكالت اإلاملتاحة يف جمال معني وتطبيقها يف اكتشا

 .واملعلومات واملهارات واملعرفة لألفكارهنا برجمة قدراته، أ
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 عريف املعلومات:ت

استخدمت كلمة معلومات استخداما متباينا بتباين اجملاالت، حيث أنه يوجد أكثر من مائة تعريف -   
 للمعلومات قام بوضعها متخصصون يف خمتلف اجملاالت سنقوم بعرض بعض التعاريف منها:

اليت تعين الشرح أو   Informationتعرف املعلومات لغة على أهنا:"املعلومات أصلها يف اللغة الالتينية -
للداللة على معلومة أو   Information oneالتوضيح شيء ما ،وتستخدم يف اللغة الفرنسية بصيغتها املفردة

 . 1اإلعالم عنها

أما اصطالحا: تعرف املعلومات على أهنا أساس املعرفة:"فاملعرفة هي أساس جمموعة املعاين واملعتقدات واألحكام -
م والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة به واملفاهي

 .2فهي متثل حصيلة أو رصيد خربة معلومات أو دراسة طويلة ميتلكها شخص ما يف وقت معني"

فعا للفرد مستقبلها واليت هلا كما تعرف املعلومات على أهنا:"البياانت اليت مت إعدادها لتصبح يف شكل أكثر ن-
 3قيمة حمركة يف االستخدام احلايل أو املتوقع أو يف القرارات اليت يتم اختاذها".

وتعرف كذلك على أهنا:"انتج معاجلة البياانت،حتليال وتركيبا، الستخالص ما تتضمنه هذه البياانت، أو تشري -
موازانت ومعادالت وغريها، من خالل تطبيق اليه، من مؤشرات وعالقات وتعالقات ومقارانت وكليات و 

العمليات احلسابية والطرق اإلحصائية والرايضية واملنطقية، أو من خالل إقامة النماذج وماشابه، ويف توصيف آخر 
  4تعرف املعلومات أبهنا تلك اليت تؤدي التغيري سلوك ومكر األفراد واختاذ القرارات

ة عن البياانت قم تنظيمها وتصنيفها بشكل يسمح ابالستفادة منها حيث : املعلومات هي عبار الشاملالتعريف -
ختلق ردود أفعال وسلوكات من طرف من يستقبلها، وتتميز ابالستمرارية فهي مصدر للمعرفة ووسيلة اتصال وسند 

 الختاذ القرارات.

 
 

 
                                                           

،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه،ختصص:تسيري واقتصاد املعرفة،قسم التسيري،كلية االقتصاد وعلوم التسيري وعلوم صاد املعلومةتاقعيشوش،عواطف، 1
 .1،ص2009رةجتارية،بسك

،مؤسسة سرار،الطباعة واإلنسانية،جملة العلوم االجتماعية املالية بني الفرص والتحدايت األسواقتكنولوجيا املعلومات يف عوملة حسني،عثماين،دور   2
 .18،ص2010الصناعة،اجلزائر،

 .97،صاإلسكندرية،املكتب العريب احلديث،اإلداريةنظم املعلومات الختاذ القرارات ،حممد السيد،إمساعيل 3
 6عيشوش،عواطف،مرجع سابق ص 4
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 :املعلوماتتعريف تكنولوجيا 

تعريف  صعدة حيث مبكنحتقيق آليات جديدة على مجيع األ عرف قطاع تكنولوجيا املعلومات تطورا كبريا يف-
 هنا:تكنولوجيا املعلومات على أ

وتشمل  اإللكرتوين،نواع التكنولوجيا املستهدفة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات يف شكل تشري إىل مجيع أ-
املعدات اليت تستخدم  نالفاكس وغريها م وأجهزةوشبكات الربط،  االتصاللوجيات احلاسبات اآللية وسائل تكنو 

 1.االتصاالتبشدة يف 

"التكنولوجيا اليت تركز على استخدام املعلومات يف آراء العمل، وتتمثل يف املعدات  أهنا:يضا على كما يعرف أ-
 2.والربامج والشبكات وقواعد البياانت وغريها"

ىل خلق وجتميع وختزين وتعديل والتحويل السريع للمعلومات، والذي ميكن املعلومات أيضا إ تكنولوجياوتشري -
 3.هبا املرتبطةحتقيقه من خالل احلاسبات الآللية والوسائل 

عطيات ونقلها، وتتزايد أمهيتها التكنولوجيا اليت تستخدم يف معاجلة املعلومات وامل أهنا:"كما مت تعريفها على -
 .4املعلومات وبثالذي يعتمد على مجع ومعاجلة  التسيريبه يف جزء من عملية ستمرار، نظرا للدور الذي تلعإب

 التعريف الشامل:

وهناك من عرفها على اهنا جمموعة األدوات واألنظمة والتقنيات واملعرفة املطورة حلل املشاكل تتصل  
 .ابستخدام املعلومات

 :االتصالتعريف 

مهية بتحقيق أ وأن كل منها يؤكد على جانب خالهلا أدة لكلمة اتصال نالحظ من توجد تعريفات عدي
ىل ظ اختالف هذه التعريفات من ابحث إىل آخر تبعا إىل األهداف اليت يسمو إ،كمما نالحاإليصالعملية 

 نتعرض لبعض التعريفات: وفيما يلين كل تعريفات حتمل نفس املعىن أ إالحتقيقها 

يرجع أصل الكلمة واللغة العربية إىل الفعل يتصل واإلسم يعين املعلومات املبلغة أو الرسالة  :لغة االتصالف يتعر 
 شارات .الشفوية  أو تبادل األفكار واآلراء أو املعلومات عن طريق الكالم أو اإل

                                                           
 .253،ص2002،الدار اجلامعية،اسكندرية،نظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةمعايل،قهمي،حيضور، 1
 .293،ص2004،دار اجلامعة،االسكندرية،مقدمة يف االعمال يف عصر التكنولوجياحممد صاحل،احلناوي،واخرون، 2
 .337،ص2002املعاصر،الدار اجلامعية،االسكندرية، التنظيميالسلوك رواية،حسن، 3
،دراسة حالة اجلزائر،رسالة ماجيسرت يف العلوم االقتصادية غري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودورها يف حتديث اخلدمة املصرفيةحممد،بدو، 4

 .21،ص2007منشورة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة سعد حلب،البليدة،
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بني  واألفكار" مبعىن نقل املعلومات واملعاين  وصال يءابلش يء:"وصل الشأبهناحيث عرفها خمتار القاموس 
 شخصني لتحقيق هدف معني".

صل دف معني وهذه الكلمة مشتقة من األالتعبري والتفاعل من خالل بعض الرموز لتحقيق ه اتصالوتعين كلمة -
: وهناك و مشرتكأصل مبعىن عام  املشاركة وتكوين العالقات كما أرجع البعض هذه الكلمة إىل األالالتيين مبعىن

مرتادفات الفعل العريب "وصل"،  كأحدمن يستخدم فعل اتصل وكلمة اتصال   واالجنليزيةمن القواميس العربية 
 . 1"شارك"،و "تفاعل"

ىل فهم العملية اليت خيلق فيها األفراد املعلومات متبادلة ليصلوا إ أبنه:"كما عرفه "روجرزو كنكايد "  وأيضا-
 .2"مشرتك

عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل األفكار واملعلومات معينة إىل :"نه وميكن تعريفه أيضا على أ-
 .3"خرإىل الطرف اآل اتصالرسالة شفوية أو مكتوبة، تنقل من خالل وسيلة 

، العادة، الرأي"ارسال من جانب واحد لرسائل موجهة بغرض حتقيق تغيري يف  :يضا يفأ االتصالتمثل مفهوم يو -
 .4"سلوك املستقبل وأ

 

من شخص إىل آخر أو آخرون بصورة حتقيق  واألفكار" عملية نقل املعلومات واملعاين  :نهأكما يعرف على -
 .5"و يف مجاعة من الناس ذات نشاط اجتماعيأهداف املنشودة يف املنشاة األ

  التعريف الشامل :-

لة املراد املستقبل، الرساوتبادل املعلومات، تتكون هذه العملية من املرسل، أهو عملية نقل  االتصال
 .االتصالنقلها، الوسيلة، الرد أو املعلومات املرتدة وبيئة 

 

 

                                                           
 .14،ص2003،االسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث،االتصال بيم النظرية والتطبيقهباء حافظ،بدوي، 1
 .27ص2005،دار الصفاء للنشر والتوزيع،عمان،1،طاالتصال والعالقات العامةرحبي،مصطفى عليان،عدانن،حممد الطرابسي، 2
 .35،ص2000اجلامعية،للنشر،مصر، ،الداركبف ترفع مهاراتك االدارية يف االتصالامحد،ماهر، 3

4Henri mahe de boitnndellek,dictionnaire de gestion,economica edition,1998,France,p67.  

 
 .14،ص2010،عمان،دار منوز املعرفة،1،طمهارات االتصال،االخرينو ،حسني،جلوب5
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 دارة: تعريف اإل

واخلربة وبدون  ختصاصاإلذوو  إال ميارسهان ومهنية ال يستطيع أ قياديةدارة علم وفن ومؤهالت اإل
نساين ختطيطها وتنظمأ وتنفيذأ كفعالية تتوىل قيادة أي نشاط إ  فاإلدارةعملية تنمية،  أبيةدارة ال ميكن البدء اإل

 وتنسيقأ.

 دارة لغة :تعريف اإل

 وإدارةو تنظيم عمال أإدارة األ، ابإلدارةالوظائف اخلاصة  واإلدارةيدير مبعىن حول الشيء،  أدار،مصدر  إدارة
 1الشؤون العامة

هنم يفعلون من أ التأكدفراد به، مث :"املعرفة الصحيحة ملا يراد أن يقوم األ أبهنادارة عرف اتيلور اإلصطالحا:ا-
 طريقة وارخص التكاليف ". أبحسنذلك 

 و ختطط وتنظم وتصدر االوامر وتنسق وتراقب " تتنبأو أن تدير أ ":هي أبهناكما يعرفها هنري فايون -

"الوظيفة اليت تتعلق بتحديد سياسات املشروع والتنسيق بني أبهنا:دارة يف الصناعة وقام شيلدون بتعريف اإل-
التنفيذ وهذا قصر التعريف على  أعمالاهليكل التنظيمي والرقابة النهائية على  وإقراروالتوزيع  واإلنتاجالتمويل  

 جمال الصناعة ".

مثل للموارد األ االستخدامب تصف وختطط وحتفز وتقيم وتراقهنا:" القوة املفكرة اليت حتلل و أويعرفها جلوفر على -
 .2"البشرية واملادية الالزمة لتحقيق هدف حمدد معروف

  التعريف الشامل:

 هداف املرسومة ابستغالل املوارد املتاحة، وفق منهج حمدد، وضمن بيئة معينة.عملية حتقيق األ

 

 

 

 

 
                                                           

1ar/idara/03/04/2016/2007.-www.almaany.cm/ar  
 .10،ص سم،االدارة العامةوادارة االعمال،مقال،التنمية االدارية،القاالدارة تعريف وامهية،العامري،د.حممد بن علي،شيبان 2
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 تعريف التغيري : 

وطبيعته، وتعمقت آاثره وفوائده  ن تباينت درجته،والدول وأري مسة حياتية وجمتمعية تواجه األفراد واملنظمات التغي-
مثلما  واإلداريةتواجهها النظم البيولوجية واالجتماعية  حتميةولذلك يعد، ظاهرة  ،واجملالت واألزماتتبعا لالماكن 

 تتعرض هلا نظم التقنية وحىت املادية.

 ما كان عليه، ويقال غريت و جعله على غريأي بدل به غريه أحسب املعجم البسيط "غري الشيء  التغيري لغة:
 1"من شانه وأصلحي حط عنه رحله ري الذي كان وغري فالن عن بعريه أي بينتها بناء غداري أ

ا املشاكل وتغيريها ملمارستها داء املنظمة يف طريقة حلهنه "خطة طويلة املدى لتحسني أأيعرف التغيري على -
 2"خذ يف احلسبان البيئة اليت تعمل فيهاعلى جمهود تعاوين بني اإلداريني مع اآل اعتمادأدارية اإل

بتكارات املادية، والفكرية مستحدثة انمجة عن اإل وأساليبطرق  إبتباع ديناميكيا حتركا" :نهأنه تعرف على كما أ-
، ويف مجيع واإلنساينفين، ستعداد الوندم وآالم للبعض اآلخر، وفق اإل للبعض، وأحالمليجعل بنب طياته وعود 

و غري خمططة من قبل ال خيرج عن كونه استجابة خمططة، أحوال جند ان التغيري ظاهرة يصعب جتنبها وهو األ
 .3واألفكار"املنظمات للضغوط اليت يرتكها التقدم والتطور الفين امللموس يف املادايت 

التحول اليت تسمح لذلك ساسني : اهلوية وعملية اهرة من الوقت تنطوي على عنصرين أالتغيري يعترب ظ وأيضا-
 4ىل حالة آخرى غري اليت هو عليها اآلنالشيء ابإلنتقال إ

التغيري ابلبيئة  ربطومن هنا مبكن  البيئيالتكيف  لتخفيفنه موجه وهادف يسمى أيعرف التغيري على كما-
 .5التغيري فالبيئة الداخلية أما اخلارجية

 و فقط تطويره.وتثبيت آخر جديد أ إبزالتهحسن منه سواء اد بديل للوضع الراهن أ: إنه اجيالتعريف الشامل

 

 

 

                                                           
 .668،ص1989،دار الدعوة،اسطنبول،املعجم الوسيطابراهيم،مصطفى، 1
 .432،ص2000،الدار اجلامعة االسكندرية،مصر،السلوك التنظيميامحد،ماهر، 2
 .255،ص2001،القاهرة،مصر،للطباعة االرادةسعيد،بني عامر، 3
 .1212،ص2008،دار احلدبث،القاهرة،القاموس احمليطحممد الدين،الفيوز،اابدي، 4
 .1214ص نفسه،اابدي، مرجع  حممد الدين،الفيوز،5
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 إدارة التغيري:

حد اهم وابرز جماالت انشغال الباحثني والدراسني، الكتاب واملمارسني أدارة التغيري إيعد موضوع 
 التعاريف فيمايلي:، وسنحاول سرد بعض األخريةخاصة يف اآلونة  اإلدارية،يف حقل العلوم  واملختصني

:"عملية تستخدمها املنظمة لتصميم وتنفيذ وتقييم املبادرات  أبهنادارة التغيري إ RECARDOعرف -
 املالئمة للتعامل مع املتطلبات اليت تفرضها البيئة اخلارجية".

خر مرغوب دارة التغيري تتضمن اإلنتقال ابملنشاة من وضعها احلايل إىل وضع آإن :"أ TUSHMANويرى -
 فيه خالل فرتة انتقالية "

ىل حتسني قدرات املنظمة على ادخال ملستمرة والبعيدة املدى اهلادفة إهنا :" سلسلة اجلهود اأكما تعرف على -
 التجديد ومواكبة التطور ومتكينها من حل مشاكلها ومواجهة حتدايهتا ".

واهلياكل التنظيمية لتتناسب مع  والقيم واالجتاهات األفكارعملية تستهدف تغيري  أهنايف حني يعرفها بنيس على -
 .1احتياجات اجلديدة وتتعايش معها"

 التعريف الشامل:

دارة التغيري هي اجلهود اهلادفة اىل زايدة الفعالية يف املنظمة عن طريق حتقيق التكامل بني االحتياجات إن إ
هداف املنشودة للتغيري من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد يقوم هبا اإلداريون للوصول اىل أ واملتطلبات،

 املادية . واإلمكانياتالبشرية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  03،ص1434-1433بعد،السعودية،التعلم االلكرتوين والتعليم عن  جامعة امللك فيصل،عمادة ،حماضرة متهيديةادارة التغيري،الشمري،دفه 1
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 :واالتصالتكنولوجيا املعلومات  مفهوم

لب النابض بتطور اجملتمعات يف عصران احلاضر، وهي مبثابة الق مرتبطة واالتصالصبحت تكنولوجيا املعلومات أ   
كثر تناسقا أ منفذمني هيكلتها عرب أت وإعادةداة اليت من شاهنا تسريع التنمية كما أهنا األ  ملختلف املؤسسات،

 االتصالصلها بشكل هنائي عن تكنولوجيا املعلومات ال ميكن ف تكنولوجيان اللمعلومات، من خالل البحث جند 
 فهما وجها لعملة واحدة:

ولوجيات اليت تسمح جبمع، شمل جمموعة التكنهي ت OCDEحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -
بياانت، وصور، فهي تشمل االلكرتونيك الدقيق، علم  أصوات،ختزين، معاجلة، نقل املعلومات يف شكل 

 .1والتكنولوجيات امللحقة االلكرتونيةالبعدايت 

االلكرتوين والتكنولوجيا ولوجيا احلاسب ندماج بني تكترتب على اإل هنا كل ماومت تعريفها والنظر اليها على أ-
تكنولوجيا ذات فرتات فائقة شكال جديدة لالدقيقة والوسائط املتعددة من أ االلكرتوانتسلكية،و الالسلكية وال

يعتمد على جمموعة غري مسبوق  أبسلوبنتاج املعلومات ومجعها وختزينها ومعاجلتها ونشرها واسرتجاعها، على إ
 .2ماهريي،والشخصي معاالتفاعلي اجل االتصالمن املؤشرات 

 تعريف الشامل:

ض و استعمال جل خلق، تسجيل،تبادل،عر يضا تعرف على أهنا كل أشكال التكنولوجيا املستخدمة األأ 
 صوات،صور......(.املعلومات مبختلف األشكال)معطيات،أ

 :مالحظة

من خالل قراءيت و املنظمة ال يوجد فرق بينها وهذا الشركة أ أو املنشأة أو املؤسسة كل من مصطلح
والتوجهات ففي دراستنا هذه تبنينا ا سواء من الطرف الباحثني او املناهج يف التسمية  فهو جمرد اختالف النظرية

 ، وهذا بدليل:مصطلح املؤسسة يف كل مضامني املذكرة

 

   

                                                           
ية الشفافية وجناعة االداء لى الدويل حول امهق،امللتاملؤسسة اجلزائرية واسع-وأداةاثر تكنولوجيا املعلومات على عملية اختاذ القرار حممد،بوتني، 1

 .08ص،2003ئر،لالندماج العثلي يف اقتصاد العامي ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر،اجلزا
،املؤمتر الدويل:االعالم اجلديد:تكنولوجيا جديدة،لعامل جديد،جامعة تكنولوجيا االتصال،املفهوم والتطورحسني،رضا جنار، 2

 .495،ص2009افريل،7.9البحرين،البحرين،
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  :املؤسسة فيتعر     

 املادية املالية، البشرية، تركيب الوسائل حول القرارات فيها تؤخذ ما، نوعا مستقلة جتماعيةوإ قتصاديةإ كمنظمة -
 .نطاق زمكاين يف األهداف حسب مضافة قيمة خلق بغية واإلعالمية

بينما اجلماعة  اإلجراءات واألحكام املثبتة واملستقرة اليت متيز وحتددها نشاطات اجلماعة، أبهناكما تعرف املؤسسة  -
 .1وشؤوهنااليت تستعني هبذه اإلجراءات واألحكام اليت تسري أعماهلا 

...واملؤسسة مصطلح مرادف للمنظمة واملنشاءة، كد حممد العذنوين يف حديثه عن مفهوم املؤسسة بقولهكما أ -
يب ملؤسسات اليت تلوتعمل على تلبية احلاجات االنسانية بطريقة منظمة ذات نسق معني يوجهها، وتنظم وتذار ا

 2غراض خمتلفة.حاجات اجملتمع بطرق خمتلفة وأل

 تعريف الشامل:ال

تربطهم عالقات قالين بني أنشطة جمموعة من الناس نسيب وإطار تنسيقي ع اجتماعياملؤسسة هي عبارة عن نظام 
وتنظيم عالقاهتم هبيكلة حمددة يف وحدات إدارية وظيفية،  مرتابطة ومتداخلة يتجهون حنو حتقيق أهداف مشرتكة،

 .ذات خطوط حمددة للسلطة واملسؤولية

 التنظيم:

ىل حىت العامة ايضا، فاملصطلح يشري إيستخدم مفهوم التنظيم يف العديد من اجملاالت بني الباحثني واملفكرين و 
ثل: اجلامعة، املستشفى... مبعىن أن كلمة واالدينامكية مالعديد من التنظيمات اليت تتوفر على اخلصائص البنائية 

نسيق بني مجيع يكون هناتك الت ات طابع اداري، صناعي...، بشرط انو هيئة ذتنظيم تطلق على كل مؤسسة أ
 هداف املرغوبة.العناصر لتحقيق األ

 املنظمة:

الوظائف الرئيسية لإلدارة، حيث يشري  صد به، احدىول يقصد به منطمة قائمة بذاهتا والثاين يقهلا مدلوليني األ
املتبادلة بني األفراد واجلماعات، واليت تؤدي إىل التعاون فيما بينهم من  العالقاتىل جمموعة من مفهوم املنظمة إ

 3هداف حمددة.أجل حتقيق أ

 

 

                                                           
 .26-25ص ،ص  2000اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان ،املؤسسة وتسيري اقتصاد ،حبيب بني الرزاق عبد 1

  صالح بن نوار: الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورة دولة، 04/05، ص2.25 
 .115، المكتب الجامعي الحديث، االسكندلرية، ص المنظمات واسس ادارتها،محمد بهجت جاد هللا كسك  3
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 الشركة: 

أكثر في  وهو عقد يساهم فيه شخصين أواو املؤسساتية هي شكل من أنواع تنظيم األعمال التجارية 
مشروع ذو طبيعة مالية من خالل توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو 

 قد.الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعا

 النظرية احلتمية:

ع نتائج دراستنا وهذه نبذة من مدى توافقها م سنتأكداحلتمية التكنولوجية واليت وقد اعتمدان يف حبثنا عن نظرية  *
 عن هذه النظرية:

خالل الستينات من القرن املاضي بوضع تصور خاص ربط فيه بني الرسالة  مارشال ما كلوهانقام             
والوسيلة اإلعالمية مؤكدا فيه أمهية الوسيلة اإلعالمية يف حتديد نوعية االتصال وأتثريه "إعادة موازين القوة إىل أتثري 

زل عن تقنيات الوسائل نفسها"، الوسيلة اإلعالمية إذ اعترب أن مضمون وسائل اإلعالم ال ميكن اجلزم بتأثرياته مبع
هي عبارة عن تصورات لتطور وسائل االتصال وأتثرياهتا على اجملتمعات احلديثة ، وهذه  مارشال مالكوهانونظرية 

 النظرية بنيت على ثالث افرتاضات أساسية هي:

 .وسائل االتصال هي امتداد حلواس اإلنسان 
  .الوسيلة هي الرسالة     
 نة ووسائل االتصال الباردة.وسائل االتصال الساخ 
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 : صعوابت الدراسة  

يواجه الباحث عند إجنازه لعمله عدة صعوابت وعلى خمتلف املستوايت النظرية والتطبيقية وخاصة    
هذا امليدان الصعب خبصوصياته اليت تتميز عن ميدان العلوم  اإلنسانية،ومبا أننا مبتدئني يف ميدان العلوم  املنهجية،
 فقد واجهتنا صعوابت منها : الدقيقة،

  عدة صعوابت متعلقة أساسا بكيفية التعامل مع املراجع واملصادر جلمع  اعرتضتناففي اجلانب النظري
املعلومات وتوثيقها وتصنيفها بكيفية متكننا من توظيفها،ضف إىل ذلك نقص املراجع يف املكتبة وربط 

 األخرىصول على مراجع من خمتلف املكتبات اجلامعية عملية احلصول عليها وإرجاعها،وصعوبة احل
كما أننا مل حنصل على بعض املراجع إال يف هناية حبثنا وأحياان ال جندها بتاات مما جيعلنا نلجأ إىل ،

 االنرتنت ،أما اجلانب امليداين فقد اعرتضتنا صعوابت ال تقل صعوبة عن صعوبة اجلانب النظري منها: 
 ء االستمارة دون اإلطالع عليها وتقدمي حجج مقنعة يف ذلك.رفض بعض املوظفني مل 
  زايدة على ذلك أتخر بعض املوظفني يف إرجاع االستمارة مما جعلنا نتأخر يف عملية التفريغ  _

 والتحليل. 
 صعوبة التوفيق بني املذكرة و القيام ابلرتبص نظرا لطول فرتته اليت دامت و  ونضيف  اىل ذلك ضيق الوقت

 شهرين.
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 :خالصة الفصل

 كما متغرياته، على خمتلف والوقوف املوضوع ومعامل رموز فك من متكنا أبننا القول ميكننا الفصل هذا ختام يف
 من الالحقة اخلطوات ابقي يف واالستعانة هبا املوضوع هذا يف من دراسات سبق قد مبا اإلحاطة من متكنا

