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 :الدراسة ملخص

 األداء حتسني يف احلديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا مسامهة على التعرف إىل الدراسة هذه هتدف 
 .اجلزائرية العمومية االقتصادية ابملؤسسة الوظيفي

 اعتمدان ،حيث قاملة سونلغاز مؤسسة إطارات على ميدانية دراسة إبجراء قمنا فقد اهلدف هذا ولتحقيق 
  ،إطار 80 عددهم البالغ املؤسسة إطارات كل حصر خالل من الشامل املسح منهج على الدراسة هذه يف

 . املؤسسة إطارات بعض مع مفتوحة مبقابلة مدعمة  سؤال 39 من تتكون استبيان استمارة بوضع قمنا حيث

 :أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد

 ابلشكل ليست لكن االقتصادية ابملؤسسة األداء حتسني يف احلديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تساهم
 :أمهها نقائص لوجود نظرا املطلوب

 التكنولوجيات أهم على املبحوثني بعض يتوفر ال حيث املطلوب ابلشكل واالتصال اإلعالم تكنولوجيا توفر عدم-
 .واإلكسرتانت االنرتنت اإلنرتنت، كاحلاسوب،

 مع التعامل كيفية يف  املؤسسة عمال وأتطري متابعة إمهال خالل من ذلك ويظهر الفين اجلانب يف نقص-
 .احلديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 :املفتاحية الكلمات

 املؤسسة الوظيفي، األداء واالتصال، لإلعالم احلديثة تكنولوجيا واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا تكنولوجيا،
 .االقتصادية

 

 

 

 

 

 



Summary of the study: 

 This study aims to identify the contribution of modern media and 
communicatin technology in enhancing the functionality of Algerian 
public economic Instituation. 

  In order for us to achieve this goal¸ we conducted a field 
study on the officials of SONALGAZ Guelma coporation in which we 
adopted the comprehensive survey methodology by listing all the 80 
officials of the corporation. 

  This study reached a number of results¸ the most important 
of wich are: 

• Modern media and communication tecgnology contributes to 
raising the performance of economic corporation but not in the 
required form due to short comings¸ the most important of which are: 

-Media and communication technology is not available as required 
where some respondent lack the most important tecgnologies such as 
the computer¸ the internet and antranet ans extranet. 

-A lack in the technical aspect and this is shown through the negligence 
of the follow-up and the formation of the institution’s workers in how 
to deal with modern media and communication technologies. 

 

Key Words: 

-Technology -media and communication technolog  -mdern media 
and communication technology –functionality –economic corporation. 
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 مقدمة

أحدثت التطورات التقنية احلديثة اليت شهدىا العامل ثورة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة خالل 
العقدين األخريين، إذ كان األساس يف ىذه الثورة ىو التالقي والتزاوج بني عتاد وأجهزة الكومبيوتر وشبكات 

كبرية وجذرية يف شىت رلاالت وميادين احلياة بدءا االتصاالت خاصة اإلنًتنت حيث أحدث ىذا التزاوج تغيريات  
بوسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال نفسها إذ أصبحت تتجو حنو التصغري والسرعة وسهولة وكفاءة االستخدام 

  .مستعملة يف ذلك الكثري من ادلفاىيم اليت أنتجها ىذه التورة كتجربة األداء، وجتربة ادلستخدم

اجملال االقتصادي سواء على  احلديثة حدثتها ثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصالمست التغيريات اليت أ 
ادلختلفة    االقتصاديةادلؤشرات حتسني  من خاللمستوى االقتصاد الكلي من خالل رفع مستوى األداء االقتصادي 

يف أصغر وأىم وحدة ، أو اجلزئي شلثلة والفردي الدخل القوميكالرفع من االنتاج احمللي، وكذا حتسني معدالت  
اقتصادية وادلتمثلة يف ادلؤسسة االقتصادية، فإدخال تكنولوجيا االعالم واالتصال يف ادلؤسسة االقتصادية أحدث 
تغيريات كثرية عليها مست اذلياكل والتنظيم وطرق وأساليب العمل شلا انعكس على مردودية  وإنتاجية ادلؤسسة 