 األساسية اجلوانب مامناأ اتضحت فقد األساسية الدراسات للمفاهيم حتديد من فيه جاء ما خالل ومن .الدراسة،
 دون املختلفة جبوانبه واإلحاطة املستطاع قدر به اإلملام حد ميكن إىل وٕامتامه إلجنازه كاف بشكل للموضوع

 .متغرياته بني الفصل
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 .املبحث الرابع: متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 .املبحث اخلامس: وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 .املبحث السادس: امهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 .املبحث السابع: مزااي وعيوب تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  .خالصة الفصل
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 متهيد:

هذه التطورات واليت  ابرز، احلياةلقد شهدت اآلونة األخرية تطورات سريعة وغري مسبوقة يف كافة مناحي    
خاصة تلك املتعلقة مبعاجلة املعلومات وبثها أو مبا  التكنولوجيميزت وقتنا احلايل هي الديناميكية اليت عرفها اجملال 

وهذا ما صحبه ، وتوظفيهاأصبح يعرف بتكنولوجيا املعلومات واالتصال واالعتماد املتزايد واملكثف حنو استعماهلا 
مبثابة ضرورة حتمية حتتاجها مجيع املؤسسات مليزهتا القوية يف  أضحتاليت ، ظهور وانتشار احلواسيب اآللية

 ىل تطور أجهزة االتصال.إ ابإلضافة، ريعة ودقيقةمعاجلتها وختزين كم هائل من املعلومات بطريقة منتظمة وس
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصال: األول:الفصل 

كما   ،تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصال من املفاهيم الواسعة االنتشار يف العديد من جماالت احلياة 
 من ذلك هي حتتل مكانة رائدة يف بيئة املؤسسات اليوم وأكثر ،الصناعات انتشارا يف عصران هذا أكثرتعترب من 

 هذا املفهوم. أببعاد اإلملامويف هذا الفصل سنحاول 

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: األول :املبحث 

هي : "منوذج فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( (OCDEحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  
يعتمد على جمموعة مرتابطة ، االقتصادواخلدمات يف  اإلنتاجيؤثر على تسيري ومراقبة أنظمة ، جديدتقين اقتصادي 

نظم املراقبة واالتصاالت البعدية مما ، اإللكرتونيات هندسة الربجميات، احلساابتمن االكتشافات املعمقة يف ميدان 
 .1"املعلومات بشكل كبري جداتبادل وتوزيع ، املعاجلة، يسمح بتخفيض تكاليف التخزين

الضوئية  األليافمت تعريفها على أهنا :"خليط من أجهزة احلواسيب االلكرتونية ووسائل االتصال املختلفة مثل : 
أي خمتلف أنواع االكتشافات واملستجدات  والبطاقية .... الفيلميةالصناعية وكذلك تقنيات املصغرات  واألقمار

عها وحتليلها املعلومات ،من حيث مج أنواعواالخرتاعات واملنتجات اليت تعاملت وتتعامل مع شىت 
 2"وتنظيمها)توثيقها( وخزهنا واسرتجاعها يف الوقت املناسب وابلطريقة املناسبة واملتاحة

اللتقاط واملعاجلة، وختزين واسرتجاع ولوجيا احلديثة للقيام ابتكنولوجيا املعلومات واالتصال هي:"استعمال التكن-
 3. "صورة وء يف شكل معطيات رقمية، نص، صوت أاملعلومات سوا وإيصال

 كما اعتربت نتاجا مناسبا للتالحم والتكامل من تكنولوجيا احلاسبات اآللية وتكنولوجيا االتصال.-

تعريفها من طرف املتخصصني يف نظم املعلومات على أهنا:"جممل املعارف واخلربات املرتاكبة واملتاحة،  ومت
وختزينها  وإنتاجهااملستخدمة يف مجع املعلومات ومعاجلتها  واإلداريةوالوسائل املادية والتنظيمية  واألدوات

  .4واملتجمعات " األفراد إىلواسرتجاعها ونشرها وتبادهلا أي توصيلها 

                                                           
 

امللتقى الدويل األول حول أمهية الشفافية  ،واقع املؤسسات اجلزائرية-أثر تكنولوجيا املعلومات على عملية اختاذ القرارات واألداءبوتني، حممد،  1  
 .08، اجلزائر، ص 2003وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي،

 .18، ص 2005، عمان،1:دار الصفاء للنشر والتوزيع، طاالتصال والعالقات العامةرحبي مصطفى، عليان، عدانن،حممد، الطوابسي،  2 
3,Made simple books,without place,london,1991,p08 chnologyInformationTe, Royer carter 

املؤمتر الدويل: لالعالم اجلديد، تكنولوجيا جديدة، لعامل جديد،جامعة  ،فرص جتسيد جمتمع املعلومات داخل املؤسسةفالوي، لضباث، خ شمس  4 
 .417،ص 2009أفريل، 9-7البحرين،
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 أداةفيعرفاهنا يف ظل التغريات اجلديدة والعامل الرقمي على اهنا:"  kenneth loudon و Jane loudonأما -
، الربجميات، تكنولوجيات أملعلومايتالتسيري املستخدمة واليت تتكون من مخسة مكوانت هي: العتاد  أدواتمن 

 1.التخزين، تكنولوجيات االتصال، الشبكات "

املادية واملعرفية، املستخدمة يف  األدواتجممل  أبهناومنه ميكن اعتبار تكنولوجيا املعلومات واالتصال  
  أرضية، والصورة الساكنة واملتحركة وبني االتصاالت السلكية والالسلكية، اجلمع بني الكلمة املكتوبة واملنطوقة

ابلشكل املرغوب ويف الوقت املناسب وابلسرعة  هاوإاتحتفضائية مث ختزين املعطيات وحتليل مضامينها  أوكانت 
 الالزمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

، جملة الباحث، كلية العلوم االقتصادية أثر حجم املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف درجة تبنيها لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،شاديل، شوقي  1
 .261، ص  2009/2010، 7والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، العدد 
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 املبحث الثاين: عناصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال:

ان جوهر تكنولوجيا املعلومات واالتصال يرتكز يف استخدام احلاسبات االلكرتونية واالتصاالت عن بعد  
 : كاآليتتتكون هذه التكنولوجيا من عناصر وهي  حيث  تشكيل وتوزيع، ترفيه، من )السلكية والالسلكية(

احلاسوب:وهو جهاز الكرتوين مكون من جمموعة من آالت تعمل معا، مصمم ملعاجلة وتشغيل البياانت بسرعة -أ
ودقة، ويقوم هذا اجلهاز بقبول البياانت وختزينها آليا، مث جيري عليها احلسابية واملنطقية، وفقا لتوجيهات جمموعة 

مثل هذه العمليات  أبداءيلية وتعليمات تسمى الربامج، وهذه الربامج معدة وخمزنة مسبقا، ويقوم احلاسوب تفص
 1او عليها معا. واألجبديةعلى البياانت الرقمية 

مهمتها نقل  صناعية، فاكس، هاتف، شبكات....اخل( أقمارتتمثل يف التقنيات احلديثة):تكنولوجيا االتصال-ب
 2وجهة معينة واجلماعات وتوجيههم اإلفراديف سلوك  التأثريهبا، بغرض  واإلعالم وإذاعتهااملعلومات وتبادهلا 

 الربجميات:هي عبارة عن مجيع التعليمات اخلاصة مبعاجلة املعلومات.-ج

 3إىل:األفراد:وميكن تصنيفهم -د

وصياغتها، وهؤالء يطلق عليهم برأس  األجهزةخمتصو تشغيل * املتخصصني:من حمللي ومصممي النظام، املربجمني، 
 املال الفكري يف النظام.

 4املعلومات حماسبني، مدراء، ورجال البيع.........اخل. ألنظمةلنظام:وهم املوظفون املستخدمون ا* مديرو 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 .273، ص 2003أكتوبر  31، جملة مستقبل الرتبية العربية، العدد يةالتقنية احلديثة والتنمية البشرية االنتقائاندية، جرب هللا،وعثمان، حسني،  1
 .12، ص 2006، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، االتصال والعالقات العامة العامة يف اجملتمع املعاصرغريب، عبد السميع،   2
املعرفة، امللتقى الدويل الثالث، حول تسيري املؤسسات)املعرفة  إدارةسناء، عبد الكرمي اخلناق، دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات   3

 .245، ص2005الركيزة اجلديدة والتحدي الثقايف يف املؤسسات و االقتصادايت(، بسكرة، نوفمرب 
 .245سناء، عبد الكريم الخناق، مرجع سابق، ص   4
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 شكال تكنولوجيا املعلومات واالتصال:املبحث الثالث:أ

وسائل االتصال يف العصر الراهن، لتوفري   أهمتكنولوجيا املعلومات واالتصال وسيلة جديدة من  تعترب 
 فيما يلي: اإلشكال، حيث تتمثل هذه وأشكاهلا أنواعهاكافة خدمات االتصال مبختلف 

 :Computer جهاز احلاسوب -1

جزء من هذا   ابألساسوتعترب احلاسبات االلكرتونية املختلفة هي  نعيش اليوم عصر ثورة يف املعلومات، 
على مجيع املستوايت يف  أثرتاالجنازات االلكرتونية احلديثة اليت  أهمالعصر املتطور، حيث يعد هذا االخرتاع من 

يف  أصبحو  األعمال،فرتة وجيزة، ذلك انه وفر اجلهد الفكري والعضلي وحسن من الطريقة اليت تؤدى هبا اغلب 
 أعلى أولوايت املشرتايت ابلنسبة لألفراد، املؤسسات واحلكومات.

 مفهومه، مكوانته:  1-2

ملدخالت وجيهزها يف ا:"وسيلة لتجهيز البياانت،مبعىن أنه يستلزم بياانت أبنهيعرف احلاسب االلكرتوين  
 اإلمداد وأخريااملقارابت النظرية املتعلقة هبا،  وإجراءصورة معلومات كمخرجات، مث اجناز العمليات احلسابية عليها 

 1ابملعلومات املطلوبة وذلك كله مبعدل سرعة كبرية".

واستقبال يف آن واحد ابلصورة  وإرسالعلى أنه:"اآللة اليت جتمع بني عدة مهام ختزين، اسرتجاع  أيضاويعرف 
 2.أريد ذلك إذاوالصوت 

يف  إخراجهاجلة املعلومات،مث سا ابجناز البياانت احلسابية ومعاوعليه فإن تكنولوجيا احلاسوب تقوم أسا 
وحيتوي " Unité centraleا معا، ويتكون احلاسوب اإللكرتوين من "وحدة تشغيل موهبأشكل صوت أو صورة 

 L’unité de مث الوحدة احلسابية"" Unité intérieur de stockageوحدة التخزين الداخلية " على
calcule وحدات لرصد النتائج املستخرجة من احلاسوب ويطلق عليها ""مثL’unité d’out put " دة التغذية حو

 Unité de Stockageذلك وحدات التخزين اخلارجية" إىلويضاف " Unité d’imputeابملعلومات وهي "
extérieur"  واالسطوانة يف شرحية دائرية الشكل لتخزين  يف شكل اسطواانت أو أشرطة ممغنطة،تكون  إماوهي

 dur ickD"3" مغطاة مبادة مغناطيسية وتعرف يف هذه احلالة ابلقرص املغناطيسي البياانت،

                                                           
 

 .16، ص 1983: دار النهضة، ، بيروتااللكتروني ونظم المعلوماتمحمد شوقي، شادي، الحاسب   1
، دراسة ميدانية، )ذ.م.ن.املكتب اجلامعي احلديث، استخدام تكنولوجيا االتصال يف االنتاج االذاعي والتلفزيوينعبد الباسط، حممد عبد الوهاب،   2

 .124(، ص 2005

 .21-20دار النهضة العربية، د.ت.ن، ص ص  ، القاهرة:جرائم احلاسب االاكرتوين يف التشريع املقارنحامد، قشقوش، ،هدى   3
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( مع usa) األمريكيةهناية احلرب العاملية الثانية يف الوالايت املتحدة  إىلويرجع اتريخ صناعة احلاسوب  
 ألغراضمتيز هذا اخلري بكرب حجمه وتعقد مكوانته وصمم بشكل خاص " Eniacحاسوب الكرتوين" أول

 لألعمال أساساووجه  1951عرض للبيع سنة " UNIVACحاسوب جتاري فقد مسي" أول أماعسكرية،  
 1 أخرىطاعات قفقط ليشمل فيما بعد  اإلدارية

متتعه مبجموعة من اخلصائص   إىلانتشار احلاسوب يف الوقت احلايل هبذه الطريقة اهلائلة، راجع  نإ 
وإدارة البياانت، كما ميكنه تنفيذ مهام  تنفيذ العمليات أثناءكالسرعة الفائقة يف األداء الدقة والكفاءة العاليتني 

 اليت تشجع املؤسسات على استخدامه مايلي: األخرىيزاته املشروعات، ومن م كإدارةمعقدة ومهام خمتلفة  

 زايدة العناصر البشرية. إىلمرونة احلاسوب حيث يتحمل عبء اكرب من حالة النمو السريع دون احلاجة -

 الرقابة على املدخالت. أحكمت إذاانعدامها  أو األخطاءقلة -

ن تكلفة احلصول على املعلومات ابستخدام احلاسوب تقل بكثري عن أاملمارسات  أثبتتعنصر التكلفة:حيث -
 عليها يدواي. تكلفة احلصول

العائد االستثماري:تشري التقديرات اىل جاذبية االستثمار يف احلاسوب من خالل متوسط عائد يرتاوح من -
من االستثمارات الكلية كل عام، وذلك ابلنسبة ملؤسسة متوسطة احلجم، ومتثل هذه النسبة   %45اىل   35%

 2اىل البدائل املختلفة  ابلقياسمعدال استثماراي مغراي 

 أنواعه: 1-3

للحاسبات االلكرتونية فالبعض يقسمها حسب طريقة التشغيل الداخلي اىل حاسبات  أنواعتوجد عدة  
طلب منه اسرتجاعها فانه سيعطيها يف  وإذا أرقامالبياانت ختزن يف ذاكرهتا يف شكل  أن إي  Digitalرقمية 

 استخداما عاليا. األكثرالشكل املقروء وليس كما هو مسجل يف ذاكرته، وهذا النوع 

 *حاسبات تناظرية)قياسية(:كعداد السرعة واحلرارة فال يقوم مبهمة التخزين.

 والقياس.*املختلط:وهو جيمع بني الرقمي والقياسي وجيمع بني خاصية التخزين 

                                                           
 

،) ترجمة سرور عاصم أحمد الحمامي(، )الرياض: دار المريخ للنشر، الحاسبات اآللية وتشغيل المعلوماتروبرت، سترن ونانسي، سترن،   1

 .166-164(، ص ص 1990
-467(، ص ص 1998، )القاهرة: مركز وايد سرب قيس، 2ط،التنظيم واإلدارة الفكر املعاصر يفسعيد،يس عاهر وعلي، حممد عبد الوهاب،   2

468. 
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حاسبات عامة وحاسبات خاصة وهي اليت تقوم مبهام حمددة  إىلوالبعض يقسمها حسب الغرض  
 إىلصغرية ومتوسطة وكبرية احلجم، والبعض يقسمها حسب الربانمج  إىلا حسب احلجم والبعض يقسمه

 1غري متتابع  أوحاسبات ذات برانمج داخلي وخارجي ومتتابع 

كانت تستغرق   أنيف وقت قصري بعد  اإلداريةواجناز العديد من املهام  إلعدادويستخدم احلاسوب يف املؤسسات -
وكذا ختزين الواثئق اليت يتم اجنازها فيما  اإلحصائياتالتقارير، املذكرات، وخمتلف كإعداد وقت وجهد كبريين  

املؤسسة، وأخريا تسهيل عملية االتصال بقواعد البياانت،وذلك عن طريق منظومة الشبكات  أعمالخيص 
 أدوارها يف املؤسسة؟ما و   املوصولة هبذا اجلهاز،فما هذه الشبكات؟

 :Les réseauxالشبكات -2

 نأحىت يتمكن الكمبيوتر من االتصال آبخر البد من توافر قنوات اتصالية لنقل البياانت، كما جيب  
  إىلاليت تعمل على حتويل البياانت من الشكل الرقمي للحاسوب  واألدواتوالقواعد  األساليبتتواجد جمموعة من 

هي:"الرابط بني  أساساوالشبكة  الشكل التناظري لقناة االتصال والعكس هذه القنوات تعرف ابلشبكات،
للحاسبات هبدف نقل وتبادل املعلومات بني احلاسب اآليل والنهاايت الطرفية " Terminalsالبياانت الطرفية "

 2.للبياانت n lineOالنقل على اخلط املباشر  إطاراملتصلة به، يف 

  إمكاانتوقد تتواجد كلها أو بعضها حسب  وعموما توجد ثالث شبكات رئيسية مستخدمة يف املؤسسات،-
 انيت، اإلكسرتانيت.كل مؤسسة، وهذه الشبكات هي: االنرتنيت، األنرت 

 شبكة االنرتنيت:  2-1

قوة  أكثراجنازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر يف عاملنا املعاصر، بل رمبا هي  أهم إحدىتعد االنرتنيت  
 إىل إضافةكمبيوتر خاصة،   أجهزة أوشفرات  إىلي شخص استخدام االنرتنيت اليت ال حتتاج أفقد ابت إبمكان 

 3كلها.  أقطابه إىلي مكان يف العامل الذي وصلت االنرتنيت أمن  إليهاالولوج  إمكانية

وتعرف االنرتنيت هي:" اجلزء من ثورة االتصاالت"، ويعرف البعض االنرتنيت:"بشبكة الشبكات"، يف حني 
" وكايت Bob northenرفها البعض اآلخر أبهنا:" شبكة طرق املواصالت السريعة"، كما يعرفها بوب نورتن "يع

                                                           
 

 .16حممد شوقي، شادي، مرجع سابق، ص   1
 .130، ص 2001، األكادميية، القاهرة، املكتبة تكنولوجيا االتصاالت وشبكات املعلوماتحممد، حممد اهلادي،   2
 .131حممد، حممد اهلادي، مرجع نفسه،ص   3
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" وهي  Interconnection of net work" :"االنرتنيت كلمة اجنليزية خمتزلة لعبارة"Katy smithمسيث"
 .1وتعين الشبكة" net workو"وتعين الربط بني عنصرين أو شيئني  "nterconnectionIتتجزأ اىل كلمتني:"

 :Intranetشبكة اإلنرتانت  2-2

، هذه الشبكة تستعمل بروتوكوالت إحجامهاهي شبكة داخلية تقوم املؤسسات إبنتاجها على اختالف  
قاعدة  وتستخدم خدمات االنرتنيت مثل:الربيد االلكرتوين وتنظيم مساحات النقاش، FtpوHttpإنرتانيت مثل:

البياانت للمعلومات واخلربات، وهي ابختصار وسيلة اتصال بني موظفي وأقسام املؤسسة ووسيلة إلجناز 
 2االعمال.

 :Extranetشبكة اإلكسرتانت  2-3

هي شبكة املؤسسة اخلاصة اليت تصمم لتلبية احتياجات الناس من املعلومات، ومتطلبات املؤسسات  
 إليهاتقنيات احلماية ويتطلب الدخول  أيضاوتستخدم يف هذه الشبكة ، اإلعمالاملوجودة يف بيئة  األخرى

جند شبكة اإلكسرتانت  إناجلمهور العام، ونستطيع  إىلغري موجهة  أيضااستخدام كلمة املرور، ذلك أن الشبكة 
 يف اجملاالت التالية:

 نظم تدريب وتعليم العمالء.-

 ركات العاملية املتعددة املراكز والفروع.شؤون املوظفني واملوارد للش إدارةنظم -

 شبكات مؤسسات اخلدمات املالية واملصرفية.-

 

 

 

 

 

                                                           
 

،ص 2003، جامعة االمري عبد القادر، واإلعالم، رسالة لنيل شهادة املاجستري، قسم الدعوة عرب االنرتنيت اإلسالميةالدعوة مسرية، رابح بوعيشة،   1
32. 

 .62، ص 2001امعية،جلا ، بريوت: دار الراتبلشبكة االنرتنيت اإلعالميةالوظيفة عبد املالك، ردمان الداين،   2
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 يوضح متوضع شبكات اإلنرتانت واإلكسرتانت يف املؤسسة:: 01رقم الشكل 

   

 
 

  ,Annabedel,comment metter en place un extranet dans une administration املصدر:

17/02/2008.www.adiroutes.asso.fr 

 . يف املؤسسة نرتانثت واالنيشبكة اإلنرت :   معايري 01اجلدول رقما

 
  ,Annabedel,comment metter en place un extranet dans une administrationالمصدر:

17/02/2008.www.adiroutes.asso.fr 
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 الرابع:متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصال: املبحث

تشتمل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على املكوانت املادية واألجهزة واملكوانت الربجمية  
تعريف تقين يعرفها  األولواخلدمات اليت تقدم عن طريقها وهناك تعريفات للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، 

:"جمموعة من الوسائل املادية والتطبيقات الربجمية، املطلوبة لتشغيل املنظمة أو املنشأة بكل أقسامها ومرافقها" أبهنا
أما التعريف الفين للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال:"فهي جممل اخلدمات واليد العاملة والقدرات 

 كما تشمل البنية  اإلدارةاملنظمة، واليت هي ممولة من قبل  إىلوالربجميات  األجهزةالتطبيقية اليت تقدم بواسطة 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتستفيد من البنية التحتية العامة، كنظم اهلاتف وخدمات الشبكات 

 1وتلعب االنرتنيت دورا مهما وحامسا، يف هذه البنية ملا تقدمه من خدمات.

 أنه هناك: إىل ابإلضافة

احلواسيب الصغرية والكبرية، الثابتة منها  أنواعوتشمل مجيع : Computerأجهزة احلواسيب كمبيوتر -
 واملتنقلة.

وتشمل مجيع أنظمة التشغيل املستخدمة كالوينداوز ولينكس :Operating systemأنظمة التشغيل -
 وغريها.

مجيع الربامج التطبيقية وتشمل :Entreprise software applicationتطبيقات برامج املؤسسة -
 بيقات مايكروسوفت وغريها.املستخدمة يف املؤسسة كتطبيقات أوراكل لقواعد البياانت وتط

وتشمل مجيع الربامج املستخدمة يف ادارة :Data management Storageالتخزين وإدارة البياانت -
 قواعد بياانت املؤسسة مثل:شبكات التخزين وغريها.

وتشمل كل االمور املتعلقة :Télécommunication and networkاالتصاالت والشبكات -
 املادية والربجميات. األجهزةابلشبكات واالتصاالت من حيث 

وتشمل كل املعدات املادية والربجمية واإلدارية لدعم :Internet and Intranetاإلنرتنيت واإلنرتانت -
 2مواقع الويب وخدمات الويب لإلنرتنيت واإلنرتانت.

                                                           
 

، دار 5، طوتكنولوجيا المعلومات اإلدارية، نظم المعلومات عبد القادر الجباني قندلجي وعالء الدين، إبراهيمعامر،  1

 .182، ص 2009الميسرة، عمان، 
 .75، ص 2009، دار وائل، عمان، 1: املنظور التكنولوجي، ط اإلداريةنظم املعلوماتية مزهر،شعبان العاين،   2
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ويشمل كل االستشارات :Consulting and system integationاالستشارات وتكامل النظام -
 .1جمياتاملتعلقة ابلتغيري والتطوير يف العمليات واإلجراءات والتدريب والتعليم وتكامل الرب 

 مكوانت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال. :02رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 االلللللل

 

   .76،ص2009،األردن،دار وائل:األوىلمزهر شعبان العاين،نظم املعلومات اإلدارية:املنظور التكنولوجي،الطبعة  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 .75مزهر، شعبان العاين، مرجع سابق، ص   1

أجهزة 

 حواسيب 

تخزين وإدارة 

 البيانات 

االتصاالت 

 والشبكات
أنظمة 

 التشغيل 

اإلنترنيت 

 واإلنترانت

االستثمارات 

 وتكامل النظام

برامج 

 المؤسسة 

البنية التحتية لتكنولوجيا 

  المعلومات واالتصال 
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 املبحث اخلامس:وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصال:

تكنولوجيا املعلومات واالتصال تؤدي اىل صنع أنواع جديدة من الوظائف والنشاطات املتنوعة يف بيئات  
 فيما يلي: إليهاالعمل وميكن مالحظة ذلك من خالل الوظائف املشار 

 مجع تفاصيل القيود أو سجالت النشاطات.-

 حتويل وحتليل وحساب البياانت أو املعلومات.-

 عدة أنواع من املعاجلات للمعلومات يف وقت واحد سواء كانت كتابة أو صوت أو صورة. إجراء-

 مستفيد آخر. إىلوإرساهلا  إضافيةختزين البياانت واملعلومات واسرتجاعها الجناز عملية -

 .1ارسال البياانت واملعلومات من موقع آلخر ابستخدام اإلمييل االلكرتوين أو الرسائل الصوتية أو غريها-

 تسجيل وختزين ونقل ومعاجلة واستخدام واسرتجاع املعلومات.-

 2تبسيط املعلومات حبيث يسهل فهمها من قبل املستخدم لتصبح أكثر جاذبية وأكثر فائدة.-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 .192-190، ص ص 2002، مؤسسة الوراق، عمان،تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتاالسامرايت،  وإبراهيمقندجلي عامر   1
2  Alter , Information system:the foundation of E business of opc.cit,pp 72.74. 
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 املبحث السادس:أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال:

فعالية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تبنيها لألساليب املبتكرة واحتضاهنا ملختلف الكفاءات  إن 
العالية، حيث اقتحمت كافة نشاطات احلياة خاصة املؤسسات منها، ومنه ميكن حصر أمهية تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال فيما يلي:

ببذل اجلهود  واإلسراعبلدان الغنية والفقرية، تجاوز االنقسام بني التعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصال أداة قوية ل-
 بغية حصر الفقر، اجلوع، املرض، األمية، التدهور البيئي.

تساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التنمية االقتصادية، فهي تسمح للناس ابلوصول اىل املعلومات واملعرفة -
 فس اللحظة تقريبا.املوجودة يف أي مكان ابلعامل يف ن

على االتصال وتقاسم املعلومات واملعارف،  األشخاصتعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصال على زايدة قدرة -
 1مكان أكثر سالما ورخاء جلميع سكانه. إىلترفع فرص حتول العامل 

 األفرادوبوسعها متكني  تساعد على التسوية بني القوة وعالقات صنع القرار على املستويني احمللي والعاملي،-
واجملتمعات والبلدان من حتسني مستوى حياهتم على حنو مل يكن ممكنا يف السابق، وميكنها أيضا املساعدة على 

 .2املعلومات والشفافية إىلالوصول  لالقتصاد من خالل األساسية األدواتحتسني كفاءة 

لسريع والتأثري على احليوي حيث تتمحور حول قوة ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال من شأهنا االنتشار ا-
ان ابلعامل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تسمح للناس ابلوصول اىل املعلومات واملعرفة املوجودة يف أي مك

 .3نفس اللحظة تقريبا

املهمشني  األشخاصالتقليدية واحلديثة،  اإلعالمىل وسائل يا املعلومات واالتصال ابإلضافة إمتكن تكنولوج-
 بدلوهم يف اجملتمع العاملي. اواملعزولني من أن يدلو 

 تعزيز التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.-

                                                           
 

1 http:// eco.asu.edu.jo/ecofoculty/wp.content/uplods.2011/04/71.doc.(26/01/2016). 
 ، تونس2003جتمع المعلومات، جنيف مؤتمر القمة العالمي لم  2

 www.un.org/Arabic/conferences/wsis/fact6.html.15.03/01/2016.: http//.2005العاصمة
 نفس املرجع.  3
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كما اهنا متتاز بكثرة املعلومات والربامج التقنية والتعليمية لكل خمتلف الشرائح، متاحة يف أي مكان وزمان -
التنمية والتطور من خالل معرفة أمهيتها على الصعيد اجلزئي  أبمهيةرد وتوعيه وبتكلفة منخفضة وهبذا ختدم الف

 1 .والكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 مؤمتر القمة ،مرجع سابق.   1
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 املبحث السابع:مزااي وعيوب تكنولوجيا املعلومات واالتصال:

العقد اآلخر من القرن العشرين وبداايت القرن احلادي والعشرين تقدما هائال يف جمال التكنولوجيا عامة  شهد
خبطى واسعة وسريعة أكثر من وتكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة، ومازال ينمو حىت يومنا هذا ويتسارع 

 األمس.

  مزااي تكنولوجيا املعلومات واالتصال: -1

 مزااي تكنولوجيا املعلومات واالتصال فيما يلي: إبرازوميكن 

 دارية وهتتم تنمية العمل حيث تعمل تكنولوجيا املعلومات على توفري النظام واالنضباط ابلوحدات اإل
 بدورهم وإمدادهم بصورة مستمرة ابلتطورات اليت حتيط هبم. األفرادبتعريف 

 ت أتثريا اجيابيا على تكنولوجيا املعلوماحيث يؤثر تطبيق  :يف املؤسسات واإلنتاجية األداء رفع مستوى
داء واإلنتاجية يف املؤسسات بشرط وجود درجة من التوافق بني ظروف املؤسسة و مستوايت األ

 اسرتاتيجيات تطبيق تكنولوجيا املعلومات.
  ىل خلق قيمة املؤسسة هذا كنولوجيا املعلومات يف املؤسسات إيؤدي استخدام ت :ايدة قيمة املؤسسةز

 معاونتها يف تنفيذ اسرتاتيجياهتا وخاصة يف ظل زايدة حدة املنافسة بني املؤسسات. إىلابإلضافة 
 تبسط تكنولوجيا املعلومات مهمة املديرين يف اختاذ القرارات الشخصية وذلك من  :فعالية اختاذ القرارات

 1م ابلشروط املطلوبةمة يف التوقيت املالئخالل توفري البياانت واملعلومات الدقيقة واملالئ
  هندسة التشغيل  إعادة إلجناحإعادة هندسة عمليات التشغيل:تعد تكنولوجيا املعلومات عنصرا جوهراي

مبا تقدمه من مقرتحات ألفضل التصميمات أو بعد عمليات  ،سواء قبل تصميم عمليات التشغيل
 2التصميم من خالل دورها يف مراحل التطبيق املختلفة.

  والتنظيمية املعقدة، يعتمد املديرون يف خمتلف املستوايت  اإلداريةتدعيم جناح املؤسسات يف اجملاالت
والتنظيمية املعقدة واليت  اإلداريةي على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف النواح اإلداريةوالوحدات 

 يصعب فيها استخدام النظم التقليدية.
 ألفراد املنظمة، حيث تؤثر على تدعيم عمليات االتصال داخل وخارج املؤسسة السلوك االجيايب   تنمية

 الوقت بكفاءة وتقليل درجة الغموض احمليط مبناخ العمل. إدارةجانب مساعدهتا على  إىلهذا 

                                                           
 

 .159-158، ص ص 2002، املكتبة العصرية، مصر، واملبادئاألسس  اإلداريةنظم املعلومات عبد احلميد، عبد الفتاح املغريب،   1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماسرت، ختصص: علوم أثر استخدام املعلومات واالتصال على األداء املايل للمؤسسة االقتصادية ،توامي، يعقوب  2

 .10، ص 2013مرابح، ورقلة ، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي    ،اقتصادية
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  اجلودة الشاملة تساعد يف عملية التحسني من خالل مجع ومراقبة البياانت وتلخيصها  إدارةحتسني
وحتليلها والتقرير عنها، وأيضا زايدة سرعة عمليات املراقبة والتفتيش وحتسني نوعية االختبارات وختفيض 

 1.قبل ظهورها األخطاءتكلفة القيام مبختلف نشاطات املراقبة وتساعد يف اكتشاف 

 والربجميات وقواعد البياانت اليت تسهل مجع  األجهزةاملعلومات واملعارف حيث يتم استخدام  إدارةني حتس
ومعاجلة وختزين واسرتجاع املعلومات والبياانت ،كما تعمل على تطوير معارف فنية وتسويقية ومالية 

  .ىاألخر وتكنولوجية وتشغيلية ميكن استخدامها يف خلق تنافسية مقارنة ابملؤسسات 
  حتسني وتطوير اخلدمات املقدمة للعمالء حيث تؤدي دورا هاما يف دعم وخدمة العمالء من خالل

اهلندسة للوفاء ابحتياجات العمالء ونيل رضاهم وسرعة  إعادةاستخدام التجارة االلكرتونية وعمليات 
 2أتدية اخلدمات املقدمة هلم.

 :تكنولوجيا املعلومات واالتصال عيوب -2

 و الفرد على عديدة سلبية أتثريات هلا أبن جند االتصال و املعلومات لتكنولوجيا املظلم اجلانب يف أما 
 خماطر املتكرر، ابلتعب اإلصابة العرض، لشاشات الصحية املخاطر :مثل) ةالصحي اآلاثر منها نذكر متعلمجا

 احملمول، اهلاتف و االنرتنت إدمان لالتصال، السيكولوجية التأثريات الكهرومغناطيسية، االتلمجا و اإلشعاع
 اجلانب على ختلفه ما و الطاقة استهالك ) منها نذكر البيئية املخاطر من مجلة كذا و...( الصداع و العني تعب

 (.... ابلبيئة املضرة و املواد التصنيع وحدات مشكالت البيئي،

 و التشجيع مثل متعلمجا يف اجلرمية نشر على ساعد مما أهدافها غري يف التكنولوجيا هذه استغالل مت كما
 بللتعص الدعوة و العقائدي و الديين التطرف و ابلسحر العالج و العام األمن ديدهت و االنتحار على املساعدة

 اجلرمية يف استخدامها مبعىن .الشخصيات انتحال و املعلوماتية السرقة و االلكرتونية اإلابحية ترويج و العنصرية و
 عن التنقيب مثل العمليات من ابلعديد للقيام اإلرهابية اجلماعات طرف من استخدامها خصوصا .أنواعها بشىت

 و اإلرهابية اجلماعات بني االتصال و التنسيق و والتخطيط( املطارات النووية املنشآت) :مثل املهمة املعلومات
 املتعمد إما التمويل على احلصول إىل ابإلضافة التطرفية األفكار و التعليمات تلقني كذا و جدد إرهابيني لتجنيد

 (2).وغريها األيتام رعاية و اخلريية للجمعيات ستستخدم أمواهلم أن تومههم و الناس تضليل بواسطة التمويل أو
  اإلحصائيات أشارت حيث املعلومات بتكنولوجيا املرتبطة الصناعات بعض يتبع الذي التبذير ذكر ننسى ال كما
 من أكثر األمريكية املتحدة الوالايت يف عليها اإلنفاق مت والتسلية الرتفيه إىل املوجهة اإلبداعية الصناعات أن إىل

 أما ، سنواي الكمبيوتر ألعاب يف دوالر بليون 7 ال عن يقرب ما األمريكي املواطن ينفق بينما دوالر، بليون 60
 أفالم استئجار يف دوالر بليون 16 ب سنواي يقدر ما املنتجات ذههب هوسه مثن فيدفع–  عموًما – الغريب العامل

                                                           
 

 .11توامي، يعقوب، مرجع سابق، ص  1 
214.-edition,john wiley sons, inc.1999,p 13 nd,2wetherbe,information technologyTurban,mcleon,   
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و  DVDال أقراص شراء يف دوالر بليون 4,6 و السينما، تذاكر شراء ،يف دوالر بليون 8 و الفيديو، وشرائط

 96 و DVD ال أقراص حمركات شراء يف دوالر مليون 25 و  DVD ال أقراص استئجار يف دوالر بليون6

 11 و الفيديو، ألعاب شراء يف دوالر بليون 6,5 و VCRplayer "بالير آر سي يف" شراء يف دوالر مليون

 مليار 10 من أبكثر والتسلية الرتفيه سوق حجم فيقدر عربًيا أما  املمغنطة املوسيقية األقراص شراء يف دوالر بليون
 . 2006 سنة ''يب إل إل كوبرز، هاوس برايسواتر '' نشرته تقرير حسب لالرتفاع مرشح رقم وهو السنة يف دوالر
 ةالعربي البلدان أكثر من اخلصوص، وجه على اخلليجي التعاون جملس ودول عموما، األوسط الشرق بلدان وتعد

 لفضول اإلاثرة من املزيد هو و دواح هدف هلا واليت الرتفيه إىل املوجهة اإلبداعية الصناعات على إنفاقا، 
  1.لديه التسلية و الرتفيه، رغبة إشباع و املستهلك،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

االستشفائية العمومية دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في تحسين االتصال الداخلي في المؤسسات بشير، كاوجة،   1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص: نظم المعلومات ومراقبة  -دراسة حالة مستشفى محمد بوضياف ورقلة-الجزائرية

 .66-65، ص ص 2013، الجزائر، التسيريالتسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم: علوم 
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 :خالصة الفصل

عادة ملتالحق والتقدم السريع للمعرفة إصبح من الضروري يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتغيري اأ
هم متطلبات املؤسسة أاالتصال والوسائل املستخدمة له على حد سواء، مبا يتماشى مع  األساليبالنظر يف 
سواء كانت  دارة والتقنيات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال،ملنشودة ابالعتماد على أساليب اإلوأهدافها ا

اخلاص، العتمادها الكبري على مدى تدفق املعلومات خصوصا بعد اتساع دائرة املعرفة  أوىل قطاع العام تنتمي إ
  يف تكنولوجيا املعلومات.االلكرتونية املستخدمة  األجهزةوالبحث يف شىت امليادين وظهور 

 



 

 

 
 عاقة تكنولوجيا امعلومات وااتصال إدارة التغير التنظيميالفصل الثالث: 

 

  مهيد

 .امبحث اأول: مدخل إدارة التغير التنظيمي

 .التغير التنظيمي إدارةومعوقات  أميةامبحث الثاي: 

 .: إدارة وتنمية اموارد البشرية من خال نظام امعلوماتثالثامبحث ال

 .العمل واهياكل التنظيمية أساليب:التغيرات ي رابعامبحث ال

امس: اإبداع واابتكار التكنولوجي ي التنظيم.  امبحث ا

 .: مقاومة التغير التكنولوجيالسادسامبحث 

 .خاصة
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 :مهيد

دي كبر يتجلى ي تعقد واضطراب ي امكانية البقاء وااستمرار وسط متغرات بيئية تواجه  امؤسسات امعاصرة 
ام اولون  وآفرادوكذلك هو حال امديرين  ،ية امستمرةكمتاز الدي الذين يتابعون بدورهم عمليات التغير و

 يعتر التغير مة دائمة ي حياة يث أخرى، يااأحالتقليل من انعكاسها احياا وااستفادة من فرص التغير 
ولوجيا هي اهدف  ،ارا ابتا يسمح للمؤسسة ااستجابة للبيئةدامؤسسات اذ مثل استقرار ا ومكن القول أن التك

امسر الذي يرى فيها الساح مواجهة صعوات ااتصال وانتقال امعلومات مختلف أشكاها داخل وخارج حدود 
ظو اات التغير ي ؤسسة ام  م امؤسسة .يت
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 :التغير التنظيمي إدارةمدخل  :اأولامبحث 

ظيميم  موغل ؤسسةسس ال تقوم عليها أي مأهم آ أحد ثل التغير الت ولذلك  ،رض ااستمرارية وال
صر رئيسي أي قدم  ،ؤسسةاستمرارية ام مبدأكم  حركية وحتمية التغير كع ا س مصطلح التغير  التعارفهم أوه

ظيمي حسب زاوية نظر كل احث  .الت

 :ظيمينالتغير الت إدارة -1
 :مفهوم التغير التنظيمي-1.1

ظيمي على  الية  :"نهأيعرف التغير الت وتع  ،نقطة التوازن امستهدفة إالتحول من نقطة التوازن ا
 .1"اانتقال من حالة ا حالة اخرى ي امكان والزمان

صر  وأ اإدارة،وسياسات  أهدافحداث تعديات ي إ :"نهأكما يعرف على - اصر العمل آي أي ع خر من ع
ظيم  ظيمي هدف مائمة اوضاع الت اخ مع التغيرات او  وأنشطتهاعمل اادارة  وأساليبالت ضاع جديدة ي ام

ظيمية  أوضاعاستحداث  وأاحيط به  ظيم السبق على  ،نشاط جديدة وأوجه إدارية وأساليبت قق للت
ظيمات ااخرى  .2"الت

ية طويلة عادة :"هاأي حن يعرفها البعض على - ططة لفرة زم طط  ،عملية مدروسة و صب على ا وي
ظيمي أوالسياسات  ظيمي او الثقافة و اأو اهيكل الت ظيميلسلوك الت ولوجيا آ ةالت و اجراءات مع أداء وتك

ارجية للبقاء  ،ظروف العمل وغرها قيق امواءمة والتكيف مع التغيرات ي البيئة الداخلية وا وذلك بغرض 
 .3"وااستمرار والتطور والتميز

ظيمية عن طريق توحيد  إعملية تسعى " :نهأسيزواقي ومالرك وااس على  كما عرفه اندرو- زادة  الفعالية الت
مو والتطور مع  ظيمية آهدافحاجات اافراد لل  .4"من العلوم السلوكية وأساليباستخدام معارف  ،الت

ز على - ال تطويرها امتوقع  آسلوب :"أنهكما عرفه سكب اء افضل ي  ظمة ا حالة ب ااداري لتحويل ام
 .5"مستقبا

ظيمي هوأيرى مصطفى عشوي - التغير  إنوعادة يفرض  ،أخرىحالة  إ ةاانتقال من حال :"ن التغير الت
از امهام  ،من الوضعية السابقة آحسنيكون ا  ال  وآهدافوهو خطوة من خطوات التغير ويهدف ا ا

                                                           
ادي والعشرون،السيد ن، فاروق 1 شر، مصر،1، طقوى ادارة التغير ي القرن ا  .9،ص2000، دار الوفاء للطباعة وال

امعية، مصر، 1، طمدخل لبناء امهارات-. السلوك التنظيميامد،ماهر 2  .432، ص2000، دار ا
ديث ي . إدريسابت، عبد الرمن  3 امعة، مصر/ العامة اإدارةامدخل ا  362ص، 2003، دار ا
ن، عبد الرمن  4 ديثة اإبداعملتقى دو حول . وآخرونش ية ودولية، كلية العلوم -والتغير التنظيمي ي امنظمات ا ارب وط ليل  دراسة و

 .2011ماي،  19و 18ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة البلدية، يومي 
ة، 5 دراسة حالة سونلغاز مديرية التوزيع ااغواط، مذكرة نيل شهادة ماجيسر ي -امنظمةاحداث التغير التنظيمي من خال ثقافة عائشة. شتا

صص زائر، عمالأ إدارة :قسم علوم التسير   .4-3، ص ص2006/2007، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ا
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وية  ،كرأالية عوف لأفضجلها امؤسسة بكيفية أمن  أسست قيق الرغبات امادية وامع العاملن  لأفرادلغرض 
 .1"داخل امؤسسة

اصر  إحداث :"نهأكما عرفه علي السلمي على - صر من ع تعديات ي اهداف وسياسات اادارة او ي أي ع
ظيمي مستهدفة مالع قق للم وأوجه أوضاعمائمة  :مرين وماأحد آل الت مسبقا عن  ؤسسةنشاط جديدة 

 .2"غرها
 الشامل:تعريف ال
هود طويل   سن قدرة امأوهو عملية طبيعية تقوم من  ،التغير هو  تج  لعلى حال امشاك ؤسسةجل  ي

صر او  ها ادخال تطوير بدرجة ما على ع ظمة مع الركيز على زادة  أكثرع اخ السائد ي ام ما يؤثر على ام
ديدة آفكار ؤسسةاعضاء ام ٓوضاعوذلك من خال مساعدة خبر ي التغير  ،فعالية ماعات العمل فيها  .ا

 :إدارة التغير التنظيمي  -2.1
ديثة ال إيعد مفهوم   ظيمي من امفاهيم اادارية ا من  آخرينوتطورت خال العقدين  نشأتدارة التغير الت

تطرق لبعض  ،القرن اماضي هم التعارفوس اوها الباحثون حسب نظرة كل م  :ال ت
ظيميإتعتر  - على ادخال التغيرات وحل  ؤسسةعما مستمرا يهدف لزادة قدرة ام" :دارة التغير الت

اهضة للتغير ها والتخفيف من مقاومة الفئات ام امة ع  .3"امشاكل ال
ظيمي على إمكن تعريف  - موعة  ؤسسةالعملية ال من خاها تب قيادة ام ":هاأدارة التغير الت

يات ة من القيم امعارف والتق يات أومقابل التخلي عن قيم معارف  ،معي  إدارة وأي ،أخرى تق
ظيمي لتعر عن كيفية استخدام افضل الطرق اقتصادا وفعالية  التغير وعلى  إحداثالتغير الت

 .4"ةؤسسام أهدافمراحل حدوثه بقصد بلوغ 
ظيمي هيإن أيرى البعض  - و الشركة أ طويل امدى لتحسن قدرة امؤسسة هود" :دارة التغير الت

سن  ،على حل امشاكل ال تواجهها طوات امدروسة هدف  موعة من ااجراءات وا عن طريق 
موعة من القطاعات داخل امؤسسة أقطاع اعمال معن  يات التغير ستعانة آلاإ ،و الشركةأو 

ديثة  ال هذا القطاع وأفكاروالتطوير ا تصن ي  وقد يكون اهدف من التغير  ،جديدة وخراء 
ال قطاع  ال قطاع معن ا  ويل  ظيمي هم  فس  أخرىالت  .5"امستخدمة آدواتب

                                                           
ي قسم علوم التسير  ماجستردراسة حالة مؤسسة اميا سيدي الكبر، مذكرة نيل شهادة -دور ثقافة امؤسسة ي التغير التنظيميدليل، ميد. 1

 .15،ص2007، كلية العلوم ااقتصادية، جامعة البليدة،إعمال إدارة :صص
ة، عائشة. مرجع سابق، ص 2  .5-4ص شتا
لة القافلة، مارسالتغير إدارةخالدين،سعد السجم.  3  .42،ص1998افريل، -، 
ديثة للتغير أهممع عرض  واأسسامنطلقات  -ادارة التغيركمال،قامي.4 ظمات و  -ااسراتيجيات ا املتقى الدو حول ااداء امتميز للم

كومات، كلية العلوم    .2005مارس،  09و 018وعلوم التسير، جامعة ورقلة، اام  ااقتصاديةا
 .43، امرجع نفسه ،صخالدين،سعد السجم 5
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ة  ؤسسةو مأهج لتحويل او انتقال الفرد فريق العمل  أها:"كما تعرف على  -  حالة إمن حالة راه
شودة مستقبلية ظيمية هدف ا مساعدة اصحاب امصلحة للقبول والتا تب أ ،م ها عملية ت

اصة هم آعمالالتغيرات ي بيئة  ظيمي للمؤسسة ما ،ا اح  يهدف التغير الت ي ضمان 
فيذوساسة  قيق ف ت  .1"ائد دائمة للتغيرو التغيرات وا 

ظيميإ تعتر - تب تصرف جديد من حيث رسم سياسات جديدة وسلوكات جديدة  ":دارة التغير الت
تجات جديدة وأفكار تسويقيةوماذج جديدة وطرق جدي سن مقدرة ه ،جديدة دة وم دف زادة و

 .2"على حل امشاكل والتجديد الذاي ومواجهة امتطلبات البيئية ؤسسةام

 :املشالتعريف ال 

هج علمي تطبيقي له  :دارة التغير هيإ   تعر عن   إداريةوهي فلسفة  ،ومبادئ وأسسوقواعد  أصولم
فيذفعالية لرسم مسارات التغير امخطط  وأية استخدام افضل الطرق اقتصاد كيف  وإدارة ،وتقييمه ومتابعته وت

امكية   تبدأة مستقبلية دقيمية مضاوهي عملية  ،التطبيقالتغير عملية عقانية التحليل ابداعية التخيل والفكر دي
اعة امستقبل. اضر لص  من تغير ا

 التغير التنظيمي: أساسيات  -2

موعة من امبادئ ال من ااجدى للمإن إ ظيمي   االتزام مضموها والتقييد بتوجيهاها، ؤسسةدارة التغير الت
ددة لضمان حسن سر عملية التغير ومن بن هذ امبادئ:  3من اجل وضع خريطة 

  ظيمي مدى مسامة راطهم ي العملية. اموظفنترتبط فعالية وكفاءة ادارة التغير الت  وا
   آفكار، فان ذلك ا يع هميش التغيراادارة العليا امر حتمي لضمان سهولة تطبيق  أييداذا كان 

فف مقاومة لتغير. أسفلمن  آتيةا ظيمي ح   السلم الت

  ظيمن الرمي وغر الرمي ي الوقت  آخذب د البدء ي عملية التغير كا من الت بعن ااعتبار ع
 ذاته.

  ظام، والذي يتكون من البيئة والعمليات الثقافة تمع التغير الدعم امتواصل لل ان يقدم 
 .السلوكيات...اخ

                                                           
درية، مصر، اإدارة امعاصرة،شريف،علي 1 امعية، اإسك  .303، ص2003، الدار ا
، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة التغير كمقاومة التغير إدارةعن التغير التنظيمي  أساسيةمداخلة بعنوان مفاهيم معيزي،قويدر. 2

 .02البليدة،ص
شر والتوزيع، القاهرة، مصر، صاإداريتطور الفكر السلمي،  ،علي 3  . 207، دار غريب لل
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  اح اافراد للتغير اذا توافر فريق عمل من ااختصاصين سواء من الداخل او اذا اقتضى تزداد فرص 
بية. رة ااج  اامر ااستعانة ا

  بغي ان يتم التغير ي اجاات ال تكون اكثر عرضة من غرها للضغوط البيئية، لكن هذا ا يع عدم ي
ية ي  ظمة امستقرة نوعا ما.اجراء التعديات التدر  اجزاء ام

  اقشة وفهمه من خال عمليات ااتصال، فهذ تعتر يزيد  قبول اموظفن للتغير اذا اتيحت هم الفرصة م
ظيمي وليست قواعد ابتة  أهم كم ادارة التغير الت قوانن إلزامية، إما هي نقاط  أوامبادئ وآسس ال 

ظيمي، والذين يعود هم سلطة تكييفها مع اموقف وطبيعة  هامة يسرشد ها القائمن على عملية التغير الت
 1التغير الذي هم بصدد القيام به

  :مراحل ادارة التغير التنظيمي-3

ظيمي وهي كما يلي  2:تتمثل هذ امراحل ي الفرات امختلفة ال تتطلبها ادارة التغير الت
ارجية :وهي اإعامفرة  -أ ية ال موجبها يدرك امدراء التغرات ا ة  من خال ،الفرة الزم مع ومعا

  .امعلومات نظام ااعام ااسراتيجي

اك  ،الفرة ال تستغرقها ادارة امؤسسة ح تستجيب للتغيرات :تتمثل ي فرة رد الفعل -ب وه
اك ااد اك اادارة السريعة ال ا اختاف ي تعامل امؤسسات مع التغير فتوجد ه ارة البطيئة وه

ائمة ليس ها نظام للرصد واليقظة.....اخ اك ايضا اادارة ال  .تستغرق وقتا طويا وه

دما يقرر امدير تبدأ :فرة التصميم -ت د اانتهاء من تصميم  هذ الفرة ع تهي ع القيام برد فعل وت
ساسيات الداخلية ،امواجهةخطة  ب ا  ،حيث يتم اللجوء ا مستشارين من خارج امؤسسة لتج

قابة  إشراكيتم  أو اذامؤسسة ي  وإطاراتال   .القرارات ا

سيد وتطبيق ااجراءات  :التنفيذفرة  -ث طط ا  امتخذةيتم ي هذ  ويل ا على  أفعالأي 
تلف  أثرمن خال  ،ارض الواقع السلطة الرمية والشخصية الكارزمتية للمدراء وامرونة الداخلية و

وافز  .ا

ة على تطبيق ااجراءات  التأثراتي هذ الفرة يتم تقييم مدى  : التأثرفرة  -ج ا ي  امتخذةال
كم على ما ،التعامل مع التغير  م فعله. مع ا

 :التغير التنظيمي إدارةخصائص وتقنيات   -4

                                                           
 .208، مرجع سابق، ص السلمي ،علي  1
زائريةاهادي، بوقلول.  2 يدة،امؤسسة ااقتصادية ا كمانية ا ادي ااقتصاد حول  : ضرورة التغير ومتطلبات ا مداخلة ضمن املتقى الثاي ل

زائري ي ظل اقتصاد السوق  ابة،  واإصاحاتالرهاات ااقتصاد ا تار ع ديدة، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة اجي  افريل،  27ا
 .04، ص2005
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سبة للمؤسسة ال تعتر نظام فرعي يعتمد أ ظيمي من القضاا اهامة ال بشكل  صبحت قضية التغير الت
ظيمي خاصة ي الوقت الراهن، وذلك لتحافظ امؤسسة على مكانتها ي ظل التطورات  كبر على التغير الت

اصلة نتطرق   :فيما يلي إليهاا
 :التغير التنظيميخصائص ادارة  1.4

وانبها امختلفة واإحاطةها ومعرفتها  اإمامالتغير بعدة خصائص هامة يتعن  ةتتصف ادار   1:ها و
 ظمة تتجه ا   :ااستهدافية اليا بل م ي اطار حركة م دث عشوائيا وار التغير حركة تفاعل ذكي ا 

 .غاية  معلومة ومواقف عليها ومقبولة من قوى التغير
 وان يتم ي اطار امكانيتها ؤسسة التغير الواقع العملي الذي تعيشه ام إدارةترتبط  نأب  :الواقعية

 ومواردها وظروفها ال م ها.
 اسب من التوافق بن عملية التغير وبن رغبات واحتياجات  أنب   :التوافقية اك قدر م يكون ه

 وتطلعات القوى امختلفة لعملية التغير.
 ركة أنيتعن  :الفاعلية اسبة وملك القدرة  تكون ادارة التغير فعالة أي ان ملك القدرة على ا رية م

 على ااخرين وتوجيه قوى الفعل ي اانظمة والوحدات اادارية امستهدفة تغيرها. التأثرعلى 
 اي والسبيل  الوحيد لتحقيق ذلك هو امشاركة الواعية للقوى  أنتاج   :امشاركة اك تفاعل ا يكون ه

 التغير. لتغير وتتفاعل مع قادةا تتأثرال  وآطراف
 ي ان واحد وآخاقيةيتم التغير ي اطار الشرعية القانونية  أنب   :الشرعية. 
 جح    :اإصاح ب ان تتصف  إدارةح ت و  اإصاحالتغير  ب ان تسعى   إصاحمع اها 

ة ما ما ظمة هو قائم من عيوب ومعا  .هو موجود من اختاات ي ام
  اد قدرات تطويرية   واابتكار:القدرة على التطوير هو  ما لضافيتعن على التغير ان يعمل على ا

و اارتقاء والتقدم أقائم   .فقد مضمونه وإاو مستخدم حاليا فالتغير يعمل 
  ها ايضا  إدارة أن :اأحداثالقدرة على التكيف السريع مع التغير ا تتفاعل مع ااحداث فقط ولك

 2.تتوافق وتتكيف معها

 

 

 

                                                           

ر عبوي،  1 وز امعرف1، طادارة التغير والتطويرزيد، م شر والتوزيع، عمان، ، دار ك  .23-22، ص ص2007ة لل
ر 2  .23مرجع سابق، ص،بوي عزيد، م
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 :تقنيات ادارة التغير التنظيمي 2.4
يات ال تكون ب آغلأي  موعة من التق ظيمي  اح امؤسسة  آسبابحد أحيان تكون للتغير الت

ديدة السائدة ها لأوضاعومائمتها  يات   ،ا عرض هذ التق  1:كمايليوس
  ظرية ظيمية التجريبية وترتكز على التطبيق العلمي للمفاهيم ال ظيمي داخل  إدارةالبحوث الت التغير الت

 .البيئة احلية أي اختبارها ي امشاريع امصغرة

 قيقة للمشاكل وطبيعة امتغرات اابداع ي دراسة امشاريع ما ساعد ليل العاقات ا ما  ،امدراء على 
 .قدرة على مقارنة امشاكل ال تواجهوها مع تلك امماثلة ي امؤسسات ااخرى أكثرجعلها 

  يات التغير إالتطور العلمي لسلوك الباحثن والذي ادى ية التعلم ااجتماعي تغر تمثل  ،تطوير تق ق
 العاقة بن اعضاء الفريق وبن اجموعات ي امؤسسة.

  يات احداث التغير ي امؤسسات مثل اادارة تالتطور ي نظرات اادارة القائد ا التطوير ي ق
 .اادارة التجوال اادارة الثقة آهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ال للطباعة،طاادارة امبادئ وامهاراتماهر، ،امد 1  .630،ص2004-2،2003،شركة ا
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 .:التغير التنظيمي إدارةومعوقات  أميةامبحث الثاي: 
 :دارة التغير التنظيميإمية أ -1
 من واحدو  ،ي الوقت الراهن اإدارةاصبح من امواضيع اهامة ال تسيطر على تفكر  وإدارتهن فهم التغير إ

ب على القادة  أهم وتكمن امية  ،اجح  وفعال أداءلضمان  وإدراكها،وامشرفن فهمها  اإدارينالعمليات ال 
ظيمي فيمايلي إدارة  :التغير الت
 ظيم أي من مبا  التكيف امستمر مع التحوات البيئية سواء رات اافراد او من دكانت داخلية من داخل الت

ارجية  .ا

 مية الشخصية يشغل وظائف تف و الت امي تطلعات اافراد  يل امزيد من لق مهارهم واو ت  تؤدي ل
هود والتخلص من ااعمال  يةا  .الروتي

 ويل الكفاءات الفردية ماعة و مية روح ا ة ا  العمل ضمن فرق لت ويل امعرفة الكام ماعية والتا  ا
ة  .ا معل

 .قيق ااهداف فس   خلق اابداع التطوير الثقة ال

  قيق افضل اشباع للرغبات امتجددة بدون عيوب خال فرة جد قصرة بتواجد  دائم والعمليات
قيق رضا العميل والذي اصبح بشكل  1،امطلوبة و   .نواة الدورة ااقتصاديةمن خال توجه امؤسسات 

 دمات اسعار اقل اشباع اكر.جودة السل  ع وا

  مود ال تعيشها والتخلي عن ااعمال اات امؤسسة يكسر حالة ا وع  سن ي الكم وال ان التغير 
ية و اابداع الروتي   .والتوجه 

  قيق اهداف اصحاب امصلحة. ةكفاءبقيق ااهداف الفاعلية و  2خدمة العماء جودة ااداء 

 

 :دارة التغير التنظيميإمعوقات  -2
و إتواجه  ظيمي عدة معيقات قد  قيق اهداف التغير امسطرة ونذكر  لدارة التغير الت ها وبن  بي

ها:  3م
  سارة امادية وف من ا حيث قد يسود ااعتقاد ان اعباء عملية التغير  ،توقع كسب مادي أوا

تج  ،امستوات الوسطى والعاملن إداريمها ستقع على ظمع هذا ااعتقاد سيتحول ا خوف قد ي
ظور يسود الشك ن التغير يع استغراقا اكثر ي العمل مقابل أ ،مقاومة شديدة للتغير وفق هذا ام

                                                           
مران العطيات.  1 شر والتوزيع، عمان، 1،طالتغير والتحدات العصرية إدارةمد بن يوسف، ال امد لل  .64، ص2006، دار ا
ر عبوي 2 شر والتوزيع، عمان، 1التغير والتطوير، ط وحدات إدارة. زيد م وز امعرفة لل  .27، ص 2007، دار ك
 

3 www.hrdiscussion.com/h58382.html..2016،23:02/01/06  معوقات ادارة التغيير التنظيمي 

http://www.hrdiscussion.com/h58382.html.??????
http://www.hrdiscussion.com/h58382.html.??????
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تمل  اع امتقاعدين ان عملية التغير ستعود مك إذا أما لْجر،فيض  لكسب ان قياديو التغير من اق
ميع  ميع فان ا خرطونعلى ا تهدون ي عملية التغير سي  .و

  وفالشعور يد توصيفا وظي آمان او ا ودةفقد يتطلب ا ا معاير ا شا التزامات  مثا  ،يا جديدا ي
صب او  وهذا ما يدفع البعض على الشك ي قدراهم لالتزام هذ امعاير والتا التخوف من فقدان ام

 .التدحرج ي السلم الوظيفي

 وف ا ظيمي ان يفصل الفرد عن فريق العمل  امساندة ااجتماعية، أواجتماعي ا قد يفرض التغير الت
وهذا ما قد يدفعه  اآخرين،وح قد يفرض عليه العمل معزل عن  ،ميزة إنسانيةالذي تربطه به عاقات 

اي يزيد من فرص  ظيمي دور ا ثيث هدف احافظة على الوضع اما اذا لعب التغير الت ا السعي ا
 اانتماء ااجتماعي.

 ساسية السلبية ان الثقة الكاملة ي قيادي التغير وغياب ا ثقة مع قيادي التغير ي امؤسسةدرجة ال
 .عل الفرد يتقبل امهام ال تؤكل اليه ي اطار التغير ،معهم

 ضارية وأبعادها الثقافة الفردية قد تتعارض بعض احاور تغير مع ثقافة الفرد عله مراحا ي  ،ا وهذا ما 
هج راط ي هذا ام بغي على مصممي برامج التغير ا ،عملية اا ظور ي ظيمي وقيادييه ومن هذا ام لت

طر.  مراعاة هدا البعد ا

ظيميأومن   :هم موانع ومعوقات التغير الت
 وف من الفشل وعدم معرفة  .ا

 غياب الرؤية والرسالة. 

 امركزية. 

 وف من نتائج  .ا

  التأكدالرغبة ي عدم.  

  سيقغياب  .وامتابعة والتعاون الت

 اصر امادية  .ااهتمام الع

  1السلوكيةامال العوامل. 

 

 

 

 
                                                           

1 www.hrdiscussion.com/h58382.html.نفس المرجع السابق   
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 إدارة وتنمية اموارد البشرية من خال نظام امعلومات: :ثالثامبحث ال

افسة   ا خاصة مع ام ا ا مية البشرية وتطوير آداء البشري أمية كبرة ي وقت ظى الت لقد اصبحت 
العمل على تطوير كفاءاته الشرسة ال يعرفها قطاع آعمال لذا فإن السبيل الوحيد ٓي مؤسسة للبقاء هو 

ة داخله.  البشرية امتاحة والكام

مية قدرات آإن العملية التدريبية تعد الس- ا مسامة بيل اامثل لرفع وت ولوجيا امعلومات ه فراد ولقد سامت تك
 عظيمة وهذا من خال ثاث مراحل هي:

 مرحلة التخطيط واإعداد للعملية التدريبية.-

فيذ ال-  عملية التدريبية.مرحلة ت

 1مرحلة قياس او تقييم كفاءة العملية التدريبية.-

 أوا: مرحلة التخطيط واإعداد للعملية التدريبية:

ديثة ي تفعيل وترشيد عملية التخطيط للعملية التدريبية، وذلك بتوفرها   لقد سامت نظم امعلومات ا
قيقي ص معلومات حديثة وي الوقت ا  2للمشرفن على هذ العملية وذلك فيما 

اجات: -1  وذلك بتوفر معلومات عن:قياس ا

اصر القوة ومواطن الضعف، وهذا احد امداخل ااساسية آ- ليل ع هداف والتوجهات والسياسات امتبعة و
 لتحديد ااحتياجات.

اصر التحليل - اصر القوة ااحت شبكة اانرنيت امكانية معرفة ع ديد ع ااسراتيجي بصورة مكن من خاها 
ديدة.  ومواجهة مواطن الضعف عن طريق التدريب ما يستجيب للتوجهات ا

ارجية،والتعرف على الفرص والتهديدات ال تتعرض ها  - ديد التغرات ا  ااحت شبكة اانرنيت امكانية 

ديد من اا ديد ا  3حتياجات مع ااستفادة من الفرص وتفادي امخاطر.وبصورة مكن من خاها 

ولوجيا دورا حيوا من خال:التخطيط لاحتياجات:-2 ا كذلك التك  وتؤدي ه
                                                           

، -دراسة ميدانية على آكادمية الدولية آسرالية-أثر استخدام تكنولوجيا امعلومات على أداء اموارد البشريةعزيزة، عبد الرمن، العتيي، 1
  .66، 65، ص ص 2010

 .352، 351، ص ص 2004، مصر، اموارد البشرية وعصر امعلوماترأفت، رضوان،  2

 .66عزيزة ،عبد الرمن العتيي، مرجع سابق، ص  3
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لكافة  اإنتاجان شبكة اإنرانت تتيح للمديرين امسؤولن عن العملية التدريبية معرفة برامج وخطط العمل -
فيذ هذ الرامج. ،آخرى اإدارات  وهذا مكن وضع خطط واقعية لت

اسبات وضع خطط مسبقة للعملية التدريبية او امساعدة ي ذلك، حيث توجد بعض - تتيح بعض برامج ا
اك بعض    Spssالرامج ااحصائية امساعدة ي ذلك ك: برة امتاحة مثل: آنظمةكما ه   1Parysا

قيقي.تتيح امكاات الوسيط الذكي ا- اسبة مع الواقع ا اميكي للرامج التدريبية بصورة م  مكانية التخطيط الدي

 انيا: مرحلة تنفيذ العملية التدريبية:

فيذ الرامج التدريبية، حيث   ولوجيا امعلومات بطريقة فعالة ي ت تلف ماما  أاحتساعدت تك طرق 
جديدة وسهلة ي مارسة العملية التدريبية ي كافة مراحلها  هذ ااخرة اماطا أوجدتعن الطرق التقليدية، حيث 

 وذلك وفق مايلي:

 التدريب عن بعد.-

زل.-  التدريب ام

 التدريب امستمر.-

اء العمل.  التدريب اث

 2التدريب وفق امستوى.

 الثا: مرحلة التقييم:

ولوجيا امعلومات ي   العملية التدريبية حيث مكن ان نلمس ثراء وتسريع مرحلة تقييم إلقد سامت تك
 ذلك من خال ثاث نقاط هي:

ولوجيا امعلومات امكانية التقييم امستمر لكفاءة العملية التدريبية، من خال التفاعل بن امستخدم -1 تتيح تك
ديد نقاط القوة والضعف.  والرامج التدريي بصورة كاملة مكن من خاها 

يب الذكية امكانية تتبع امتدرب ي ميع حاات التدريب، حيث يقوم الرامج الذكي تتيح برامج التدر -2
اء مرحلة التقييم. اء العملية التدريبية وليس فقط اث  بتجميع وتوفر ميع امعلومات اث

                                                           
1 Jean.M.Pretti©،op.cit،P78. 

 .69، 68، 67،عبد الرمن العتيي، مرجع سابق، ص ص  عزيزة 2
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 إمكانية  Workflowتدفق العمل  أساليبشبكات العمل الداخلية اإنرانت استخدام  إمكانيةتتيح -3
ظرية فقطقياس   1تدفق العمل قبل العملية التدريبية وبعدها معرفة القيمة الفعلية للعملية وليس ال

 ثر تطبيق تكنولوجيا امعلومات على ادارة وتنمية اموارد البشرية:أ-1

ولوجيا امعلومات قدرة امشاريع على اابتكار ويزيد عملياها التشغيلية كفاءة، واسراتيجياها  سن تطبيق تك
 والتسويقية فعالية اإداريةوعملياها 

 2هم التطبيقات املموسة لتكنولوجيا امعلومات ي اادارة والتدريب:أ-2

يات امعلومات وااتصال دورا -أ ساسيا ي عملية التدريب والتطوير ااداري ي كل مرحلة من امراحل اتلعب تق
 التالية:

ديد ااحتياجات.-  مرحلة 

اسبة.- طيط وتصميم الرامج ام  مرحلة 

فيذ الرام-  .جمرحلة ت

 مرحلة التقييم وامراجعة.-

 مرحلة التحسن والتطوير.-

ليل البياات. اذ القرارات و  هذا اإضافة ا ا

ديدها-ب ولوجيا امعلومات على هذ امراحل يكمن ي دقة  ليلها، ومن اممكن  إن اثر تك ن تتم عن بعد أو
رات ي أماكن اخرى وبتكلفة أقل،ومن اممكن ااشارة   إوبدقة وسرعة عالية وكذلك إمكانية ااستفادة من ا

 التطبيقات املموسة التالية:

 ااتصال امباشر.-

ماذج - تلف ال  لكرونيا.إتعبئة 

 اانتشار السريع استخدام الريد االكروي واانرنيت.-

                                                           
 .354رأفت، رضوان،مرجع سابق،ص  1

 
د، طادارة وتنمية امؤسسات الصغرة وامتوسطةجواد، ،نبيل  2 شر والتوزيع  امعية للدراسات وال  .197ص  ،2006، 1، امؤسسات ا
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طط والرامج وامعلومات.امرون-  ة ي تعديل ا

 التعلم عن بعد.-

اسب ي التوقيت - اذ القرار ام اا على ا عكس ا ها ما ي يي تلف البياات بدقة وكفاءة عالية وسرعة  ليل 
اسب.  1ام

  تنظيم الكروي:إحويل التنظيم من تقليدي  -3

ويل  digitizationو التحويل الرقمي للمعلومات أالرقمية  هو عملية خلق صورة رقمية يتم من خاها 
وبة على الورق  لية إامعلومات من صورة مك فوظة على الكمبيوتر، ويتم تداوها على شبكة  و أ صورة 

زة أو أقراص مرنة أعلى  أوالشبكة الدولية للمعلومات،  ويل الصور آأقراص مكت خرى للمعلومات احقوظة و 
و صورة الكرونية، مكن تداوها الكرونيا وذلك من خال مايسمى اماسح الضوئي، أو مرئية، أ صورة صوتية، ي

ازلية مكن استخدامها على إضا عملية ترمة للمعلومات أيوهي   صورة رقمية، مع تسطرها ي صورة ملفات ت
صوص امكتوبة والصوت والفيديو  ركة.أوكافة الكمبيوتر ويشمل ذلك ال  نواع ا

ظمة الرقمية  اء على ماسبق،مكن تعريف ام اء  أهاوب ظيمي لأأب دوار وما أفراد ومايقومون به من و هيكل ت
و معلومات م هيكلته بصورة يكون فيها ااتصال الرئيسي عر أكمهم من قواعد وما بتعاملون فيهمن موارد 

ظمة مع بعضهم البعض ويتم تبادل امعلومات،ي صورة رقمية حيث يرتبط آ الكمبيوتر واانرات فراد داخل ام
ظمة ي صورة شبكات خارجية أفراد ي فروع و مع آأ  intranetsي صورة شبكات داخلية  خرى للم

extranets اء آأ ظمة الرقمية هي وحدة ب ظمات ااخرى عر اانرات.وام لكرونية وهي عمال ااو مع ام
ولوجيا امعلومات وااتصاات ويشر جرنز  ولوجيا رئيسية هي تك كومة االكرونية وتعتمد على تك اء ا وحدة ب

ظيمي يعتمد أ امية امعلومات ي هيكلة امؤسسات ي إي هذا الصدد  اء ت ساسا على ميع امعلومات أي ب
 2 .و التكاثر ااجتماعي فيهاأامؤسسة نتاج إوال يتم فيها السيطرة على ظروف 

ها  زي و نشرها ي صورة رقمية من خال استخدام نظم امعلومات ي خصيصة أفالتحكم ي تدفق امعلومات او 
ظيم ااسراتيجي لكافة ظروف امؤسسة  ما لاستمرار على أجوهرية من خصائص امؤسسات وال تتطلب الت

الية آ اسبا و للتعبراوضاع ا   3.م كان التعبر م

 
                                                           

 .198نبيل، جواد، مرجع سابق، ص  1
وموذج  2 مد، رة للبحوث تطويري للجامعات العربية من منظور التنظيم الرقمي للمؤسساتد/مصطفى عبد السمبع  ،دار ا

 .13.14والتدريب،القاهرة،ص
,CA.UCP.P28.THE constitution of society berkeleyGiddens,A(1984)M. 3  
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 العمل واهياكل التنظيمية: أساليب:التغيرات ي رابعامبحث ال

 أثر امعرفة وتكنولوجيا امعلومات على منظمات اأعمال:-1

ولوجيا عدة معاي ولكن إن تعلق آمر  ظام آعمال فإها تتضمن كل آساليب ال تستطيع  للتك ب
ولوجيا تضم امعرفة  أصحابمن خاها خلق القيمة ا  ؤسسةام ، طرق اإنشائيةامصلحة والشأن فيها، فالتك

فيذ العمل، التجهيزات امادية، ااتصاات واإ ة ال تستخدم ي ت تلف نظم العمل وامعا لكرونيات و
ظمة  1نشاطات آعمال للم

ولوجيا امعلومات وااتصال بكل  وقدراها من آمور امهمة ااسراتيجية ي نقل امعرفة  أبعادهاتعتر تك
ل لكثر   وتوليدها وامشاركة فيها، إن تطور الفكر اإداري آكادمي والتطبيقي خال العقود آخرة قد أوجد ا

تيجة هذا التطور قد حدث تغير هيكلي ي وظائف اإدارة وأساليب العم  من مشاكل اإدارة، ل ي امؤسسة وك
ليل امعلومات ال أصبحت تشكل موردا هاما ٓية مؤسسة بل أصبحت من آبعاد ة و ديثة بعد معا  ا

ولوجيا امعلومات أوجد فرص جديدة أمام مدراء  ا فإن ظهور تك مؤسسات  2آساسية للعملية اإدارية ومن ه
اات استخدامها ي اسراتيجيات آعمال اذ مكن استخدامها ي ثاث مستوات لتحسن  اد  آعمال إ

ظمة  افسي للم  .3الوضع الت

 التكنولوجيا وتغير السلوك التنظيمي ي امؤسسة:-2

اء امؤسسة وا  دد طبيعة وب ولوجية وكيف أها  مية التك لفكر اإنساي تعددت آسئلة حول الت
ددة ولوجي يتطلب تب امؤسسة بطرق  اك إلزام تك وأن يتصرف  والتصرفات البشرية داخل امؤسسة، وهل ه

اء ااجتماعي ي  ة، هل من اممكن أن تساعد القيم اإنسانية وامؤسسات والب أعضاؤها ي حدود خطوط معي
ولوجيا بدا من ديد مسا التك اول  ولوجيا أصبح أمرا يستدعي تفسر  حوها، حيث أن ت اإلتفاف موضوع التك

ظيمي على سلوك الفرد  دثه التغير الت ماعي  امتداخل من جهة، والتأثر الذي  ظيمي الفردي وا السلوك الت
وماعة العمل، سواء كان تغير هذا السلوك مطلوا ي مراجعة امهام والعمليات الازمة لتحقيق العمل، أو ي 

ظيمي امخطط الذي يقوم على جهود مستمرة منا ظيمي، أو ي اسراتيجيات العمل، ٓن التغير الت  هيكل الت

بؤ ي  مية مهارات آفراد، ويهدف ا التفسر والتحكم والت ظيمي الذي يهتم بت راء ي السلوك الت طرف ا
ديدة هي أهم ولوجيا وامعارف ا دسة، حيث  سلوكياهم، اعتبار أن التك العوامل ال أارت ااهتمام إعادة اه

ات  سي ظيمية لتحقيق  ديثة تسمح ها بتعديل جوهري للعمليات الت ولوجيا ا زاد ادراك امؤسسات أن التك

                                                           
شر والتوزيع، 1ط -مدخل معاصر– اأعمالوظائف منظمات فهمي زارة،  ،فريد 1  .40ص ، 9200،آردن، دار البازوري العلمية ل
شر والتوزيع، 1،طعمالاأاسراتيجيات اادارة امعرفية ي منظمات  ،عجان، حسن،حسن 2   .56، ص 2008، آردن، إثراء لل
 .56حسن، مرجع سابق، ص  عجان،،حسن  3
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ولوجية  اسب القدرات التك دمة.......، مع أن العمل لي ودة، ا أساسية ي عوامل مثل: الوقت، التكلفة، ا
الية.بدا م اسب مع الوظائف ا ولوجيا هي ال تت  ن جعل التك

علها أكثر كفاءة، بتخفيض - طوات الوسيطة ي عملية ما  فيض عدد ا قيق  دسة ا   كما هدف إعادة اه

فيض نسب آخطاء، وإسراع  توج  إنتاجمتطلبات العمالة، والتخلص من العملة الزائدة، و هائيام  .ال

هود بن آعضاء القائمن العمل ي وقت واحد بدا من العمل امتتابع  وتعمل على  تقوية وتضافر ا
ظيمي الذي يتأثر بقيم  د أن السلوك الت فض فرص الصراع وسوء الفهم، ي امقابل  ي العملية الواحدة ما 

ظيمية يسعى ا تعديل امعاير الثقافية وآدوار من ال  اإدارة والثقافة الت خال دراسة شخصية آفراد ي 
ماعي ي امؤسسة ال تكوها  اسب ودراسة السلوك ا اسبة للقيام العمل ام العمل، واختيار الشخصية ام

قيق آهداف. از امهام و  1امؤسسة لتسهيل ا

 ادارة والعمل:وسيحدثها تطبيق تكنولوجيا امعلومات ي مفهوم ا التغيرات ااساسية الي أحدثها-3

ديثة تسمح العمل عن بعد وكذلك إعطاء التوجيه عن بعد ما - ولوجيا ا تغير أساليب العمل، فاستخدام التك
صري الزمن والتكلفة. عكس على كل من ع  ي

اذ القرارات السليمة.-  سرعة تداول امعلومات ضمن امؤسسة والتا امساعدة ي ا

هائل من امعلومات ال يصعب التعامل معها بسهولة يتطلب مهارات خاصة ي  تغير امهارات فوجود كم-
 اانتقاء.