لوجيا اإلعالم واالتصال و فتكناألساسية  حتسني الكثري من ادلؤشرات وبالتايل حتسني أدائها. وىذا من خالل
احلديثة زادت يف سرعة وكفاءة أداء العمال، كما أهنا حسن من جودة ادلنتج وقربت ادلوظفني من اإلدارة العليا من 

ظيفي خالل تقريب وجهات النظر ادلختلفة كل ىذه ادلؤشرات كان ذلا االنعكاس االجيايب على األداء الو 
يقاس من خاللو مدى حتقيق ادلؤسسة ألىدافها وبالتايل الغرض من ، ىذا األخري الذي يعد عنصرا ىاما للمؤسسة

من خالل توفري مجيع  بأداء العاملني و ذلك أصبحت ادلؤسسات االقتصادية تبدي اىتمامها وجودىا لذا 
ومن ىذا ادلنطلق جاءت  ،ستفادة شلكنةأقصى ا لتحقيق  الظروف اليت  جتعل العامل يركز على مهامو وىذا 

دراستنا واليت تدور حول  مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف حتسني األداء الوظيفي للمؤسسة 
 .لغاز قادلةسوناالقتصادية العمومية اجلزائرية، دراسة ميدانية على إطارات مؤسسة 

 ختيارا وأسبابإشكالية الدراسة  الفصل األول يعرض مخس فصول، حبثنا إىلقمنا بتقسيم عموما فقد 
ادلوضوع، أىداف الدراسة، الدراسات السابقة ، مرورا بتحديد ادلفاىيم، طبيعة الدراسة ومنهجها، رلاالت الدراسة 

م أما الفـصـل الثاين فيحتوي على رلموعة من ادلعلومات ادلتعلقة بتكنولوجيا اإلعال .بأدوات مجع البيانات وانتهاءا
واالتصال مبا يف ذلك تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، خصائصها وشليزاهتا، أشكال تكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال يف ادلؤسسة االقتصادية، و أخريا ذكر أىم انعكاسات تطبيق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  على 

 .ادلؤسسة االقتصادية



 مقدمــــــــــــــــــة                                                                              
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تفصيل من خالل ذكر زلددات وعناصر األداء الوظيفي، يف الفصل الثالث تناولنا األداء الوظيفي بال
فكان سلصص للمؤسسة االقتصادية حيث تطرقنا فيو  لفصل الرابعا أماوطرق التقييم، وأخريا صعوبات التقييم. 

خلصائص وأىداف ادلؤسسة االقتصادية بصفة عامة، مث تطرقنا للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية من خالل ذكر 
أخريا حتدثنا عن زليط ادلؤسسة. ويعرض الفصل اخلامس تعريف بادلؤسسة، اذليكل التنظيمي مراحل تطورىا، و 

 .حتليل اجلداول، بدءا بتفريغ البيانات مرورا بالنتيجة العامة للدارسة ويف األخري اخلامتة ،للمؤسسة
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 اإلشكالية:.1

لقد شهد العامل عرب مر العصور حتوالت تارخيية كربى، ذلا دور كبَت يف التطور البشري والتقدـ اخلضاري،  
سواءا على مستوى تسارع وتَتة التطور أو على بلغ ىذا التطور ذروتو يف هناية األلفية الثانية وبداية األلفية الثالثة، 

، حيث كاف لتطور تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بالغ األمهية يف مستوى تغيَت شكل ومعامل احلياة ادلادية وادلعنوية
حتديد معامل ىذا التغيَت وكذا حتديد وتَتتو نظرا لتداخلها يف مجيع مناحي احلياة سواءا االجتماعية، الثقافية، 

دي حىت السياسية، واالقتصادية، فكلما تطورت تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ تغَت النظاـ االجتماعي واالقتصا
 يواكب ويتكيف مع ىذا التطور.