ه ا ااعمال اابداعية والفكرية.- ية وم صر البشري من قيود ااعمال الروتي  رير الع

 2زادة أمية سرية امعلومات واموثوقية.-

 

 

 

 
                                                           

اصة، أعراب، سعيدة1 اعة امواد وآدوية  :التكنولوجيا وتغير القيم الثقافية وااقتصادية للموارد البشرية ي امؤسسة ا دراسة حالة مؤسسة ص
مية اموارد البشرية، صص: ت يل شهادة اماجستر، قسم علم ااجتماع والدمغرافيا،  يوانية:مذكرة ل   .49، 48، ص ص 2006ا

 .198حسن عجان، حسن، مرجع سابق، ص  2
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امس:  واابتكار التكنولوجي ي التنظيم. اإبداع امبحث ا

ظيمي واإبداع قضية ذات شان وأمية كبرة ي دنيا آعمال ، ما ها من اثر    مثل العاقة بن التغير الت
افسية، فقد  هج آكثر استعماا واعتمادا لتحقيق اميزة الت ديثة، ان اإبداع أصبح ال على أداء امؤسسات ا

ظيميتطرقت العديد م مكن ، كما ن الدراسات لكل من امتأثر امتجسد ي اإبداع وامؤثر امتمثل ي التغير الت
ظيمية على مواكبة و استيعاب التغير  ديد اارتباط بن التغير واابتكار من خال العاقة بن القدرة الت
مية القدرة على اابتكار ي آساليب وي آشكال وامضمون ، و على  ولوجي حيث يعمل التغير على ت التك

وافز  مية الدوافع وا من أجل اارتقاء والتطور ، و ذلك ما يقتضي القيام بعمليات تفجر امطالب والرغبات ، وت
ة آخطاء السابقة ، والقيام بعمليات التجديد  ية متازمة ، من خال إصاح العيوب ومعا سي تطويرية و

قيق التطوير الشام ظيمية والتا :  توجات واهياكل الت سبة للوسائل والطرق وام ل واابتكار واإحال ال
ولوجيا جديدة قيق أساليب إنتاج جديدة تعتمد على تك و التطوير   . امتكامل الذي يقوم على  فالتغير يدفع 

و اابتكار... وهكذا دواليك  .والتطوير يدفع 

ديثة:أوا  : اإبداع كبعد جديد للتغير ي امؤسسات ا

ديثة احد أوجه التغير ا لفعالة، فهو ي آساس إسراتيجية يعتر اإبداع داخل امؤسسات ا
ارجي، و قد يكون هذا  جديدة ي التفكر و التعامل مع التحدات و امشاكل الكثرة ال يطرحها احيط ا
تج جديد ي السوق، كما قد يكون ثورة على كل ما هو  اإبداع ي صورة اسراتيجة تسويقية جديدة أو طرح م

اصلة ي العامتقليدي   و ابت ما يواكب ا  . 1مؤسسة مع امتغرات ا
 انيا: التغير التنظيمي واإبداع:

ظيمي للمؤسسات      ظيمي للمؤسسة، الوظيفي والعملياي، فاهيكل الت انب الت ودة يعكسها ا اإبداع وا
لضمان استمرار اإبداع،     ُمصمم، لكي يُثّبت الركيز على اامتياز ي كل شيء يقوم به آفراد ي كل امستوات، و 

 الذي يعتر ظل للمجهودات امبذولة.

ِصتة"  1Michel Crozierكما يقول     
ُ
أي - écoute’entreprise à l’Lي كتابه "امؤسسة ام

صغية ٓفرادها
ُ
زل  -ام د ُنُشوب حريق ي م ال ع أنه و ففي ظل آزمة سيكون رد فعل امؤسسة فوري، كما هو ا

وذلك عن طريق زادة امركزية، تكثيف مراقبة اموازنة، وتسرُع اإدارة العليا ي اخذ اإجراءات العامة  احدهم،
صيب "دكتاتور" سيفرض  2والصارمة ال تفرض على امستوات الدنيا، هذا تعمد اإدارة حسب كروزي إ ت

                                                           
ديثة اإبداع ي تغير أثرمداخلة بعنوان: ،فتان الطيب،بومصباح نبيل 1 يا جامعة  ،اسراتيجيات امنظمات ا اية، جامعة ا عبد الرمان مرة 

  .11بلعباس، ص اليابس سيدي 
2 Michel Crozier, L’entreprise à l’écoute : apprendre le management post-industriel, InterEditions, France, 

1994, p.7 
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رك الفرق. طبعا، ا نستطيع حل امشكلة ا ن آفراد م يعودوا يتحملوا الدكتاتورية ح التضحيات الضرورية و
وع من التفكر الغامض، كثر  ي امؤسسة، وح لو كانوا قادرين على تقدم التضحيات. ي نفس الوقت هذا ال
الية ال تؤدي إ تثبيط الفرق و تؤدي أيضا إ شلل القدرة على اإبداع أكثر انشغال  من السلوكات اإدارية ا

 البقاء. أمية

ظيم و اإدارة امرتكزة       سى أن من آمية مكان أا نعتر التغير هو فقط ي أساليب الت ب أن ن كذلك ا 
ديد اإبداع         طاب وطريقة ااتصال، وهذا إذا أردا فعا بعث و يات امتقدمة، بل هو تغير ي ا على التق

ديثة ظمات ا  .  1ي ام

 ي ظل التغير التنظيمي:  اإبداع  راتيجيةإسالثا: 
قق الفعل  اها امؤسسة، ح  ظيمي ال مكن أن تتب اك العديد من اسراتيجيات اإبداع الت ه

ه ظاهرة دائمة و متأصلة، عل م طط  اإبداعي و  ظيمية ال  و يقصد إسراتيجيات اإبداع السياسات الت
اسب داخل امؤسسة، و من هذ اإسراتيجيات: اخ ام  العملية اإبداعية و توجد ها ام

 موذج اإدارة اأهداف: -1

اولة لتحقيق أهداف امؤسسة من خال زادة االتزام لدى العام  لن و تعرف اإدارة آهداف على أها 
قيق أهدافها و نشاطاها  .2مشاركتهم الفعلية ي 

ظام امديرين امعلومات عن  يركز نظام اإدارة آهداف على الرؤساء و امرؤوسن، حيث يزود ال
اذ القرارات بشكل صحيح من  اموظفن، و طريقة أدائهم بشكل دوري و مستمر، كما يساعد امرؤوسن على ا

سن خال قاعدة معلوم ظام على التحفيز الفردي فإن ذلك يؤدي إ  ات صحيحة، ومن خال تركيز ال
تائج، و هكذا تتوفر الفرصة لإبداع و اابتكار.  مستوى آداء، و يتم قياسه عن طريق ربطه ال

 التطوير التنظيمي: -2
موعة من آساليب أو الطرق طويلة امدى، امستوح  ظيمي عبارة عن  اة أساسا من العلوم التطوير الت

 السلوكية و ال هدف إ زادة قدرة امؤسسة على تقبل التغير و زادة فعاليتها.
ظيمي بركيز على آفراد و العاقات و التغير، يعتر إسراتيجية مائمة لرويج اإبداع  و التطوير الت

ظيمي، ظيمي أساسي الت  .3إذ أنه يساعد على تدريب أفراد امؤسسة على تقبل اإبداع كمعيار ت

 

                                                           

Michel Crozier1 7،مرجع سابق، ص. 
ظيمي التطوير"  موسى، اللوزي، 2 شر وائل دار آردن،: عمان". حديثة مفاهيم و أساسيات: الت  . 9ص ،،ط00 والتوزيع، لل
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 التخصص الوظيفي: -3
ظيمي    شاطات متخصصة، من أجل ترويج اإبداع الت و هو قيام امؤسسة بتصميم وحدات للقيام ب

ظيمية ذات بيئة تشغيلية مائمة للمراحل امختلفة من العملية اإب داعية مثل إنشاء وحدات كتصميم وحدات ت
 البحث و التطوير أو ماعات التخطيط.

 الدورية: -4

ظيمية غر ابتة و متغرة   . 1و هي القدرة على استخدام أشكال ت

 امؤسسات: ي رابعا: اابتكار

ديث أصبح  وأصبح وامديرين، الباحثن بن أمرا مألوفا   امؤسسات ي اابتكار وتطوير إدارة عن ا

ظر الكثر افسة عامل اعتبار اابتكار إ ي  امؤسسات تو ما وبقدر فقط، حسن شيئا   وليس آمية، الغ ام

 .وموها بقاءها على أثرا حاما   لذلك فسيكون وتطوير اابتكار إدارة ورعايتها اهتمامها

 امؤسسات: ي اابتكار ونقصد 

يات أنه:(Daft) و (Egri)من كل حسب اابتكار ويعرف تجات لق جديدة " تق دمات ام  جوانب أو (وا

اد ،تعديات) إنتاجية تجات وٕا وانب اإداريةأ تغر ي اهياكل  خطوط تطوير أو م ديد ،أو )ا تج ا ام
ظيمية،   حل ااتصال، ، لأفراد القيادة ي ي القدرات ، تغيرات)شخصية جوانب أو ،(آنظمة آهداف،الت

  امهارات". امشكات،

:" (Paul beige وأشار )  تعديل أو تغير إ هدف ال امؤسسات، ي واابتكار الزبون بن العاقة أمية إ

 ". الزبون إ قيمة تضيف لكي امؤسسة ضمن العمل طرق

ه اق واهدم واابتكار التغير هو عملية امؤسسات ي اابتكار ان نستخلص وم  عمل طرق ي ا
ية امستجدات مع ماشيا   اإدارة، ولوجية التق اء إضافات خلق إ اهادفة والتك  للزبون امتجددة امعرفة على ب

ية، أو ,ابتكارات إدارية شكل ي يظهر ي امؤسسات فاابتكار والتا  امؤسسة داخل إضافية أو تق

دية، على تقوم إن  اابتكارات اهادفة إماا   القول ومكن  على اابتكارية قيام امؤسسات أن كما ا

افسة ظل ي وبقاء امؤسسات واابتكار امعرفة عصر مع تتماشى مبادئ  جل أن إ اإضافة الشديدة، ام

 لتلبية الزائن من والقرب والتجربة الفعل على وقيامها وااستمرار، للبقاء أهلتها صائص امؤسسات تتمتع

ح مع حاجاها رية م  على تعمل جديدة مفاهيم إدخال ي ي امؤسسات اابتكار يساهم للعاملن، التامة ا

افسية للميزة امتجدد امصدر اابتكار يظل أن ي هذا يساعد امؤسسة، وأداء الداخلية البيئة سن  ي الت

ظمات ها ابد ضرورة اابتكار ليظل الرائدة ام  1حاضرا ومستقبا ومتجددا   ومصدرا قوا   م

                                                           
 .7ص سابق، مرجع موسى، اللوزي، 1



 الفصل الثالث: عاقة تكنولوجيا امعلومات وااتصال إدارة التغير التنظيمي

 

 

60 

  :التنظيمي ي ظل التكنولوجيا واإبداعامعرفة  إدارةالعاقة بن خامسا: 

ظيمي هو طريقة تلجا اإ ظمات  إليهابداع الت ظيمية جديدة  أماطلاستجابة خال تب  آعمالم  أوت
افسية على غرها من خال تب  ظيمية جديدة  أماطتطوير ت ولوجيا جديدة  أوت عاقات  إقامة أوتطوير تك

ظمات   وآصولاموارد  إدارةامعرفة كل عمليات  إدارةما يساعد على خلق شي جديد وتتو  أخرىعلى م
هت كثر من الدراسات  ة، ا الفكرية وامعرفية ي امؤسسة، ما يكشف عن قدرات العمال وطاقتهم الكام

اث ظيمي، حيث تؤكد هذ الدراسات انه  واإبداعامعرفة  إدارةالعاقة الرابطية والسببية بن  إظهار إ وآ الت
افسية آكيداليوم تكون امعرفة امصدر  آعمالي بيئة  ظمات من خال استخدام 2للميزة الت ، تولد ام

ظيم استخدام شبكة  شرها داخل الت ولوجيا امتطورة استمرار م ت و سريع ي التك سيدها على  امعلومات و
ديدة وتبدع استمرار، وقد  دمات ا تجات وا ظمة امكثفة معرفيا،  أن abresson أوضحام اميزة الرئيسية للم

لول   .واإبداعية اابتكاريةهي القدرة على حل امشاكل امعقدة عر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ديثة من وجهة نظرر العراملندور التغير التنظيمي ي تطوير ي امداخلة: تيقاوي،العري، 1 زائرري،امنظمات ا دراسةة  -ي منظمرات ااتصراات ا

زائر.جامعة العقيد أمد دراية أدرار ،التخصص:.إدارة أعمال –ليلية  ميدانية  ،ا

شر والتوزيع، عمان 2008، 1.طاسراتيجيات اادارة امعرفية ي منظمات ااعمالحسن، عجان حسن. 2.  .50ااردن، ص، اثراء لل
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 :: مقاومة التغير التكنولوجيالسادس بحثام

 مفهوم التغير التكنولوجي: -1

مو  ولوجيا من أهم عوامل ال حيث أن أي مؤسسة ا تتطور أو  ،اإدارييعتر التغير امستمر للتك
روج من عام آعمال.  طر ا ديدة و بشكل مستمر ستعرض نفسها  ولوجيا ا تكتسب أو تتكيف مع التك

ولوجي د الذي  ،حيث يتميز هذا العام بدرجة عالية من التطور العلمي و التفوق التك ي كافة اجاات إ ا
ولوجية  اتت معه القدرة على إبداع امعرفة تلف اجاات،العلمية و التك مو ي  و   ،أحد امقومات آساسية لل

ديثة للتكيف مع البيئة بشكل افضل. امؤسساتكل ذلك شجع  ولوجيا ا  على اابتكار و تطبيق التك

ديثة،  ولوجي استعمال الطرق ا ديدة ال تساهم ي  إيويتضمن التغير التك يات ا سن إدخال كل التق
هد.  العمل وااختصار ي ا

ولوجي فإن ذلك سيساعد  ، إدارة أساليب جديدة ،على اكتساب مهام جديدة امؤسساتونتيجة هذا التغير التك
ولوجيا هي اموجه آساسي حيط العمل  ،ثقافة جديدة وطرق حديثة للقيام آعمالّ  جديدة، حيث أن التك

ديثة تت ولوجيا ا تلفةوذلك ٓن التك ظام  ،طلب مهارات جديدة و ولوجيا على ال إضافة إ أثر هذ التك
هاالداخلي للعملية  سدية و الفكرية. وتضم  1عملية اإدارة و السياسة و امهارات ا

 :مقاومة التغير التنظيمي -2

 :مفهوم مقاومة التغير * 

اع اموظفن عن التغير او عدم  - اسبة والركون ا ااوضاع تع مقاومة التغير امت اامتثال له الدرجة ام
 القدمة القائمة.

اهضة لعملية التغير.  - اقضة او م  قد أخذ امقاومة شكا اخر كأن يقوم اافراد إجراءات م
دما يكون التغير امقرح سلبيا، - ابية  ع ه اقل من  قد تكون امقاومة ا دما تكون الفوائد احققة م أي ع

 التكاليف امدفوعة.
ابيةوتكون امقاومة سلبية ع - ظمة كبر مقارنة  اإفرادعلى  ومردودها دما تكون نتائج التغير ا وام

 2بتكاليفها.
 ترتبط مقاومة التغير السلوك اانساي الذي يتشكل بفعل العوامل التالية :

  رات. النفسية:العوامل اهات، ا  تشمل الشخصية، اإدراك، التفكر، الدوافع واا

                                                           
 . 218 -217،ص،ص  1994ر اإداري ، ، مصر: مركز وايد سرفيس ، لاستثمارات والتطوي اسراتيجيات التغيريس عمر ،  ،سعيد 1
 .18والتعليم عن بعد،ص ،جامعة املك فيصل،عمادة التعلم االكرويحاضرة بعنوان ادارة التغيرالشمري،،كامل فهد 2
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 :ارجية.  العوامل ااجتماعية هات، ضغط البيئة ا  تضم عاقات التفاعل ااجتماعي، اثر ا
   :تضم القيم والتقاليد والعادات السائدة ي اجتمع.العوامررررل الثقافيرررررررة 
  تشمل تقسيم العمل، والسلطات وامسؤوليات.:  العوامل التنظيميررة 

 : وافز امادية  العوامل ااقتصادية  1تركز ي الراتب وامكافاءات وا

 مقاومة التغير التكنولوجي: -3

د حدوث  ولوجي تغيرا  ي طبيعة آعمال ال يقومون ها ع يواجه اموظفن مع كل تطور تك
ديدة ال يتطلبها كل تغير سواء ،التغير ان نتيجة امطالب ا دها بعدم ااستقرار أو ااطمئ يشعر العامل ع

ديدة  وع امهارة أو درجتها امطلوبة أو ضرورة تكيفهم حسب ظروف عاقات العمل ا سبة ل اإضافة إ ،ال
لقها ال فسية ال  ية و ااجتماعية و ال  تغير.تكيفهم مع الظروف الف

ولوجي وف و القلق من التقدم التك وذلك ٓنه سيؤدي إ فقداهم ٓعماهم ي  ،ويشعر أفراد القوى العاملة ا
اقص ي حجم القوى العاملة ي بعض اجاات اإدارية ال أدخلت عليها  ،يوم ما وهذا بدور يقود إ الت

ولوجيا مثل  اسبات اآلية ي بعض:التك الوظائف اإدارية وقيامها آعمال امختلفة بدقة و مهارة  استخدام ا
 عاليتن ي وقت قصر و بكفاءة عالية.

ولوجيا امتطورة تع ي جوهرها تقليص فرص العمل امتاحة للعمال غر امهرة غر أنه من السهل  كما أن التك
ع يست،على العامل غر اماهر أن يقوم بتشغيل و إدارة آلة  خدم أنظمة آلية بدائية إا أنه من الصعب كثرا  ي مص

 2على هذا العامل أن يدير و يشغل اآات ي ظل نظام آ متطور.

 

 

 
 
 

 

 
                                                           

ية،صومقاومته ي الفكر ااداري امعاصر ادارة التغير التنظيميعامر خضر الكبيسي،1  .24، جامعة ايف العربية للعلوم اام
درية:السلوك التنظيمي: مدخل بناء امهاراتهامد ماهر،   2 امعية ،  8ط، اإسك  . 418 - 417، ص ص 2003، الدار ا
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  :خاصة الفصل

 تلك لية التغير والتطوير تتوقف حركةفبدون عم ؤسساتعملية ضرورية وازمة لكافة ام التغيردارة إ
ة سواء كانت اجتماعية دث لظروف معي ركية الفجائية ال  قول ان التغير ليس تلك ا  ،امؤسسات ف

امتاحة  واإمكانياتمية ما يتماشى لهو ذلك العمل امخطط له سلفا على اسس ع وإماسياسية  أو ،اقتصادية
مو وتتطور وتتفاعل على ضوء ال آحسن إللوصول ها  ؤسسةللم ، فامتاك فرص والتحدات احيطة هافهي ت

اها، ٓن هدف أي مسر  ه، ولكن عدم ي هذ آخرة يفقدها مع ولوجيا امعلومات وااتصال أمر ابد م تك
اها، ٓن هدف أي  هي امعلومة ي وقتها وكذا مدى دقتها، وصدقها، فإذا اختل شرط من شروطها أفقدها مع

يدة وام ديثة ي مسر هي امعلومة ا ولوجيات ا فيدة يتطلب استخدام كفاءات ومهارات عالية اإضافة إ التك
 هذا اجال. 
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 متهيد:

 يف املستخدمة األدوات وكذلك وعينتها، وجمتمعها سة،االدر  ملنهج تفصيليا وصفا الفصل هذا يتناول
 وأقسامها سة،راالد ألداة وصفا يتناول كما سة،راالد جملتمع اإلحصائية واألساليب البياانت وحتليل مجع

 والتأكد ومناقشتها سةراالد نتائج حتليل يف عليها االعتماد مت اليت اإلحصائية املعاجلة أساليب رياوأخ وثباهتا، ودقتها
 من التوصيات واقرتاحات لدراسات مستقبلية. اىل مجلة ابإلضافةت، الفرضيا صحة من
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: االطار التطبيقي
 

 
66 

 :اجراءات الدراسة األول:املبحث 

 منهجية الدراسة: -1

طريقة يف البحث  أبنههداف الدراسة املذكورة سابقا، مث استخدام املنهج املسحي الذي يعرف أجل أمن 
دقيقا ويعرب عنها  وصفام الباحث بوصفها تعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة كما توجد يف الواقع، حيث يقو 

ولكنه من  1مث يقوم بتحليلها بغية الوصول اىل فهم عالقات هذه الظاهرة مع غريها من الظواهر أوال،تعبريا دقيقا 
عن جهة وتناسبه مع الظاهرة موضوع الدراسة  واإلنسانيةاكثر املناهج املستخدمة يف دراسة الظواهر االجتماعية 

فقد مت االعتماد عليها يف مجع البياانت من جمتمع الدراسة وحتليلها بغرض الوصول اىل نتائج  ،أخرىمن جهة 
 علمية صحيحة وتفسريات صادقة.

 تمع الدراسة وعينته:جم -2

)العلوم االجتماعية واإلنسانية 1945ماي  08جامعة تمع الدراسة من كافة االداريني العاملني يف تكون جم
كل   وأنخذمن خالل تقسيم جمتمع الدراسة اىل فئات عشوائية طبقية  أبهناالدراسة فتتميز ما عينة أ واالقتصادية(

 فئة على حدا عشوائيا.

 حدود الدراسة: -3

دارة التغيري إتكنولوجيا املعلومات واالتصال على  أتثرياحلدود املوضوعية: تعاجل هذه الدراسة موضوع  أوال:
 اجلزائرية.التنظيمي يف املؤسسات 

 االجتماعيةلعلوم )ابكلية سويداين بومجعة احلدود البشرية : مشلت هذه الدراسة على كل العاملني االداريني  :اثنيا
 واالقتصادية(. واإلنسانية

واإلنسانية لعلوم االجتماعية ) ا1945ماي  08جامعة املكانية :مت اجراء هذه الدراسة يف  احلدود اثلثا:
 واالقتصادية(

 قاملة : 1945ماي  08 حملة اترخيية عن جامعة  -1

بقاملة هي عملية إنشاء املعاهد الوطنية للتعليم العايل يف  4519ماي  08إن النواة األوىل إلنشاء جامعة 
الصادر بتاريخ  أوت، حيث استقبلت هذه  172/86الكيمياء الصناعية ابلوالية، وذلك مبقتضى املرسوم رقم 

                                                           
 .195.ص2000عبيدات،واخرون،البحث العلمي.الدار اجلامعية،االسكندرية، 1
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أستاذ من  15و  طالب 220يف شهر سبتمرب من نفس السنة بـ  املعاهد حينذاك الدفعة األوىل للجذع املشرتك
 أساتذة أجانب. 10بينهم 

حتويل املعاهد  1992جويلية  07و املؤرخ يف  299/92و لقد مت الحقا مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
 مصف جامعة سنة الوطنية للتعليم العايل يف الكيمياء الصناعية بقاملة إىل مركز جامعي، و الذي بدوره ارتقى إىل

بعد أن عرف عدة حتوالت يف هيكله التنظيمي الذي أهله لذلك، و كذا بعد االزدايد امللحوظ لعدد  2001
الطلبة عام عقب عام و تزايد عدد االختصاصات املفتوحة للطلبة لاللتحاق به، و كان املرسوم التنفيذي رقم 

مبثابة الضوء األخضر إلنشاء  2001وافق لـــ سبتمرب هــ امل1422مجادى الثانية عام  30املؤرخ يف  273/01
 .1945ماي  08جامعة 

بقاملة منذ إنشائها عدة تطورات هامة خاصة من انحية تزايد عدد  45ماي  08كما شهدت جامعة 
الطلبة  الطلبة هبا، فاملتتبع لتطور عدد الطلبة يف اجلامعة منذ إنشائها إىل يومنا هذا يالحظ االزدايد املستمر يف عدد

 2005 /2004طال يف سنة  2590إىل  1995يف سنة  2202امللتحقني ابجلامعة، حيث ازداد عددهم من 
طالب، ابإلضافة إىل التطور الذي مس عدد األساتذة املؤطرين يف اجلامعة  9700ليصل هذا العام إىل حوايل 

أستاذا  38رجة أستاذ تعليم عايل و بد 20أستاذا منهم  303فقد بلغ عدد األساتذة الدائمني يف هذه السنة 
 أستاذا مساعدا. 125أستاذا مكلفا ابلدروس و  121حماضرا ابإلضافة إىل 

وطبقا للنظام املعمول به يف اجلامعات فقد مجعت املعاهد و الدوائر يف شكل ثالث كليات, و املتمثلة يف 
 الكليات التالية:

 كلية احلقوق و األدب و العلوم االجتماعية.  -

 كلية العلوم و اهلندسة.  -

 كلية العلوم االقتصادية.  -

ن و الذي  96/95ابإلضافة إىل أن اجلامعة حتتوي على مركز التكوين املتواصل الذي فتح أبوابه سنة 
يضم و يقدم دروس تكوينية يف ثلث ختصصات هي : ختصص يف قانون األعمال، و ختصص يف املاجنمنت ، و 

فيما يتعلق ابلنشأة اليت حتتوي عليها اجلامعة فباإلضافة إىل قاعات و مدرجات  آخر يف اإلعالم اآليل، أما
التدريس فاجلامعة متلك ثالث مكاتب حتتوي كل واحدة منها على اآلالف من الكتب اهلامة يف اختصاصات 

على  مقعد و 300عديدة و على قاعات للمطالعة، ابإلضافة إىل احتواء واحدة منهم على قاعة حماضرات بسعة
قاعة االنرتنيت، انهيك على أن اجلامعة حتتوي على ثالث مطاعم يقدمون خدماهتما للطالب، ابإلضافة إىل 

 مخسة اقامات يستغلها الطالب، كما حتتوي اجلامعة على قاعات و مالعب ملختلف الرايضات.
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 اىل أفريل 10 الفرتة الزمنية املمتدة منحدود الزمانية: ويف حدود الزمنية اليت استغرقتها الدراسة واملتمثلة يف  رابعا:
 2016أفريل 25

 الدراسة ومصادر احلصول على املعلومات: تاو دأ -4

اعتماد على مصدرين  ت لتنفيذ اهداف ومقاصد الدراسة متلغرض احلصول على البياانت واملعلوما
 اساسيني للمعلومات ومها:

  الثانوية:املصادر *

ر النظري للدراسة والتعرف على االسس والطرق العلمية يف كتابة واليت مت استخدامها ملعاجلة االطا
 الدراسات،وكذلك اخذ تصور عام عن اخر املستجدات اليت حدثت وحتدث من خالل:

 طروحات العلمية املتعلقة ابملوضوع.االطالع على االحباث واأل-

 مراجعة الكتب املتعلقة مبوضوع الدراسة.-

 املختلفة. نرتنتاالالبحث واملطالعة يف مواقع -

  املصادر االولية:*

 كأداة  ستبانةدراسة حيث اعتمدان يف ذلك على اإلواليت مت استخدامها ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع ال
 :التايل النحو على اإلستبانة هذه إعداد مت أنه إىل هنا اإلشارة وجتدرللدراسة، 

 .للدراسة األولية واملعلومات تالبياان مجع يف إستخدامها أجل من إستبانة إعداد -
 .البياانت جلمع مالءمتها مدى اختبار أجل من املشرف، على اإلستبانة عرض -
 .املشرف يراه ما حسب أويل بشكل اإلستبانة تعديل -
 التحليل راءوٕاج مجعها مث ،راسةللد الالزمة البياانت جلمع لعينةراد اأف مجيع على اإلستبانة توزيع -

 .والتفسري
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع: االطار التطبيقي
 

 
69 

 :كالتايل حماور ثالث على موزعة سؤاال  40 اربعني على اشتملت وقد

 اسئلة. 5،يتكون من احملور االول: حيتوى على البياانت الشخصية للمبحوثني -

 19،يتكون من مدى استخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصالاحملور الثاين: يتناول  -
 سؤال.

ثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على ادارة التغيري  التنظيمي يف تقييم أت يتناول احملور الثالث: -
 سؤال. 20،يتكون من املؤسسة

 :الحصائيةاساليب املعاجلة أ -5

حلساب النسب والتكرارات ألسئلة املتواجدة يف االستمارة عن طريق  excelقمنا ابالعتماد على برانمج اكسال 
داول البسيطة لتفريع املعلومات والنتائج املتحصل عليها وحتليلها صب املعلومات واالجوبة، مث اعتمدان على اجل

 cوتفسريها.
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 املبحث الثاين: حتليل البياانت وتفسريها
يتضمن هذا املبحث حتليال تفصيليا للبياانت، وتفسريها من خالل ترمجتها يف جداول بسيطة وتقدمي التكرارات 

 عليها من طرف املبحوثني.والنسب لكل االجوبة املقدمة 
 التعليق على اجلداول: -1

 :احملور األول: بياانت اولية

 : البياانت األولية لعينة البحث:02رقم اجلدول 
 %النسبة املئوية  التكرار االجاابت املتغري

 %35 21 ذكر-1 اجلنس

 %65 39 انثى-2

 100% 60 اجملموع

  34 اىل  20 من-1 السن
 سنة

30 50% 

 49 اىل 35 من-2
 سنة

28 %46.67 

 %3.33 02 سنة 50 اكثر من-3

 100% 60 اجملموع

املستوى 
 التعليمي

 00% 00 ابتدائي-1

 3.33% 02 متوسط-2

 15% 09 اثنوي-3

 81.67% 49 جامعي-4

 100% 60 اجملموع

 75% 45 موظف-1 طبيعة العمل

 %13.33 08 اطار-2 
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 11.67% 07 مسؤول-3 

 100% 60 اجملموع

عدد سنوات 
 اخلربة

 %30 18 سنوات 5اقل من -1

 10- 5من -2
 سنوات

21 35% 

سنة 16 -11من -3  12 20% 

 15% 09 سنة 17اكثر من -4

 100% 60 اجملموع

من  %35يف حني جند  ،إانث هم فراد العينةأمن  %65ن أ عالهأنالحظ يف اجلدول  :يبني نوع اجلنس-1
 الذين لديهمدارات على عكس الذكور انث العمل يف اإلىل تفضيل اإلإرجاع ذلك إن فراد العينة ذكور ويكمأ

 دارة.خرى غري العمل يف اإلأفرص عمل 

وىل اليت ىل ثالثة فئات ونالحظ الفئة األإقسمنا الفئات العمرية ملفردات العينة  يبني الفئات العمرية:-2
 49 ىلإ 35 وتليها الفئة الثانية من %50ة بنسبة سن  34 اىل  20 على اكرب نسبة هي الفئة من استحوذت

ن املؤسسة أىل إوهذا راجع  %3.33سنة بنسبة  50 كثر منأخري فئة الثالثة  ويف األ %46.67سنة بنسبة 
 احلديثة.توظف الفئة الشبابية اليت تكون اكثر معرفة ابلتكنولوجيات 

عليا أي جامعيني  شهاداتفراد العينة حيملون أة غلبيأن أ دعاله جنأمن اجلدول  املستوى التعليمي:يبني -3
 وأخريا %3.33و وبعدها ذوي املستوى متوسط بنسبة  %15وتليها مستوى اثنوي بنسبة   %81.67بنسبة 

امعي اكثر بكثري ن املؤسسة تعتمد على يف التوظيف على املستوى اجلأوهذا ما يفسر  %0بتدائي بنسبة إمستوى 
 وخدماهتا.ك لنهوض مبستوى املؤسسة خرى وذلمن املستوايت األ

هم موظفني  %75فراد العينة أغلبية أن أعاله نالحظ أمن خالل اجلدول طبيعة العمل يف املؤسسة:يبني  -4
نه أىل إرجاع هذا إمن يتقلدون مسؤولية معينة وميكن  %11.67و  %13.33كل من نسبيت ابملؤسسة تليها  

 .عليهم يرتأسو مسؤول أطار إة تستوجب توظيف موظفني هلا وهناك قسام يف هذه املؤسسهناك العديد من األ

من   % 35ن نسبة  عاله نالحظ أبأمن خالل اجلدول  قدمية يف العمل(:ألا)عدد سنوات اخلربة يبني -5
سنوات وتليها  5قل من أمن لديهم خربة   %30سنوات يف حني نسبة  10- 5فراد العينة هلم اخلربة االكرب من أ
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لذي قامت به املؤسسة لفئة ىل التوظيف اإرجاع هذا إسنة وميكن  16 -11من لديهم خربة من  % 20نسبة 
 .قدميةذات األ

 احملور الثاين: مدى استخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال:

 جهاز حاسوب يف منصب العمل: وجود(:  يبني مدى 03) رقم اجلدول

تاالحتماال التكرارات النسبة املئوية  

 نعم 59 98.33%

 ال 01 1.67%

 اجملموع 60 100%

ن مم % 1.67فراد العينة ميتلكون جهاز حاسوب مبكتبهم مقابل أمن  %98.33ن أيبني  :03رقم اجلدول
التبين لسياسة اإلدارة اإللكرتونية وتوفري يف كل مكتب جهاز حاسوب للتقليل من رجاع هذا إينفون ذلك وميكن 
 لفة.اجلهد والوقت والتك

 (:يبني استخدام جهاز احلاسوب:04) رقم اجلدول

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %98.33 59 نعم

 %1.67 01 ال

 %100 60 اجملموع

   

ن مم % 1.67مقابل  حيسنون استخدام احلاسوبفراد العينة أمن  %98.33ن أ نالحظ :04دول رقم اجل
 .حيسنون استخدام احلاسوب عاملني توظيف رجاع ذلك لسياسة املؤسسة يفإوميكن ينفون ذلك 
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 : يبني مدى ربط احلاسوب بشبكة األنرتنيت(:05)رقم اجلدول 

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %93.33 56 نعم

 %6.67 40 ال

 %100 60 اجملموع

ارجاع هذا ال وميكن بن اجابوا  مم % 6.67 مقابلالعينة فراد أمن  %93.33 نأنالحظ  :05اجلدول رقم 
 .اعماهلم دائهم وحتسنيأغلب مكاتب موظفيها لتحسني أعلى  االنرتنتلكون اجلامعة تعمل على تعميم 

 موقع الكرتوين:على املؤسسة  يبني توفر ( :06) رقم اجلدول

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %98.33 59 نعم

 %1.67 01 ال

 %100 60 اجملموع

 %1.67من املوظفني يعرفون املوقع االلكرتوين للمؤسسة مقابل  %98.33سبة ن نأنالحظ  :06اجلدول رقم 
 .ال ومن خالل مقابلتنا هبم قاموا إبعطاء موقع املؤسسة أوذا كان هناك موقع إنسبة قليلة جدا ال يعرفون ا

 :(intranet)مدى امتالك املؤسسة للشبكة الداخلية  يبني(:07) رقم  اجلدول

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %88.33 53 نعم

 %11.67 07 ال

 %100 60 اجملموع

نرتاانت مقابل إمن املوظفني يؤكدون على وجود شبكة داخلية % 88.33ن أ: نالحظ 07اجلدول رقم  -
  .رجاع هذا لطبيعة عملهم الذي ال يستخدم فيه الشبكة الداخليةإممن ينفون ذلك ميكن  11.67%
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 (:extranetدى امتالك املؤسسة للشبكة اخلارجية )ميبني (: 08)رقم  اجلدول 

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %48.33 29 نعم

 %51.67 31 ال

 %100 60 اجملموع

مبعين ال متتلك شبكة   % 51.67 بنسبة جابوا ابلنفي الأعلى نسبة من املوظفني أ: نالحظ 08اجلدول رقم 
 ممن يؤكدون وجودها واستعماهلا. % 48.33و عدم معرفتهم بذلك مقابل أخارجية 

 ساس اختيار املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال:أ :يبني(09) رقم  اجلدول

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %41.66 25 الدقة

 %50 30 السرعة

 0%8.34 05 املرونة

 %100 60 اجملموع

وا أبن اختيار مؤسستهم للتكنولوجيا على اساس من افراد العينة اكد%50أن نسبة يبني : 09اجلدول رقم -
وىل النسبة األللمرونة، نالحظ ارتفاع  % 08.34عنصر الدقة، أخريا نسبة  إىل% 41.66تليها نسبة  السرعة

خريني )الدقة والسرعة( يف عامل الشغل نظرا لضيق الوقت وحساسية املعلومات األ والثانية وهذا راجع ألمهية هذين
 حيان يتطلب تكنولوجيات دقيقة تعمل بشكل سريع وصحيح.ب األأغلودقتها يف 
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 تهيئة العمال عند ادخال تكنولوجيات جديدة:ل(:يبني قياس مدى اهتمام املؤسسة 10)رقم  اجلدول

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %56.33 34 نعم

 %43.67 26 ال

 %100 60 اجملموع

عند ادخال هتيئة العمال مسبقا  من املوظفني يؤكدون أبن املؤسسة %56.33نسبة  نأيبني  :10رقم  اجلدول
داري داء اإل من األنيحتس اىل الرغبة يف ينفون ذلك، وهذا راجع %43.67تكنولوجيات جديدة، مقابل نسبة 

  وسهولة التأقلم مع الوسائل اجلديدة. بسط شكلأصال املعلومات يف إيوتسهل 

 وجود الدورات تدريبية للعمال يف املؤسسة:(: يبني مدى 11) رقم اجلدول 

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %48.33 29 نعم

 %51.67 31 ال

 %100 60 اجملموع

يني أجابوا بنعم أي هناك  دورات تدريبية مسبقا أما النسبة ر دا% من اإل 48.33 أنبني  :11رقم  اجلدول 
 بني النسبتني هذا يوضح مدى الوعي  هناك تقارب ذلك،الذين نفو  نيدارياإل% من 51.67 املتبقية فهي

أبمهية الدورات التكوينية لكسب معارف وخربات جديدة تؤهلهم الدخول إىل عامل الشغل واثقان العمل املؤسسة 
 .لإلداريالدائم ولفرتات مدروسة للتحضري اجليد واملسبق  عتماداالوقدرات اتصالية جيدة حيتم وحيبذ  مبهارات
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 (: يبني مدة التكوين:12جلدول رقم )ا

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %68.97 20 اشهر3

 %24.13 07 اشهر6

 %6.90 02 اشهر9

 %00 00 اشهر فاكثر9

 %100 29 اجملموع

 ،أشهر 6لفرتة  %24.13شهر  تليها أ 3فرتة مدة كانت لـ  % 68.97كرب نسبة أن أ نالحظ:12اجلدول رقم 
وهذا راجع لقصر مدة التكوين ، % 00اشهر فأكثر بنسبة  9وأخريا  فرتة  ،أشهر 9لفرتة  %06.90نسبة 

 طري املوظفني اجلدد خاصة وتقدمي هلم خربات وتعليمات للمهنة.أوعدم اهتمام املؤسسة ابلشكل الكايف لت

 ( :يبني مدى االستفادة من دورات تدريبية من قبل املؤسسة:13) رقم اجلدول

 % بةالنس تكراراتال االحتماالت

 %30 18 نعم

 %70 42 ال

 %100 60 اجملموع

سبقية االستفادة من دورات تكوينية جند أبن نسبة أ:حسب إجاابت املوظفني املستجوبني حول 13رقم اجلدول
ن املؤسسة ال تقوم إبجراء أوهذا دليل على  استفادوا من الدورات،  30%بينما نسبة  ،مل يستفيدوا منها % 70
ىل إات تدريبية للموظفني ملساعدهتم على استغالل التكنولوجيا احلديثة اليت تدخل للمؤسسة وبدورها تؤدي دور 

 .تغيري يف التنظيم الداخلي اخلاص هبا
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 (:يبني عدد الدورات التدريبية:14اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %55.55 10 دورة واحدة

 %27.78 05 دوراتن

 %16.67 03 ت فاكثردورا3

 %100 18 اجملموع

وتليها دوراتن بنسبة نسبة % 55.55بنسبة  واحدة لتكوينكرب نسبة متثلت يف دورة أن أيبني  :14اجلدول رقم
 عمل على تدريب العمال بصفة واحدةن املؤسسة تأومنه جند %16.67دورات بنسبة  3واخريا % 27.78

 التكنولوجيات.خيص  شامل عن كل ما التكوينويكون هذا 

 (:يبني اللغة األكثر استخداما يف املؤسسة:15اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %5 03 فرنسية

 %65 39 عربية

 %30 18 االثنني معا

 %100 60 اجملموع

 %65بنسبة  ؤسسة هي اللغة العربيةملعاله عن اللغة االكثر استخداما وتداوال يف اأ: يبني اجلدول 15اجلدول رقم
ومنه فالعمال يفضلون  ،%5خري نسبة اللغة الفرنسية كانت ، ويف األ %30وتليها استعمال اللغتني معا بنسبة 

 دارية .أعماهلم اإلحسن يف أاستعمال اللغة العربية 
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 (: يبني مدى اعتماد املؤسسة على التكنولوجيات احلديثة يف العمل:16اجلدول رقم)

 % بةالنس راتالتكرا االحتماالت

20% 06 10% 

50% 16 26.67% 

80% 31 51.67% 

100% 07 11.66% 

 %100 60 اجملموع

لنسبة  %751.6اىلدرايني يف عملهم على التكنولوجيات اجلديدة اعتماد اإلعادت نسبة  :16رقم اجلدول
 الذين داينيلإل 10%نسبة  اخري أو  %100لنسبة  11.66%مث نسبة  %50لنسبة % 26.67تليها  80%

عتماد الكبري والواضح وهذا يدل على اإل دىن نسبةأوهي %  20يعتمدون على التكنولوجيات بنسبة
تفرض اعتماد   ،التكنولوجية احلاصلة ومدى تسارع وترية العمل وضيق الوقت ن التغيرياتأللتكنولوجيات حيث 

من خالل االستخدام  املوظفني،بية لدى اثر اجياأساليب واليات وموارد بشرية عملية وتعظيم االستفادة خللق أ
 . وكذا حتسني وتسريع العمل ومواجهة صعوابت االتصال

(: يبني مدى استشارة الزمالء يف حالة وجود مشكلة يف التعامل مع التكنولوجيات يف 17اجلدول رقم)
 املؤسسة:

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %96.67 58 نعم

 %3.33 02 ال

 %100 60 اجملموع

عاله مدى استشارة املوظف لزمالئه يف حالة ما واجهته مشكلة ما يف التعامل مع أميثل اجلدول  :71رقم اجلدول
جابوا بال أ %3.33جابوا بنعم بينما نسبة أ% من املبحوثني 796.6ن نسبة أالتكنولوجيا اجلديدة حيث يوضح 

تعاون كما يدل على معرفة البعض منهم أبمور ن املوظفني يعملون يف جو من الزمالة والأو مما سبق يتبني 
 .التكنولوجيا ومدى مسامهتها يف ربح التكلفة والوقت وتعزيز الثقة ابلنفس
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 (: يبني مدى إمكانية وجود صعوابت يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال:18) رقم اجلدول

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %5 03 نعم

 %75 45 احياان

 %20 12 ال

 %100 60 اجملموع

ذا كانت هناك صعوابت يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إعاله عن أ: يبني اجلدول  18مرق اجلدول
 %20،وتليها ال وجود هلذه الصعوابت بنسبة  %75حياان بنسبة أعلى نسبة يف وجود صعوابت أحيث متثلت 

حيان هناك صعوابت يف استخدام أن هناك يف كثري من األجند ،ومنه  %5،وبعدها نعم هناك صعوابت بنسبة 
طالع العمال على تقنيات استخدام هذه التكنولوجيات إىل عدم إتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وهذا راجع 

وكيفية تطبيقها على مستوى اإلدارة، وعدم متكن من دورات تدريبية كافية إلطالع اكثر عن كيفية استخدام هذه 
  .ولوجياتالتكن

 (: يبني نوع الصعوابت:19اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %9 14.5 07 التكوين

 %47.91 23 التطبيق

 % 37.50 18 التكتيك

 %100 48 اجملموع

 % 37.50وبعدها التكتيك بنسبة  %47.91على نسبة متثلت قي التطبيق بنسبة أن أ يبني:19رقم  اجلدول
ىل قلة الدورات التدريبية داخل إن مشكلة التطبيق تعود أىل إوهذا راجع ، %14.59ن بنسبة التكوي وأخريا

 .اجلديدةاملؤسسة وعدم حتكم العمال ابلتطبيقات التكنولوجيات 

 

 



 الفصل الرابع: االطار التطبيقي
 

 
80 

 واالتصال:  (: يبني مدى مصادفة املشاكل نتيجة استخدام تكنولوجيا املعلومات20اجلدول رقم)
 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %40 24 نعم

 %60 36 ال

 %100 60 اجملموع

داريني الذين ال يعانون من من اإل %60نسبة  أتيتمن خالل قراءة االرقام املقدمة يف اجلدول  :20رقم اجلدول
من الذين خلقت هلم مشاكل نتيجة االستخدام  %40مشكل يف استخدامه لتكنولوجيا املعلومات ونسبة 

يعانون مشاكل نتيجة استخدام  املوظفنيمن % 40سبة معتربة تقدر ب التكنولوجي حيث يظهر لنا ن
نظرا لطول مدة الدوام او لدقة املعلومات اليت حتتم عليهم االعتماد الكلي على التكنولوجيات لتلبية  التكنولوجيات

ابلربيد  للتواصل تياالنرتنو الولوج لشبكة أو الربامج أاحلاجات سواء من خالل االعتماد على التطبيقات 
من  وإنقاصعانة العامل إعامة على  بصفةلكرتوين وغريه من الوسائل. ومنه هذه التكنولوجيات جاءت اإل

 ثبتته النتائج. أالطرق وهذا ما  أبحسنالعملية ممكن وبسرعة حيث مت استغالهلا  هجمهودات

 (: يبني نوع املشاكل: 21اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %30 09 صحية

 %10 03 نفسية

 %60 18 تقنية

 %100 30 اجملموع

كرب مشكل يعاين منه العمال نتيجة استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصال هو أن أ نالحظ :21رقم اجلدول
وهذا راجع  %10مشكل نفسي بنسبة  ،وأخريا %30وتليها مشكل صحي بنسبة ، % 60مشكل تقين بنسبة 
مثال او التطبيقات املعقدة لتكنولوجيات   االنرتنتيف  انقطاعلوجيا و مشاكل الغري متوقعة من اىل تعقيدات التكنو 

 .استخداماهتا  كبقية

 

 