وكاف من مظاىر تطور تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ظهور احلواسيب مبختلف أنواعها ادلكتبية، احملمولة 
والرقمية، وكذا األقمار الصناعية واذلواتف السلكية والالسلكية وقد واكب ىذا التطور احلاصل يف الوسائل 

اجليل الثاين من الويب وما  كاف ذروتو بظهور الشبكة العنكبوتية خاصة بعد ظهورو  ،االتصالية تطور يف الشبكات
أتاحتو ىذه األخَتة من سرعة الولوج إىل الشبكة العادلية وسهولة احلصوؿ على ادلعلومة وتوفرىا بأقل جهد وأقل 

ر شبكات التواصل وكاف من مظاىر ىذا التطور احلاصل على مستوى الوسائل االتصالية والشبكات ظهو  تكلفة.
االجتماعي وما أتاحتو من القدرة على التواصل الالزلدود بالصوت والصورة مع تنوع وتعدد منصات الولوج، 

 رية صغَتة كما تنبأ مارشاؿ ماكلوىاف.حيث أصبح العامل ق

اجملاؿ  وكجميع رلاالت احلياة ادلختلفة قد مس التغيَت الذي أحدثتو تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ احلديثة 
النتاج والتسويق وصوال من حيث خلق مصادر الثروة واالستغالؿ األمثل ذلا او من حيث ا ءاسوا االقتصادي
ورفع  االقتصاديإذ صارت ادلعرفة العلمية تنافس راس ادلاؿ من حيث القدرة على حتريك النشاط  ،لالستهالؾ

ن حيث القدرة على حتريك النشاط االقتصادي وتَتة النمو حىت أهنا أصبحت تعد من أىم مكونات رأس ادلاؿ م
ادلاؿ البشري الذي يعد العنصر واحملرؾ األساسي  الرأسمكونات  أىمورفع وتَتة النمو حىت أهنا أصبحت تعد من 

 .االقتصاديةللمؤسسة 

من خالؿ  االقتصاديةواالتصاؿ احلديثة أحدثت تغيَتات على مستوى ادلؤسسة  اإلعالـفتكنولوجيا  
سوب والشبكات الداخلية استخداـ احلا تتيحو ىذه التكنولوجيا من امتيازات للمؤسسة االقتصادية يف استغالؿ ما

واخلارجية، وكذا الربامج والتطبيقات ادلتطورة واستغالؿ مزايا االنًتنت كالسرعة والفورية يف توفَت ادلعلومة أدى إىل 
من خالؿ تسهيل عملية مجع ومعاجلة البيانات وختزينها واالستفادة منها  تسهيل العمل داخل ادلؤسسة االقتصادية

 يف الوقت وادلكاف ادلناسبُت.
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ذ أف تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة قلصت احلاجة إىل استخداـ الورؽ لصاحل الربامج والتطبيقات اآللية إ
جات ادلؤسسة ألثر يف رفع جودة منتو ف لو فائق افأصبح ادلسَت ديارس نشاطو يف أي مكاف وبكفاءة عالية شلا كا

على الكفاءة واألداء  باإلجياب ينعكس ادلؤسسة ما أفرادمن خالؿ خلق مناخ تنظيمي يسوده التالحم بُت 
للعامل وبالتايل قدرتو على االبتكار وتقليل الوقت ادلفًتض  اإلبداعيةللعماؿ من خالؿ زيادة القدرة  الوظيفي

 ع احلفاظ على جودهتا.ادلهاـ ادلنوطة بو، م إلصلاز

عن ىذا التطور حيث أنو ويف ظل التوجو ضلو اقتصاد  مبعزؿ وادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية ليست 
تكنولوجيا اإلعالـ  السوؽ وتعزيز ادلنافسة فاف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية أدركت ادلميزات اذلائلة اليت تتيحها

واالتصاؿ خاصة يف ظل جهود الدولة اجلزائرية الرامية إىل عصرنة اإلدارات احمللية وادلؤسسات االقتصادية العمومية 
من خالؿ نشر وتعميم استخداـ الوسائل االلكًتونية والرقمية بغية مواكبة التطورات احلاصلة على ادلستوى الدويل 