 الفصل الرابع: االطار التطبيقي
 

 
81 

احملور الثالث: تقييم أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على ادارة التغيري  التنظيمي يف 
 املؤسسة:

 تنظيمية:(: يبني مدى قيام املؤسسة أبي تغيريات 22)رقم اجلدول 

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %65 40 نعم

 %35 20 ال

 %100 60 اجملموع

ي تغيريات تنظيمية فنجد ان أمن خالل اجلدول الذي يتناول امكانية قيام املؤسسة إبدخال  :22رقم اجلدول
بال بنسبة جابوا أ الذينكبرية نوعا ما فيما  %65ن املؤسسة تقوم بذلك كانت أنسبة املبحوثني الذين يرون 

مكان يف مواكبة التطور التكنولوجي احلاصل الذي يتميز ابلسرعة ن املؤسسة تبذل جمهودات قدر اإلأ% يعين 35
 .خرى حتقيق املكانة والتقدم التكنولوجيأوالسهولة يف أتدية العمل وربح الوقت من جهة ومن جهة 

 (: يبني مستوى التغيري التنظيمي:23اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات ماالتاالحت

 %20 08 اهليكل

 %32 13 املوارد بشرية

 %20 08 املعدات

 %07 03 اهليكل+ املوارد البشرية

 %07 03 اهليكل+املوارد البشرية+ املعدات

 %12 05 املوارد البشرية+املعدات

 %02 01 اهليكل+املعدات

 %100 40 اجملموع

، %32على مستوي املوارد البشرية بنسبة لتغيري الذي قامت به املؤسسة بة اكرب نسنالحظ أن : 23رقم اجلدول
ىل املبحوثني الذين اختاروا كل من إ %12تليها نسبة  ،%20 واهليكل بنفس النسبة على مستوى املعداتمث 
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و ن العامل هألوال على مستوى البشري أىل التغيري يتم إوهذا راجع (، املوارد البشرية+املعداتاالحتمال )
 .هو املستخدم واملستفيد من هذه التكنولوجيات  ألنهول قي عملية التغيري ألاملستهدف ا

 (: يبني القائم بعملية التغيري:24اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %73.33 44 املؤسسة نفسها

 0%5 03 املكلف ابلعالقات اخلارجية

 %21.67 13 االثنني معا

 %100 60 اجملموع

، وبعدها  احتمال االثنني %73.33ن املؤسسة نفسها يف اليت تقوم بعملية التغيري بنسبة أيبني  :24 رقم اجلدول
خري املكلف ابلعالقات اخلارجية أل، ويف ا%21.67)املؤسسة نفسها،املكلف ابلعالقات اخلارجية( بنسبة  معا

لعملية التغيري داخل املؤسسة ألهنا تعرف ول عن األاملؤسسة يف املسؤول ا أن، وميكن القول  %05بنسبة 
إدخال ساس حتدث مستجدات جديدة ما األاحلاجيات و املستلزمات الناقصة يف املؤسسة، وعلى هذا 

 .التكنولوجيات احلديثة

 :يبني الصورة اليت يتم هبا التغيري يف املؤسسة:25اجلدول رقم

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %58.33 35 بصورة تدرجيية

 %41.67 25 بصورة مفاجئة و فورية

 %100 60 اجملموع

ن التغيري أىل إتعود  %58.33ن نسبة أ يف املؤسسة، لتغيري احلاصللطرق  تربز معطيات اجلدول: 52رقماجلدول 
وهذا دليل  ،ىل فجائية وفورية التغيري بنسبة هلم من طرف املؤسسةإتعود  %41.67يتم بصورة تدرجيية ونسبة 

دخال هذا التغيري تدرجييا لتمكني إن املؤسسة هتيئ بصفة مسبقة العاملني داخل املؤسسة وتعمل على أعلى 
وحتسني منط  ،جيابية وحماولة معرفة كل املستجدات اخلاصة بهإاجليد له وتقبله بصورة  االستيعاب املوظفني من

 رية العمل داخل وخارج حدود املؤسسة.توو 
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 لعامل إزاء عملية التغيري التكنولوجي يف املؤسسة:: يبني موقف ا26اجلدول رقم

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %73.34 44 القبول

 %3.33 02 الرفض

 %23.33 14 حمايد

 %100 60 اجملموع

: من خالل هذا اجلدول الذي يعرب عن رأي املوظفني إزاء عملية التغيري التكنولوجي كانت النسب  62رقم اجلدول
ما الرافضني لعملية التغيري أ ، نسبة كبري %473.3نسبة املوظفني الذين يدعمون التغيري هي كالتايل: 

 هلذه العملية نسبتهم كانت  احملايدينما أ%  3.33 يف املؤسسة فكانت نسبتهم صغرية جدا التكنولوجي
 سسة حيث تعودللتغيري يف املؤ  وإحداثها% ونستنتج من هنا مدى رضا املوظف بدخول التكنولوجيا 23.33

 .وىلألاملوظف ابلدرجة او ابلنفع على املؤسسة 
 : يبني مدى دعم التغيري التكنولوجي يف املؤسسة:27اجلدول رقم

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %100 60 نعم

 %00 00 ال

 %100 60 اجملموع

 ،%100ري التكنولوجي بنسبة ن كل العاملني يف املؤسسة يدعمون التغيأعاله أ: يبني اجلدول 27اجلدول رقم
وهذا دليل على مدى توعية العامل أبمهية هذا التغيري وإدخال التكنولوجيات احلديثة يف املؤسسة واستخدامها 

لكرتونية حبته إوالعمل بكل تقنياهتا وتطبيقاهتا املختلفة ألهنا تعود ابلنفع والفائدة على العمال والنهوض إبدارة 
 لتوفري اجلهد والوقت واملكان.
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 : يبني سبب الدعم:28اجلدول رقم
 %النسبة  التكرارات االحتماالت

 %40 24 النفع للموظفني

 %35 21 النفع للمؤسسة

 %1.67 01 اخرى

النفع للموظفني+النفع 
 للمؤسسة

13 21.66% 

النفع للموظفني+النفع 
 للمؤسسة+اخرى

01 1.67% 

 %100 60 وعاجملم

 %21.66للنفع للمؤسسة مث نسبة  %35نسبة   للنفع للموظفني، تليها  %40نسبة : عادت 28رقم  جلدولا
منه فالتغيري التكنولوجي يعود ابلفائدة  على كل منهما فهو و ، ()النفع للموظفني+النفع للمؤسسة حتمالإىل اال

دارة غىل إدارة تقليدية إاملؤسسة بتحول من  جهد وتكلفة وعلى وأبقلقل وقت أيسهل عمل املوظفني ويف 
 .لكرتونية إ

: يبني وجهة نظر العامل حول فوائد التغيري التنظيمي التكنولوجي احلاصل يف املؤسسة على 29اجلدول رقم 
 وظيفته:

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %98.33 59 نعم

 %1.67 01 ال

 %100 60 اجملموع

جابوا بنعم لفائدة التغيري أ %98.33ن نسبة أحظة البياانت الواردة يف اجلدول جند بعد مال  :92رقماجلدول 
ن أخرى وهذا يدل األمقارنة ابلنسبة  ال وهيا نسبة قليلة جدابـجابوا أ %1.67التكنولوجي على وظيفتهم ونسبة 

املعلومات  إليصالديدة وخلق طرق ج داريةإلهام ااملعطى ارحيية وربح للوقت واجلهد بتسهيل أالتغيري احلاصل 
 وخاصة التواصل الداخلي يف املؤسسة وسرعة تنفيذ املهام.
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 : يبني فوائد التغيري التنظيمي التكنولوجي احلاصل يف املؤسسة:30اجلدول رقم

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %52.34 31 العمل بشكل افضل

 %8.47 05 التحفيز

 %11.90 07 املشاركة والتفاعل

ل بشكل العم
 أفضل+املشاركة والتفاعل

07 11.90% 

التحفيز+العمل بشكل 
 أفضل

04 6.77% 

 %3.38 02 التحفيز+املشاركة والتفاعل

العمل بشكل 
أفضل+التحفيز+املشاركة 

 والتفاعل

03 5.08% 

 %100 59 اجملموع

اصل يف املؤسسة له فوائد على :  يبني أن اكرب نسبة كانت إىل أن التغيري التنظيمي التكنولوجي احل30رقم اجلدول
وتليها املشاركة والتفاعل وكل من االحتمال)العمل بشكل أفضل+املشاركة %52.34العمل بشكل أفضل بنسبة 

لالحتمال  %6.77وتليها نسبة  عادت إىل التحفيز، %8.74، مت نسبة %11.90والتفاعل( بنسبة 
يعود بنفع اكثر على سريورة العمل بشكل افضل داخل  )التحفيز+العمل بشكل أفضل(، ومنه فالتغيري التكنولوجي

 .املؤسسة فتم حتويل العمل بشكل الكرتوين وسرعة وصول املعلومات يف االتصال الداخلي وخارجي للمؤسسة
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 ادخال التكنولوجيا احلديثة يف املؤسسة: إىلدت أ(: يبني دوافع التغيري التنظيمي اليت 31اجلدول رقم)

 % بةالنس تكراراتال االحتماالت

 %66.67 40 حتسني االداء الوظيفي

حتسني االتصال الداخلي واخلارجي 
 للمؤسسة

20 33.33% 

 %100 60 اجملموع

ىل ادخال التكنولوجيا احلديثة يف املؤسسة إدت أ: يبني هذا اجلدول دوافع التغيري التنظيمي اليت  13رقم اجلدول
عادت اىل احتمال حتسني  %33.33و نسبة  %766.6ظيفي بنسبة حيث تتلخص فيما يلي حتسني االداء الو 

دائهم الوظيفي بفضل التغيري أاستحسان يف حتسن  املوظفني االتصال الداخلي واخلارجي للمؤسسة، أي أن
 .هم دافعأداء الوظيفي ألوراق و صعوبة العمل وكذا الوقت جبعل ااألزال عناء أالتنظيمي الذي 

دى إمكانية وجود صعوبة يف استخدام التكنولوجيات واالنسجام مع عملية التغيري (: يبني م32)رقم اجلدول
 التنظيمي:

 %النسبة التكرارات االحتماالت

 %46.67 28 نعم

 %53.33 32 ال

 %100 60 اجملموع

عاله عن وجود صعوبة يف استخدام التكنولوجيات واالنسجام مع عملية التغيري أيبني اجلدول  :32اجلدول رقم
التنظيمي، فكانت النتائج ال وجود ألي صعوبة يف استخدام هذه التكنولوجيات واالنسجام مع عملية التغيري 

يف املقابل )نعم( وجود صعوبة يف استخدام التكنولوجيات واالنسجام مع عملية  ، %53.3التنظيمي بنسبة 
ن دورات تدريبية مكنتهم من ن هناك عدد من العمال استفادوا مأ،ومنه نالحظ  %46.67التغيري بنسبة 

ىل إاالطالع علي كيفية استخدام هذه التكنولوجيات واالنسجام مع التغيريات احلاصلة داخل املؤسسة ، ابإلضافة 
، مما ساعدهم على جتاوز الصعوابت املوجودة رحب دخال هذه التكنولوجيات احلديثة بكلإن هناك عمال تقبلوا أ

 هذه التكنولوجيات و التغيري التنظيمي احلاصل داخل املنظمة.      واالستفادة من كل ما هو جيد يف
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 (: يبني نوع الصعوابت يف استخدام التكنولوجيات واالنسجام مع عملية التغيري التنظيمي:33اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %57.14 16 نقص االتصال

 %7.14 02 طبق بطريقة سريعة

 %14.28 04 اهداف غري واضحة

 0%7.14 02 شعور بعد الثقة

نقص االتصال+طبق بطريقة 
 سريعة

02 7.14%0 

نقص االتصال+طبق بطريقة 
سريعة+اهداف غري 

 واضحة+شعور بعدم الثقة

01 3.58%0 

نقص االتصال+شعور بعدم 
 الثقة

01 3.58%0 

 %100 28 اجملموع

هداف غري مت أ% 57.14لعنصر نقص االتصال على نسبة عادت ان أتظهر لنا النتائج  :33رقم  اجلدول
عادت لكل من احتمال طبق بطريقة سريعة واحتمال شعور بعدم  %07.44نسبة مت  %14.28نسبة بواضحة 

وهذا راجع رمبا لعدم اهتمام املؤسسة ابجلانب االتصايل بني الثقة واحتمال )نقص االتصال+طبق بطريقة سريعة(، 
 عكسية للتغيري احلاصل والقدرة على االنسجام والتأقلم مع التغيريات التكنولوجية. املوظفني الذي خيلق هلا مشاكل

: يبني مدى حتقيق التغيري التكنولوجي ألهدافه من خالل امناط سلوكيات االفراد واجلماعة 34(اجلدول رقم 
 واملنظمة:

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %83.33 50 نعم

 %16.67 10 ال

 %100 60 اجملموع



 الفصل الرابع: االطار التطبيقي
 

 
88 

فيما خيص حتقيق التغيري التكنولوجي ألهداف من خالل االمناط والسلوكيات االفراد : 43اجلدول رقم  
 ،جابوا ب الأ% 16.67اجابوا بنعم تلتها نسبة% 83.33واجلماعات واملنظمات جاءت النتائج كتايل نسبة 

مع التغيريات التكنولوجية وخلقت مناخ من  ن التغيريات فرضت نوعا جديدا من املوارد البشرية املتأقلمأومنه جند 
جيابية يف مكان العمل حمفزة وداعمة للتغيري ومواكبة التطورات التكنولوجية ملا إوكذا خلق أتثريات  بتكارواالبداع اإل

 وجدهتا تكنولوجيات االتصال.أله فائدة على حتسني سريورة العمل يف ضوء الظروف اليت 
 اف احملققة يف ظل التغيري التكنولوجي: (: يبني االهد35اجلدول رقم)

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %16 08 مهارات التخطيط االتصال

 %06 03 القدرة على التأثري والقيادة

 %06 03 مهارات اختاذ القرارات الفردية واجلماعية

 %14 07 مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة

 %10 05 تبسيط االجراءات

 %00 00 احلوافز تقدمي

مهارات التخطيط االتصال+ تبسيط 
 االجراءات

02 04% 

مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة + 
 تبسيط االجراءات

06 12% 

القدرة على التأثري والقيادة+ مهارات 
 اختاذ القرارات الفردية واجلماعية

01 02% 

القدرة على التأثري والقيادة + مهارات 
ة واملراقبة + تبسيط التخطيط واملتابع

 االجراءات

03 06% 

مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة 
 +مهارات التخطيط االتصال

03 06% 

مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة 
+مهارات التخطيط االتصال + تبسيط 

02 04% 
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 االجراءات

مهارات اختاذ القرارات الفردية 
 تبسيط االجراءات +واجلماعية

03 06% 

القدرة  +هارات التخطيط االتصالم
مهارات +على التأثري والقيادة 

تبسيط  +التخطيط واملتابعة واملراقبة
 تقدمي احلوافز +االجراءات

01 02% 

القدرة  +مهارات التخطيط االتصال
مهارات اختاذ  +على التأثري والقيادة 

مهارات +القرارات الفردية واجلماعية 
تبسيط  +التخطيط واملتابعة واملراقبة

 االجراءات

02 04% 

مهارات اختاذ القرارات الفردية 
مهارات التخطيط واملتابعة +واجلماعية 

 واملراقبة

01 02% 

 %100 50 اجملموع

: يبني مدى حتقق التغيري التكنولوجي أهدافه فكانت أكرب نسبة الحتمال مهارات التخطيط 35اجلدول رقم 
 (اىل ااحتمال مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة مت االحتمال% 14مت نسبة  %16االتصايل اليت قدرت ب 

يليها احتمال تبسيط  %12الذي قدرت نسبته ب  )تبسيط االجراءات +مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة
ابلتساوي بني القدرة على التأثري والقيادة و االحتمال مهارات % 6مت تليها نسبة ، % 10االجراءات بنسبة 

اذ القرارات الفردية واجلماعية واالحتمال )القدرة على التأثري والقيادة + مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة + اخت
ومنه جاء التغيري التكنولوجي لتسهيل االجراءات االدارية وتبسيطها وعمل على تقوية  تبسيط االجراءات(،

 مهارات التخطيط والتنفيذ بني العمال.

يف  بني قياس مدى جناح تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احداث التغيري التنظيمي: ي36اجلدول رقم
 :املؤسسة

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %81.67 49 نعم
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 %18.33 11 ال

 %100 60 اجملموع

ات عاله نرى أبن نسبة املوافقني على جناح تكنولوجيا املعلومأرقام املوجودة أل: من خالل ا36اجلدول رقم
ما فيما خيص أ %81.67حداث التغيري التنظيمي داخل مراكز عملهم هي نسبة كبرية قدرت ب إواالتصال يف 

نه ابلفعل كان للتكنولوجيات اجلديدة الدور الفعال يف أومنه جند  %18.33املعارضني لذلك فقدرت ب 
ات وتسهيل العمل وكذا ربح الوقت احداث التغيري داخل املؤسسة ملا تتسم به من سرعة ومرونة يف تنفيذ املخطط

 .نرتنيتاللواخلارجية  ةيف ظل وجود الشبكات الداخلي
 

جناح تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احداث التغيري التنظيمي يف عدم : يبني سبب (37)اجلدول رقم
 املؤسسة: 

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 0 %6.13 03 سرعة اجراء التغيري

 %16.34 08 الفراد يف اختاذ القراراتعدم اشراك ا

 %10.21 05 نقص االتصال

 %42.86 21 عدم تدريب االفراد

 0 %8.18 04 عدم وجود حتفيزات مادية ومعنوية

 0 %2.02 01 مقاومة التغيري من طرف املوظفني

عدم اشراك االفراد يف اختاذ القرارات + 
نقص االتصال + عدم تدريب االفراد+ 

فيزات مادية ومعنوية+ عدم وجود حت
 مقاومة التغيري من طرف املوظفني

01 

 

2.02% 0 

عدم اشراك االفراد يف اختاذ القرارات + 
نقص االتصال+ عدم وجود حتفيزات 

 مادية ومعنوية

02 4.09% 0 

عدم اشراك االفراد يف اختاذ القرارات + 
 عدم تدريب االفراد

03 6.13% 0 
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د+ نقص االتصال+ عدم تدريب االفرا
 عدم وجود حتفيزات مادية ومعنوية

01 2.02% 0 

 %100 49 اجملموع

: يبني أن من أسباب عدم جناح التغيري التكنولوجي يف املؤسسة بعود أبعلى نسبة إىل عدم تدريب 37اجلدول رقم 
ل وتليها نقص االتصا %16.34وبعدها عدم إشراك األفراد يف اختاذ القرارات بنسبة%42.86األفراد بنسبة 

وتليها سرعة اجراء التغيري واالحتمال)عدم %8.18وبعدها عدم وجود حتفيزات مادية ومعنوية % 10.21بنسبة 
ىل عدم االكثار من إ، وهذا يعود %6.13اشراك االفراد يف اختاذ القرارات + عدم تدريب االفراد(  بنسبة 

استخدامات التكنولوجيات اجلديدة لتمكني الدورات التدريبية للعمال وإعادة تكوينهم سنواي وإطالعهم على كل 
 .يف املؤسسةجناح التغيري التكنولوجي إمن 

 يبني مدى مقاومة التغيري من طرف املوظفني يف املؤسسة : : (38)اجلدول رقم

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %46.67 28 نعم

 %53.33 32 ال

 %100 60 اجملموع

ن ال أانت هناك مقاومة لتغيري من طرف املوظفني يف املؤسسة، حيث جند ذا كإ: يبني اجلدول 38اجلدول رقم
،ويف املقابل  جند نعم هناك مقاومة  %53.33توجد مقاومة هلذه التغيري من طرف املوظفني يف املؤسسة بنسبة 

جد نوع أي أنه يو  متقاربتان، ومنه كانت النسبتان %46.67هلذه التغيري من طرف املوظفني يف املؤسسة بنسبة 
من عدم الرضا على دخول التكنولوجيا احلديثة جمال العمل اإلداري فيما يرى البعض اآلخر أن هذه األخرية تعود 
ابإلجياب على العاملني وتعمل على حتسني من مستواهم وتقليل العبء عليهم والنهوض مبا هو جيد هلم 

 ملؤسستهم.

 املوظفني يف املؤسسة: يبني سبب مقاومة التغيري من طرف (:39رقم) اجلدول

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

عدم االهتمام جبوانب سلوكية 
 للموظفني

06 21.43% 

 0 %3.57 01 التعصب والتمسك ابألفكار التقليدية
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 %53.58 15 نقص االتصال

 0 %7.14 02 طرق غري مقنعة

عدم االهتمام جبوانب سلوكية 
للموظفني + التعصب والتمسك 

التقليدية + نقص االتصال +  ابألفكار
 طرق غري مقنعة

10 3.57% 0 

عدم االهتمام جبوانب سلوكية 
 للموظفني + نقص االتصال

10 3.57% 0 

عدم االهتمام جبوانب سلوكية 
 للموظفني + طرق غري مقنعة

10 3.57% 0 

عدم االهتمام جبوانب سلوكية 
 للموظفني + طرق غري مقنعة

10 3.57% 0 

 %100 28 اجملموع

مث   53.58%ىل نقص االتصال إكرب نسبة تعود أن مقاومة التغيري من طرف املوظفني : يبني أ39رقم اجلدول
 ،ىل طرق غري مقنعةإعادت  %7.14عدم االهتمام ابجلوانب السلوكية للموظفني مث نسبة % 21.43نسبة  

و ضعف االتصاالت أ على التغيري قائمنيىل عدم االهتمام جبانب االتصال الذي خيلق عدم الثقة يف الإوهذا راجع 
 . املعلوماترية ونقص داالا

 : يبني دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إدارة التغيري التنظيمي داخل املؤسسة:(40رقم) اجلدول 

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 %13.33 08 زايدة معدل االستجابة

 %33.33 20 سرعة تنفيذ املخططات

 0%8.34 05 الروح املعنوية زايدة

 %16.67 10 وضوح املسؤوليات

 %25 15 الفاعلية
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 0 %3.33 02 زايدة التفكري االبداعي

 %100 60 اجملموع

ن دور تكنولوجيا املعلومات جابوا أبأ% 3.333نسبة أن تبني النتائج احملصل عليها  :40 رقم اجلدول  -
 25املخططات تليها نسبة % تنفيذىل زايدة سرعة إدى أاملؤسسة   دارة التغيري التنظيمي داخلإواالتصال يف 

 وأخريالزايدة معدل االستجابة  13.33لعنصر وضوح املسؤوليات مث نسبة % % 16.67 للفاعلية مث نسبة 
زايدة التفكري االبداعي. وهذا يبني  % 3.33نسبة وأخريا لألفراد% لزايدة الروح املعنوية 8.34 نسبة  آخرا ليس
املخططات أي العمل اليومي للموظفني وزايدة وترية العمل  تنفيذامهة هذه التكنولوجيات الفعالة خاصة  يف مس

ليات وعدم و والفاعلية أي القدرة على احداث التغيري االجيايب يف املؤسسة وكذا عنصر اخر مهم وهو وضوح املسؤ 
 اتكال كل عامل على اخر. 

املني من أجل اجناح عملية التغيري ابستخدام تكنولوجيا املعلومات : يبني اقرتاحات الع(41رقم) اجلدول
 واالتصال:

 % بةالنس التكرارات االحتماالت

 0 %3.33 02 مسامهة اجيابية

 %21.67 13 االخالص واالستمرارية

 % 1.670 01 الوالء للمؤسسة

 %23.33 14 منح الثقة املتبادلة

 %31.67 19 املشاركة يف اختاذ القرار

 0 %3.33 02 التحفيزات املادية

 %15 90 التحفيزات املعنوية

 %100 60 اجملموع

هنا قد تساهم هي أن يرى فيها املوظف أا اجلدول قدم جمموعة من االقرتاحات اليت ميكن ذ: ه41اجلدول رقم 
ذه النسب من االكرب ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال طبعا وهجناح عملية التغيري التنظيمي إبإاالخرى يف ا

مث تليها منح  %31.67ابت املبحوثني فاملشاركة يف اختاذ القرار تصدرت ابقي النسب بإجاىل االصغر حسب إ
و   %15التحفيزات املعنوية بنسبة  %21.67خالص واالستمرارية بنسبة إلفا %23.33الثقة املتبادلة بنسبة 

خريا الوالء للمؤسسة بنسبة ألتحفيزات املادية بعد ذلك و كل من املسامهة االجيابية وا  %3.33بنفس النسبة 
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نه أن االقرتاح املثل يف نظر املبحوثني هو املشاركة يف اختاذ القرار مع املسؤولني لكي حيس املوظف أومنه  1.67%
ل وهذا ما يولد الثقة املتبادلة بني العاملني مبختلف مستوايهتم وبذ عنصر فعال وله دور هام داخل املؤسسة

 كثر للنهوض ابملؤسسة يف ظل التكنولوجيا اجلديدة.أهودات جم
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 :نتائج وتوصيات الدراسة ملبحث الثالث:ا

 :مناقشة النتائج  -1

 بعد عرض البياانت امليدانية وحتليلها توصلنا اىل:

  ت واالتصال من خالل مدى استخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلوما التساؤل االول املتمثل يف: ماعلى ضوء
الذي كان حتت عنوان:اذا كان هناك  04تبني من خالل اجلدول ،20اىل 02اجلدول اجلداول البسيطة من 

املتمثل يف  15خبصوص اجلدول  ،و93.33%بنعم اليت قدرة ب  لإلجابة، جاءت اكرب نسبة ابالنرتنتربط 
،  80احتمال  اجابو أ 51.67 %نسبةوجدان ان  ،مهما مدى اعتمادكم على هذه التكنولوجيات يف عمل

تستخدم املؤسسات تكنولوجيا املعلومات واالتصال  صحة الفرضية االول اليت وضعناها مسبقا * يؤكدما وهذا 
 بصورة كبرية نتيجة حتمية االستخدام.