 كفاءة عالية.وكذا توفَت خدمة ذات جودة و 

لغاز" اليت تعد أحد أىم ادلؤسسات االقتصادية العمومية على سة الوطنية للكهرباء والغاز "سونوادلؤس
خدماهتا التقنية والتجارية ادلقدمة  تحسُت نوعيةل وإمكانياهتا اسعي إىل تسخَت كل طاقاهتت ادلستوى الوطٍت

الؿ الشبكات حلديثة لتسهيل منظومة تسيَت الزبائن واستغإدخاؿ الوسائل التكنولوجية ا لزبائنها، وىذا من خالؿ
بغية حتسُت أدائها  أحدث تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ لذا فقد سعت إىل توظيف ، الكهربائية والغازية

 : التساؤؿ التايل ذا ادلنطلق نطرح الوظيفي ومن ى

قالمة من وجهة نظر  سونلغازؤسسة ماألداء بسين حا اإلعالم واالتصال الحديثة في تمساهمة تكنولوجيما
 ؟إطاراتها

 ومن ىذا التساؤؿ الرئيسي نطرح التساؤالت التالية:

 قادلة؟ التصاؿ احلديثة يف مؤسسة سونلغازتكنولوجيا اإلعالـ وارلاالت استخداـ ماىي أىم 

 ؟قادلة سونلغاز مؤسسةماىي مكانة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ احلديثة يف 

 أدائهم الوظيفي؟ حتسُتيف  واالتصاؿدلسامهة تكنولوجيا اإلعالـ  قادلة سونلغاز مؤسسةتقييم إطارات  ما
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 أسباب اختيار الموضوع: .2

 :التاليةتتأتى أسباب اختيارنا للموضوع من النقاط  

يسية األداة الرئ ، إذ يعتربة االتصاؿ يف ادلؤسسة االقتصاديةأمهية ادلوضوع حيث تنبع أمهية ادلوضوع من أمهي-
، وبالتايل أمهية تكنولوجيا سُت أداء ادلؤسسة وحتقيق أىدافهاينعكس على حت ، وىذا مالسَتورة ادلعلومات بادلؤسسة

ينعكس على أداء ادلوظفُت وتقليل  ، وىذا ما تساىم يف جودة االتصاؿ وسهولتواإلعالـ واالتصاؿ احلديثة واليت
 اجلهد والتكاليف.

اسات ادلتعلقة بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ احلديثة وزلاولتنا معرفة كيفية توظيفها يف ادلؤسسة ميلنا إىل الدر -
 االقتصادية.

حداثة ادلوضوع حيث يكتسب حداثتو من حداثة تكنولوجيا اإلعالـ واإليصاؿ نفسها واستخدامها يف ادليداف -
 ديكن دراستو من جوانب متعددة.االقتصادي خاصة أف ادلوضوع 

 لتعمق ومواصلة البحث يف ادلوضوع.ا-

 .أهداف الدراسة:3

إف اذلدؼ األساسي للدراسات العلمية ىو الوصوؿ إىل نتائج علمية زلكمة ف فالبحث يسعى إىل تقدمي 
 إضافات جديدة ىذه اإلضافات ختتلف من باحث إىل آخر، إما حبثنا فكانت أىدافو كاآليت:

 .قادلة سونلغاز مؤسسة يف ادلستعملة احلديثة واالتصاؿ اإلعالـ تكنولوجيات أىم على التعرؼ -1

 .سونلغاز مؤسسة يف احلديثة واالتصاؿ اإلعالـ تكنولوجيا مكانة معرفة-2

 مؤسسة يفودة وكفاءة االتصاؿ الكشف عن مسامهة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ احلديثة يف حتسُت ج -3
 .قادلة سونلغاز

 .بادلؤسسة الوظيفي األداء حتسُت يف ةاحلديث واالتصاؿ اإلعالـ تكنولوجيا سامهةتقييم اإلطارات دل على التعرؼ-4

  الدراسات السابقة:.4

طلع على البحوث اليت سبقت حبثو، وذلك لتجنب التكرار وتفادي ضمن ادلهم ألي باحث علمي أف ي  
الطرؽ واالجراءات ادلنهجية ادلالئمة  الختياركما يسمح لو ذلك بفهم موضوع حبثو أكثر  أخطاء اآلخرين،

 .لدراستو
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 ويف دراستنا تناولنا ثالث دراسات سابقة. 

 الدراسة األوىل:

دراسة بعنواف '' دور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ يف رفع األداء الوظيفي '' دراسة ميدانية ببنك الفالحة والتنمية 
 .سدراتة بوالية قادلةشقوؼ/ وكالة وكالة قادلة/ وكالة بو -الريفية  

واالتصاؿ يف رفع األداء  حتاوؿ ىذه الدراسة  اإلجابة على التساؤؿ التايل :'' ماىي فاعلية تكنولوجيا ادلعلومات
 ؟''الوظيفي

 :أسئلة فرعية وىي 3ؿ ىذه الدراسة وتتناو 

 ىل تتوافق التقنيات االتصالية احلديثة وزلددات األداء الوظيفي؟-1

 استخدامات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ على معايَت األداء الوظيفي؟كيف تؤثر -2

 مادور آلية العمل عن بعد يف حتسُت األداء الوظيفي؟-3

وقد قاـ أصحاب الدراسة إضافة إىل التساؤؿ الرئيسي واألسئلة الفرعية إىل وضع فرضية رئيسية ادلتمثلة يف: 
 .فع األداء الوظيفيواالتصاؿ يف ر  "تساىم تكنولوجيا ادلعلومات

 :أسئلة فرعية 3وكذا صياغة 

 ترتبط التقنيات االتصالية احلديثة مبحددات األداء الوظيفي.-1

 .اـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿتتأثر معايَت األداء الوظيفي باستخد-2

 .عن بعد على حتسُت األداء الوظيفيتعمل آلية العمل -3

وحة واختبار الفرضيات ادلوضوعة، قاـ أصحاب الدراسة بإتباع ادلنهج ولإلجابة على ىذه التساؤالت ادلطر 
 الوصفي، وباالعتماد على ادلقابلة، االستمارة وادلالحظة.

 :ىل النتائج التاليةاصلت الدراسة وقد تو 

 . عد يف تطوير ورفع األداء الوظيفيالوسائل احلديثة لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ تسا-
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ادلعلومات واالتصاؿ دورا ىاما يف ادلؤسسة حيث تقـو مبتابعة ادلهاـ، ومدى تقييم العمل، القياـ تلعب تكنولوجيا -
باإلجراءات التصحيحية للحصوؿ على ادلعلومات يف الوقت ادلناسب بأسرع وقت وأقل تكلفة واجراء اتصاالت 

 .اؿ، وخارجية بُت العماؿ والزبائنداخلية بُت العم

ت واالتصاؿ احلديثة اىل توطيد التواصل والتفاعل اإلجيايب والسريع مع العاملُت أدت تكنولوجيا ادلعلوما-
 واالستجابة حلاجات خاصة.

وجيا احلديثة واألداء الوظيفي، أف كالمها يدرس ادلتغَتين التكنول يف *وتكمن العالقة بُت دراستنا وىذه الدراسة
 االستبياف، وادلقابلة،ادلتمثلة يف  ناتوكذلك توظيف نفس أدوات مجع البياوكالمها دراسة وصفية، 

 دراستنا على ادلسح الشامل جلميع يفصدية ويف القابل اعتمدنا قكوف الدراسة اعتمدت على العينة ال  وخيتلفاف يف
الدراسة تدرس دور تكنولوجيا احلديثة يف رفع األداء، بينما   كوفإطارات مؤسسة سونلغاز قادلة، إضافة اىل  

 دراستنا تتمحور حوؿ مسامهة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ يف حتسُت األداء الوظيفي، 

 :الدراسة الثانية 

الية دراسة بعنواف '' تأثَت وأمهية ادلعلومات واالتصاؿ على رفع أداء العاملُت '' دراسة حالة مديرية التجارة لو   
 البويرة."

حتاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية :مامدى تأثَت ادلعلومات واالتصاؿ على رفع أداء العاملُت داخل 
 ادلؤسسة؟

 :موعة من األسئلة الفرعية التاليةويندرج ضمن التساؤؿ الرئيسي رل

 أف ادلعلومات واالتصاؿ واحد؟ أو ىل ادلعلومات تقتضي ضمن االتصاؿ؟-

 وماىي عناصره؟ مفهـو أداء العاملُت؟ ما -

 واقع ادلعلومات واالتصاؿ يف رفع أداء العاملُت يف مديرية التجارة بوالية البويرة؟ ما-

 :ة عن التساؤالت على النحو التايلكما قامت صاحبة الدراسة بوضع فرضيات لإلجاب

نظاـ االتصاؿ على زيادة رغبة ادلورد البشري يف العمل بتنسيق جهودىا وإحداث عالقات عمل فيما  يعمل-
 بينهم، وتدعيم ادلشاركة الفردية واجلماعية، ورفع من أداء العاملُت لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة.

 .يف رفع أداء العاملُت يف ادلؤسسةللمعلومات واالتصاؿ دور مهم  -
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 ادلنهج بإتباع الدراسة أصحاب قاـ ادلوضوعة، الفرضيات واختبار ادلطروحة تساؤالتال ىذه على ولإلجابة
وقد  على منهج دراسة احلالة، قد اعتمدواف التطبيقيالوصفي والتحليلي يف اجلانب النظري، أما يف اجلانب 

 الشخصية.يف اجلانب النظري، أما اجلانب التطبيقي فوظفوا ادلالحظات  اعتمدوا على ادلسح ادلكتيب

 :صلت الدراسة إىل النتائج التاليةوقد تو 

خيلق لديهم  يعمل نظاـ ادلعلومات يف ادلؤسسة على إزالة الغموض وتقريب الثقة بينهما وبُت ادلوارد البشرية، شلا-
 .ينفي صحة الفرضية األوىل وىذا ما وحتقيق أىداؼ مشًتكة، اإلبداعروح 

إحداث عالقات عمل فيما  دلورد البشري يف العمل بتنسيق جهوده، أويعمل نظاـ االتصاؿ على زيادة رغبة ا -
يثبت صحة  بينهم، وتدعيم ادلشاركة الفردية واجلماعية والرفع من أداء العاملُت، لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة، وىذا ما

 .الفرضية الثانية

قناعة لدى العاملُت بأف لنظاـ ادلعلومات واالتصاؿ وتقنياهتا ادلستخدمة حديثا دورا فعاال على رفع أداء  توجد-
يثبت صحة  فكلما توفرت ادلعلومات واالتصاؿ كلما زاد مستوى رفع أداء العاملُت، وىذا ما العاملُت يف ادلؤسسة،

 .الفرضية الثالثة

األداء الوظيفي على حد سواء، و تنا أف كالمها يدرس التكنولوجيا احلديثة * وتكمن العالقة بُت ىذه الدراسة ودراس
 ،كالمها ينتمياف للدراسات الوصفيةو 

 اعتمدتفقد أدوات مجع البيانات، الدراسة دراسة حالة، وكذا يف و يف كوف ، ادلضموفويكمن االختالؼ يف 
وضفنا فيها و فقد اعتمدنا على ادلسح الشامل،  ادراستن يف  وادلالحظة الشخصية، أما الدراسة على ادلسح ادلكتيب

 .كأدوات جلمع البياناتوادلقابلة ادلفتوحة   االستمارة

وقد استفدنا من ىذه الدراسة خاصة يف اجلانب النظري من خالؿ األداء الوظيفي وتقييمو، وبعض  
 1ساعدنا على فهم ادلوضوع أكثر. العناصر وىذا ما

  الثالثة الدراسة

 مبؤسسة ميدانية دراسة) اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسة يف احلديثة االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ" بعنواف دراسة
 (قسنطينة GRTG بالشرؽ الغاز نقل شبكة تسيَت فرع سونلغاز

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماسًت، ختصص -دراسة حالة مديرية التجارة لوالية البويرة-العاملُت على رفع أداء مالك فطيمة، تأثَت وأمهية ادلعلومات واالتصاؿ1