 كيف تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على ادارة ل الفرعي الثاين الذي كان مفاده:  ؤ خبصوص التسا
يف فوائد  املتمثل 28رقم اجلدول  بني 40اىل  21لتغيري التنظيمي يف املؤسسة من خالل اجلداول من ا

 35رقم وخبصوص اجلدول  بنعم لإلجابة %98.33التغيري التكنولوجي يف املؤسسة والذي جاءت نسبة 
حيث  املؤسسة الذي دار حول مدى جناح تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احدات التغيري التنظيمي يف

ب نعم، كما اشار اجلدول  اليت تناول دور تكنولوجيا  امن املبحوثني الذين اجابو  %81.67قدرة نسبة 
اىل عنصر  %73.33املعلومات واالتصال يف ادارة التغيري التنظيمي داخل املؤسسة حيث عادت نسبة 

نولوجيا املعلومات واالتصال على ادارة صحة الفرضية الثانية *تؤثر تك يؤكدسرعة تنفيد املخططات، وهذا ما 
 التغيري التنظيمي يف املؤسسة بصورة اجيابية.

  خبصوص التساؤل الفرعي الثالث الذي ينص على: ماهي املعيقات اليت تواجه ادارة التغيري التنظيمي يف ظل
نسجام مع الذي يوضح مدى استخدام التكنولوجيات واال  31 رقمالتطور التكنولوجي من خالل اجلدول 

الذي يشري اىل اذا كانت  37ال، واجلدول رقم للمجيبني ب 55 %ت نسبةاءعملية التغيري التنظيمي، ج
، 53.34 %ال هيسة حيث عادت اكرب نسبة لالجابة بهناك مقاومة للتغيري من طرف املوظفيني يف املؤس

ستفادوا من دورات تدربية، مل ي 51.67 %الذي خيص الدورات التدريبية، حيث ان نسبة 10قم  واجلدول ر 
يعترب نقص التدريب والتكوين للعنصر البشري يف وهذه النتائج املتوصل هلا تؤكد صحة الفرضية الثالثة* 

 املؤسسة من أهم املعيقات اليت تعطل عملية التطوير التنظيمي التكنولوجي.
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 :دراسةالعامة لل تائجنال -2

حوثني ميكن أن جنمل أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه املب آلراءمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي 
 :سة كالتايلراالد

 املعلومات واالتصال. بتكنولوجياالكاملة لتوفري مجيع وسائل االتصال املتعلقة  رادةدارة متلك اإلاإل 

  املؤسسة هلا امكانيات كبرية لتوفري االجهزة واحلواسيب حلل املصاحل واملكاتب اليت هلا حاجة هبذه
 االجهزة.

  واخلدمة متوفرة حاليا بسرعة جيدة رغم اجلهود املبذولة من االدارة لتوفري   االنرتنتاملؤسسة هلا ربط خبدمة
 سبق من اجهزة وشبكات والسعي ايضا حلمايتها منن االضرار. كل ما

 استحسان تطوير وسائل االتصال عموما ووسائل االتصال الداخلي خصوصا ابملؤسسة من قيل املوظفني 
 الن استخدام هذه الوسائل يعمل على حتسني وتسهيل عملية االتصال.

 يتضح هلا من خالل ضعف برامج التحفيز املادي واملعنوي مما  نقص االهتمام ابلعنصر البشري وهو ما
 ينعكس سلبا على دافعية االفراد العاملني اجتاه عملية التغيري التنظيمي.

 ا تعلق االمر ابلطرق والكيفية اليت يتم هبا ايصال املعلومة.ضعف على مستوى نظام االتصال خاصة اذ 

  انعدام ثقافة املشاركة يف اختاذ الفرارات وهو االمر الذي يؤثر سلبا على قرارات املتحدة فالفرد يف هذه
 .املتخذةاحلالة سيميل اىل الالمباالة وعدم االخالص وحتمل املسؤولية اجتاه القرارات 

 واإلبداعالئم لالبتكار عدم توفر املناخ امل. 

  ان اخلوف الفرد من نقص االتصال وعدم االهتمام ابجلوانب السلوكية للموظفني وكذا اتباع طرق غري
مقنعة يف اختاذ الفرارات تعترب من ابرز العوامل اليت جتعل من موظفي اجلامعة اكثر اصرارا على معارضة 

 ومقاومة عملية التغيري التنظيمي.

 رد اجتاه عملية التغيري التنظيمي من خالل املشاركة والتفاعل والعمل بشكل افضل .موقف الف يتأثر 

 .اعتماد املؤسسة على ادخال عملية التنظيمي يف ظل تكنولوجيا املعلومات بصورة تدرجيية 

  استخدام تكنولوجيا املعلومات يف ادارة التغيري التنظيمي وكذا دعم  ألمهيةهناك وضوح لدى عينة الدراسة
اتم من قبلهم لفوائدها املتعددة خاصة زايدة االعتماد بشكل كبري على استخدام  وإدراكملوارد البشرية ا

 كافة جماالت العمل .  يفالتقنيات املعاصر 
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  دعم التغيري التنظيمي يف املؤسسة من فبل املوظفني من خالل النفع للموظفني و النفع للمؤسسة بنفس
 القيمة.

 كسرتاانت عائد لعوامل وظيفته للموظفني اثر على نسبة نرتاانت واإل ة اإلوشبك االنرتنتام داستخ
 استخدامهم لتكنولوجيا االتصالية احلديثة فيما خيص املستوى التعليمي واملنصب.

  توجد نسبة معتربة من املوظفني جيدون صعوبة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة يف
 وجيات وكذا التكتيكي.جانب التطبيقي هلذه التكنول

 وافق بشكل نسيب مع نتائج دراستنا، حيث  ان النتائج السابقة للدراسات اليت انطلقنا منها يف حبثنا، تت
دارة التغيري التنظيمي كمدخل الستخدام تكنولوجيا إ *لداودي الطيب حتت عنوان دراسة كانت

 ع نتائج دراستنا خاصة يف جمال دعمكبري م  ل* تتوافق  بشكعمالاملعلومات واالتصال يف منظمات األ
عكس  مراعاة خمتلف اجلوانب اليت ميكن أن تتأثر هبذه التكنولوجيا احلديثة سواء كانت مادية  أو معنوية

  ابقي الدراسات اليت كانت تتوافق بشكل نسيب ابختالف  بعض النتائج وتعارضها مع نتائج دراستنا.

 املوضوعة مسبقا اليت انطلقنا منها. الثالثةحة الفرضيات  ان نتائج الدراسة املتحصل عليها تؤكد ص 

 خيص نتائج الدراسة ومدى توافها  مع اهدافها فلقد جاءت بشكل اجيايب خاصة يف معرفة  اما يف ما
املعيقات و املشاكل اليت تواجه تطبيق  وإبرازالعالقة بني اجلانب التكنولوجي وجانب التغيري التنظيمي 

   يف التدريب والتعليم  ومقاومة التغيري... املتمثلة املعلومات واالتصال يف املؤسسة استخدام تكنولوجيا

  تبني لنا من خالل نتائج الدراستنا هناك توافق بينها ونظرية احلتمية التكنولوجية اليت تبنيناها يف اجلانب
سوف جتعلنا نعود  الوسائل االلكرتونية اليت من خالل النظري، حيث جاءت يف جمملها داعمة للنتائج

للرتابط مرة أخرى حيث يعود الفرد إىل التجارب اجلماعية و الثقافة الشفهية ، و سوف يشجع املسامهة 
على  تؤكدو النشاط بدل االنسحاب و العزلة و العمل و اإلنتاج بدال من االقتصار على التفكري، وكذا 

 لني لبعضهما. حتمية استخدام الفرد للتكنولوجيا وجعلهما عنصر واحد مكم
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 توصيات الدراسة: -3

 :سة من نتائج سابقة ميكن تقدمي التوصيات التاليةرابناءا على ما توصلت إليه الد

  تبين ثقافة االجناز وذلك عن طريق اعادة النظر يف سياسة التحفيز املادي واملعنوي، مبا ينتصب مع تطلعات
 وكفاءات االفراد.

 املؤسسة وزايدة  أبهدافواحلوافز مما يزيد يف تعزيز ارتباط العامل  ابألجوري ضرورة ربط عملية التغيري التنظيم
 عزمهم على حتقيقها.

  املختلفة عن طريق خلق ثقافة مشجعة ملبدأ املشاركة يف اختاذيف االقرتاحات  املوظفنيتوسيع مشاركة 
 القرارات.

  واإلبداععقد جلسات فكرية مع العاملني وفتح اجملال االبتكار. 
 ب ان ال يكون التغيري يف املؤسسات بصورة عفوية ومؤقت او طارئة وال شكلية فقط بل، امنا املطلوب جي

 والعلمي واالسرتاتيجي.واملستهدف هو التغيري الشامل واملستدام 
  االعتماد على الكوادر املؤمنة للتغيري بشكل صحيح والعقول القادرة على االبداع واالبتكار فهم القوة احملركة

 لدافعة للتغيري ملواجهة التحدايت وحتمل اكثر للمسؤوليات .وا
  او مستعدة للخوض يف غماره، لذلك  املؤسساتهاوية او داعمة للتغيري يف  املوظفنيقد ال تكون الغالبية من

 القوى املعارضة بضرورة التغيري، إلقناعمن خالل تعزيز االجتاهات االجيابية وتوظيفها ينبغي حبثها وتشخيصها 
ومن مث تقليص احتماالت املعارضة، معا ختصيص الوقت الكايف لالستماع النشغاالهتم قصد اجياد احللول 

 ملشاكلهم.
  عية املوارد البشرية ومهاراهتا بشكل الذي يتطابق مع التكنولوجيا املتقدمة اليت يتضمنها نو من الضروري تطوير

توفري مستلزمات التدريب الذايت ابلشكل الذي التطور املتسارع ابلشكل الذي يستدعي تطوير التدريب و 
سهام يف توليد هذه التكنولوجيات واستخدامها بشكل كفاء مبا إيتيح توفري قدرات عملية وعلمية قادرة على 

 حيقق توسيع نشاطات كافة.
  ووسائل  توأدوامواكبة  التغريات املتسارعة يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات يف ادارة املوارد البشرية

 احلديثة.
 ظف وعلى املؤسسة الرتكيز و التعلم والتدريب عن بعد هو احد مسات العصر احلايل وهو جمال واسع يفيد امل

 على هذا اجملال بشكل اوسع مما هو موجود حاليا.
 شكل املناسب.لالوقت املناسب اب توفري املعلومات الضرورية للشخص املناسب يف املؤسسة يف 
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 :دراسات مقرتحة -4
جراء الدراسات املستقبلية إبعد أن مت االنتهاء من هذه الدراسة، وعلى ضوء ما تقدم من نتائج مت اقرتاح 

 االتية:

 .طبيعة االتصال التنظيمي داخل املؤسسة وعالقته ابألداء العام لكل العاملني 
 نياملوظف نظر وجهة من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارة واقع. 
  داخل املؤسسات. التنظيمي التطوير استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف ردو 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارات اجلزائرية. تطبيق مشاكل 
 صناعة القرار. تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تطبيقات أتثري 
 املؤسسة.التنظيمي يف  تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مقاومة التغيري أثر 
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 خامتة

متثل ادارة التغيري التنظيمي مرحلة حامسة يف االنتقال حنو ادارة الكرتونية  والتحول من وسائل تقليدية اىل 
وبرامج تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتقدمي  واملعدات، ،األجهزةحديثة، وتنطلق من االستخدام االمثل ملختلف 

حلوال للتعقيدات واملشاكل اليت تعرتض االدارة يف شكلها التقليدي، وابلتايل املسامهة يف تطوير الكثري من مراحل 
تكلفة، االمر الذي فرض على  وأبقلالعمل االداري وتطوير اساليبه وتوفري املعلومات يف الوقت املناسب 

التحول اىل اسلوب اداري جديد يف خمتلف العمليات االدارية منطلقة يف ذلك مما تتحه  ميةاملؤسسات حت
لرتقية انشطة ومهام مؤسسات وحتسينها، حيث يتم ذلك من خالل قدرة  كأداةتكنولوجيا املعلومات واالتصال  

املؤسسة  وأداءعلى الرفع من مستوى اداء املوظفيني  .ابلسرعة والشفافية اليت تتسم  هذه التكنولوجيات احلديثة
 .عامبشكل 

وظهرت احلاجة إىل إدارة التغيري ملواكبة هذه املستجدات، وقد حاولت هذه الدراسة توضيح ذلك من 
ل خالل إبراز امهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف توفري البياانت واملعلومات الدقيقة ومعاجلتها وجعلها يف متناو 

متخذ القرار يف الوقت املناسب، فضال عن دورها يف تعريف األفراد مبا يدور حوهلم وإمدادهم بصورة مستمرة 
ابلتطورات اليت حتيط هبم، كما مت الرتكيز على كيفية إدارة التغيري من أجل  إدخال هذه التكنولوجيا احلديثة على 

 اهج اإلدارة، وتدريب األفراد على استخدامها.املنظمة بتوفري املتطلبات املادية وحتديث تقنيات ومن

بشكل  االتصال يف املؤسسةو تطبيق تكنولوجيا املعلومات ويف االخري ال يسعنا القول سوى من اجل    

ظفني الل تفعيل عملية االتصال بني املو من خهذان العنصران  يمي هلا فعالية جيب توحيدتنظتغيري  وإدارة اجيايب

إطارات، وعمال تنفيذيني( حول فلسفة  ،مدراءمع ضرورة توعية خمتلف املستوايت اإلدارية من  ) واملؤسسة 

بتنظيم وهيكلة وظيفة إدارة املوارد البشرية  االهتماموكذا  ،التغيري ومتطلبات تطبيقه وشروط ودعائم جناحه

، والربط بني خمتلف أنظمة وخلق األنظمة الالزمة لتحفيز وتشجيع العمال على بذل وحتسني مستوى أدائهم

 املوارد البشرية من تكوين حتفيز وتقييم األداء.
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 دورات فاكثر 3دوراتن                            دورة واحدة             
 ما اللغة االكثر استخداما يف املؤسسة: -10

 فرنسية            عربية                 االثنني معا      
 

 ما نسبة اعتمادكم على هذه التكنولوجيات يف عملكم: -11
20%        50%                80%              100%  

 هل تلجأ اىل استشارة زميلك يف حالة ما واجهتك مشكلة يف التعامل مع التكنولوجيا اليت بني يديك:  -12
 نعم                                  ال 

 هل جتد صعوابت يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال: -13
 نعم           احياان          ال 
 اان ما نوع هذه الصعوابت:*اذا كانت االجابة بنعم او احي

 التكوين                          التطبيق                 التكنيك
 املعلومات واالتصال : لتكنولوجياهل تعانون من مشاكل نتيجة استخدامكم  -14

 ال            نعم           
 *اذا كانت االجابة بنعم ماهي تلك املشاكل:

 نفسية                           تقنية         صحية                 
 
 

 احملور الثالث : تقييم اتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على ادارة التغيري التنظيمي يف املؤسسة .

 هل قامت املؤسسة ابي تغيريات تنظيمية:  -1

 نعم                         ال 

  اذا كانت االجابة بنعم على أي مستوى كان هذا التغيري 

 اهليكل                    موارد بشرية                 معدات 

 من يقوم بعملية التغيري : -2

 املؤسسة نفسها                  املكلف ابلعالقات اخلارجية              االثنان معا 

 هل هدا التغيري يتم :  -3
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 تدرجيية             بصورة مفاجئة وفورية  بصورة

 ماموقفك ازاء عملية التغيري التكنولوجي يف املؤسسة : -4

 قبول               الرفض                  حمايد   

 هل تدعم التغيري التكنولوجي يف املؤسسة  -5

 نعم                    ال 

 : اذا كانت اجابتك بنعم ملادا 

 ظفني                   النفع للمؤسسة النفع للمو 

 اخرى تذكر .......

 هل ترى ان التغيري التنظيمي التكنولوجي احلاصل يف املؤسسة له فوائد على وظيفتك  -6

 نعم                               ال

  اذا كانت اجابتك بنعم ملاذا 

 املشاركة والتفاعل            العمل بشكل افضل                     التحفيز          

 اخرى تذكر ..........................

 مادوافع التغيري التنظيمي اليت ادت اىل ادخال التكنولوجيا احلديثة يف املؤسسة : -7

 حتسني االداء الوظيفي                      حتسني االتصال الداخلي واخلارجي للمؤسسة 

 اخري تذكر .............

 د صعوبة يف استخدام التكنولوجيات واالنسجام مع عملية التغيري التنظيميهل جت -8

 نعم                         ال 

  اذا كانت االجابة بنعم ملاذا 

 نقص يف االتصال                 طبق بطريقة سريعة           اهداف غري واضحة         شعور بعدم الثقة 

 هل حقق التغيري التكنولوجي اهدافه من خالل امناط وسلوكيات االفراد و اجلماعة و املنظمة  -9

 نعم                                          ال

  اذا كانت اجابتك بنعم ها مت ذلك من خالل 
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مهارات اختاذ القرارات الفردية واجلماعية                     مهارات التخطيط االتصال              القدرة على التاثرب والقيادة            
 مهارات التخطيط واملتابعة واملراقبة               تبسيط االجراءات                         تقدمي اجلوائز 

 هل جنحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال واحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة  -10

 ال                       نعم          

  اذا كانت اجابتك ب ال ما السبب 

 سرعة اجراء التغيري                        عدم اشراك االفراد يف اختاذ القرارات 

 نقص االتصال                    عدم تدريب االفراد 

 يري من طرف املوظفني عدم وجود حتفيزات مادية ومعنوية                       مقاومة التغ

 هل كانت هناك مقاومة لتغيري من طرف املوطفني يف املؤسسة   -11

 نعم                                        ال 

 ملاذا  نعماذا كانت االجابة ب 

 التقليدية ابألفكارعدم اهتمام جبوانب سلوكية للموظفيني                      التعصب والتمسك 

 تصال                                                 طرق غري مقنعةنقص اال

 تصال يف ادارة التغيري التنظيمي داخل املؤسسةدور تكنولوجيا املعلومات واال -12

 زايدة معدل االستجابة                        سرعة تنفيد املخططات

 املسؤولياتوح زايدة الروح املعنوية                           وض

 الفاعلية                                    زايدة التفكري االبداعي

 ماهي اقرتاحاتكم  من اجل اجناح عملية التغيري بستخدام تكنولوجيا النعلومات واالتصال  -13

 مسامهة االجيابية                     االخالص واالستمرارية

 منح الثقة املتبادلة        الوالء للمؤسسة               

 املشاركة يف اختاد القرار              التحجفيزات املادية واملعنوية
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 ابللغة العربية: لخصامل

تعترب دينامكية اجملال التكنولوجي اهم ما مييز العصر احلايل يف خضم التحوالت اليت تعيشها اليوم حيث 
 هرت التكنولوجيا كعامل مؤثر يف كافة االنشطة والعمليات، خاصة ما تعلق مبعاجلة املعلومات ونشرها او ماظ

ت ثورة هائلة يف نظم املعلومات وسامهت بذلك يف دمج خمتلف ر اليت فجيعرف بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
صبح أقنية اليت يشهدها عصران اليوم، تاالطراف يف منظومة معلوماتية واحدة، ويف ظل هذه التطورات العلمية وال

، لزما على املؤسسات ان تبادر بوضع اخلطط وترسيم السياسات الالزمة لتطوير نظم املعلومات واالتصال
وهتيئة الكوادر الفنية واتمني خدمات معلوماتية سريعة ومتطورة، ومن هنا البد من العزوف على  إبعدادواالهتمام 

فكرة االدارة التقليدية والبحث عن البديل الذي يستخدم لرفع مستوى االداء والكفاءة يف االدارات واالجتاه اىل 
خاصة يف العمل املؤسسايت الذي يتميز هو االخر ابلتجدد تطوير، اللتحسني و لاعتماد ادارة تغيري تنظيمي شاملة 

على القائمني عليه تبين وخلق تغيري تنظيمي تكنولوجي يتماشى مع متطلبات هذا  حيتموالتغيري املستمر الذي 
 .العصر

 لتغيرياتكنولوجيا املعلومات واالتصال على ادارة  أتثريهبذا الصدد حتاول هذه الدراسة طرح اشكالية مدى 
 موظفنيمفردة من  60التنظيمي يف املؤسسات اجلزائرية، وذلك ابالعتماد على دراسة ميدانية مشلت عينة قوامها 

قتصادية*، حيث مت االعتماد على اجابة املبحوثني من خالل جتماعية، واإلاإل اإلنسانية،علوم الجامعة قاملة *
 يات املدروسة.ابختبار الفرض حتليلها وتفسريها للوصول اىل نتائج

وتستمد هذه الدراسة امهيتها من خالل الرتكيز على جوانب القوة والضعف يف قيادة التغيري التنظيمي عن 
،وكذا حماولة معرفة العالقة القائمة بني !طريق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات اجلزائرية

الوقوف على بعض املشاكل واملعوقات اليت توجه تطبيق وحتسني  اجلانب التكنولوجي احلديث واجلانب التنظيمي،
 استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف املؤسسة.

تكنولوجيا، املعلومات، االتصال، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إدارة التغيري، إدارة التغيري  الكلمات املفتاحية:
 التنظيمي.
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 امللخص ابللغة الفرنسية

Résumé                                          
Le dynamisme du domaine technologique est  considéré comme 

la plus importante chose qui caractéristique l'ère actuelle dans le 

milieu des transitions qu’on  vit  aujourd’hui, là où a apparu la  

technologie comme  facteur influent dans toutes les activités et les 

processus, en particulier  ce  qui  concerne le traitement de 

l'information et sa diffusion, ou ce qui est connu par la  technologie 

des informations et de la communication ce qui a déclenché une 

révolution énorme dans les systèmes des informations et a ainsi 

contribué  à intégrer les différentes parties dans un  seul système 

informatique .A la lumière de ces évolutions scientifiques et 

techniques que  connait  notre temps aujourd'hui, il est devenu 

impératif pour les institutions de prendre l'initiative d'élaborer des 

plans et  démarquer des politiques nécessaires pour développer les 

systèmes des informations et de la communication, et l'intérêt pour la 

préparation et la création des cadres techniques et sécuriser des 

services informatiques rapides et sophistiqués, d'où la nécessité d'être 

réticent de l'idée de l'administration traditionnelle et la recherche d'une 

alternative qui est utilisé pour élever le niveau de performance et 

d'efficacité dans les administrations  et la tendance à adopter la gestion 

du changement organisationnel global pour améliorer et développer 

surtout  dans le domaine  du travail  des institutions  qui  se caractérise 

lui  aussi par  le renouvellement et le changement constant, ce qui rend 

impératif pour ceux qui le soutiennent à adopter et créer un 

changement organisationnel technologique  compatible avec les 

exigences de cette époque. 

À cet égard,  cette étude tente de mettre la problématique sur 

l'impact de la technologie des informations et de la communication 

pour gérer le changement organisationnel des institutions algériennes, 

sur la base d'une étude sur le terrain qui a inclus  un échantillon de 60 

personnes : des fonctionnaires de l’université de Guelma  * sciences 

humaines,  économiques  et  sociales*  où on a compté  sur les 

réponses des personnes  interrogées  lors de l'analyse et de 

l'interprétation pour arriver à des résultats par des tests d'hypothèses 
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étudiées . 

 

Cette étude tire son importance à  travers  la  concentration sur  

des  cotés  de  force et  de  faiblesse dans la conduite du changement 

organisationnel par l'utilisation de la technologie des informations et  

de la communication dans les institutions algériennes , et en plus  

essayer de comprendre la relation qui  existe entre le côté 

technologique moderne et le côté organisationnel, être  au  courant de 

certains problèmes et contraintes qui guident l'application , 

l'amélioration et l'utilisation de la  technologie de communication et  

des  informations  dans l’institution. 

  
 

Mots-clés: la technologie, l'information, la communication, 

technologies de l'information et de la communication, la gestion du 

changement, la gestion du changement organisationnel. 