 .2015ادارة أعماؿ االسًتاتيجية، قسم علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة اكلي زلمد أوحلاج، البويرة،
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 االتصاؿ لتكنولوجيا الفعلي االستخداـ واقع ما ىو: التالية اإلشكالية على اإلجابة الدراسة ىذه حتاوؿ 
 االقتصادية؟ بادلؤسسة احلديثة

 وىي: الفرعية األسئلة من رلموعة الرئيسي التساؤؿ ضمن ويندرج

 اإلنًتنت، شبكة اإلنًتانت، شبكة احلاسوب، جهاز) األربعة االتصالية التكنولوجية الوسائل ترتيب ىو ما.1
 ادلؤسسة؟ يف االستخداـ ناحية من( اإلكسًتانت شبكة

 احلديثة؟ االتصاؿ لتكنولوجيا استخدامهم نسبة على للمبحوثُت الذاتية العوامل تؤثر ىل.2

 ادلؤسسة؟ أداء مستوى على االستخداـ ىذا أثر ىو ما.3

 ادلقابلة، ادلالحظة، من كل باستخداـ الشامل بإتباع ادلسح الدراسة صاحبة قامت التساؤالت ىذه عن ولإلجابة
 .البيانات جلمع كأدوات استبياف واستمارة

 :أمهها النتائج من رلموعة البحث صاحبة توصلت وقد

 خالؿ من توصلنا حيث احلديثة، االتصاؿ لتكنولوجيا استخدامهم نسبة على للمبحوثُت التعليمي ادلستوى يؤثر -
  .التعليمي ادلستوى ارتفع كلما تزداد احلديثة االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ نسبة أف إىل التحليل

 نسبة على( تلفزيوف إذاعة، مكتوبة، صحافة) اجلماىَتية االتصاؿ وسائل مبتابعة ادلبحوثُت اىتماـ يؤثر ال-
 .يدعم ما وىذا احلديثة، االتصاؿ لتكنولوجيا استخدامهم

 فالذين احلديثة، االتصاؿ لتكنولوجيا استخدامهم نسبة على احلايل التدريب من ادلبحوثُت استفادة تؤثر-
 .ذلك من اليستفيدوف الذين من احلديثة االتصاؿ لتكنولوجيا استخداما أكثر احلايل التدريب من يستفيدوف

 واخلارجي الداخلي بشقيو االتصاؿ حتسُت يف سامهت قد سونلغاز مؤسسة يف احلديثة االتصاؿ تكنولوجيا -

 وصوؿ سرعة  ادلعلومة، تداوؿ سرعة ادلوظفُت، بُت االتصاؿ سهولة: خالؿ من الداخلي االتصاؿ مستوى على ػ1
 .ادلعلومة يصيب قد الذي التشوه على القضاء االتصاؿ، عوائق على القضاء علومة،ادل

 ربط بادلؤسسة، التعريف ادلؤسسة، صورة حتسُت: يف مسامهتها خالؿ من اخلارجي االتصاؿ حسنت كما.2
 .األخرى بادلؤسسات االتصاؿ تسهيل اخلارجي، باجلمهور ادلؤسسة

 االتصاؿ تكنولوجيا ادلتغَتين من كل يدرس كالمها أف يف الدراسة وىذه دراستنا بُت العالقة وتكمن
 عن ختتلف الدراسة ىذه أف إال  ،"الشامل ادلسح" ادلنهج نفس على االعتماد وكذا االقتصادية، وادلؤسسة احلديثة
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 على التعرؼ يف يكمن الدراسة ذلذه الرئيسي فاذلدؼ الدراسة، ونتائج واألىداؼ التساؤالت حيث من دراستنا
 معرفة الرئيسي ىدفها كاف دراستنا بينما اجلزائرية، االقتصادية ادلؤسسة يف احلديثة االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ
 1.االقتصادية بادلؤسسة لإلطارات الوظيفي األداء حتسُت يف احلديثة واالتصاؿ اإلعالـ تكنولوجيا مسامهة

 مجال الدراسة:  .5

 :ختلفة حددنا رلاؿ حبثنا فيما يليوفهم جوانبو ادل  من أجل اإلحاطة بإشكالية ادلوضوع

ديرية مبوقد أجريت ىذه الدراسة ، ف احملدد الذي ستجرى فيو الدراسةويقصد بو البيئة أو ادلكا :اجملاؿ ادلكاين-1
 حسُت، مقابل مقر البلدية. ، والكائن مقرىا بعاصمة الوالية بشارع أومرزوؽقادلة سونلغاز توزيع الكهرباء والغاز

, وقد شخاص الذين ستجري عليهم الدراسةويقصد بو حتديد رلتمع الدراسة أو رلموعة األ :اجملاؿ البشري-2
، حيث قمنا بإجراء مسح شامل جلميع رية توزيع الكهرباء والغاز قادلةحدد اجملاؿ البشري لدراستنا يف إطارات مدي

 نظرااإلعالـ واالتصاؿ احلديثة  أكثر من يستعمل تكنولوجياطارات ىم فاإل، رإطا 80اإلطارات البالغ عددىم 
 حتتم عليهم التعامل مع ىذه التكنولوجيا. اليت  طبيعة عملهم ومناصبهمل

ويقصد بو حتديد الوقت الذي استغرؽ يف إعداد الدراسة والوقت الذي استلـز يف مجع  :لزمايناجملاؿ ا-3
 وقد انقسم اجملاؿ الزماين اىل فًتتُت  2017دتت الشروع يف ىذه الدراسة يف نوفمرب  البيانات،وقد

 .2018ري اىل غاية فيف 2017تدة من نوفمرب *جانب نظري: استمر البحث فيو طواؿ الفًتة ادلم

 .2018اىل غاية أفريل 2018من شهر مارس  اابتداء: شرع فيو *اجلانب ادليداين

 :تحديد المفاهيم .6

 أوال: التكنولوجيا: 

ومعناىا  "تكنو"لشق األوؿ من الناحية اللغوية فإف مصطلح تكنولوجيا مصطلح مكوف من شقُت الغة: 
 .2، ومعٌت ذلك أف مصطلح تكنولوجيا يعٍت ادلهارة الفنيةأو الفن ومعناه العلم "لوجي"والشق الثاين  ،ادلهارة

واألجهزة اليت يستخدمها اإلنساف يف توجيو شؤوف احلياة فهي  بصفة عامة إىل الوسائل تشَتاصطالحا:
 بشكل عاـ االستخداـ ادلفيد يف سلتلف رلاالت ادلعرفة. 

                                                           

، استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، ختصص اتصاؿ وعالقات عامة،  حورية بولعويدات
2008كلية العلـو االنسانية واالجتماعية، قسم علـو اإلعالـ واالتصاؿ، جامعة منتوري،  1  

 .199، ص 2014ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عماف، زلمود خضر، االعالـ وادلعلومات واالنًتنت، دار 2
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التكنولوجيا باهنا اللغة التقنية والعلم التطبيقي والطريقة الفنية لتحقيق غرض  Web Sterويعرؼ معجم 
 1عملي، فضال عن كوهنا رلموعة من الوسائل ادلستعملة لتوفَت كل ما ىو ضروري دلعيشة الناس ورفاىيتهم.

اخلدمات يف نظاـ تعرؼ على أهنا: "اجملموع الكلي للمعرفة ادلكتسبة واخلربة ادلستخدمة يف إنتاج السلع و كما 
 2.اجتماعي اقتصادي معُت"

تعريف آخر:  ىي رلموعة التقنيات أو األدوات أو الوسائل اليت يتم من خالذلا مجع البيانات ادلسموعة أو 
 3.ادلكتوبة أو ادلصورة أو ادلرسومة ادلرئية أو الرقمية من خالؿ احلاسبات االلكًتونية

 :ثانيا: اإلعالـ

 .، يقاؿ أعلمتو باألمر: أبلغتو أياه، وأطلعتو عليواالطالعويعٍت  :لغة-أ

أكرب قدر شلكن من ادلعلومات الصحيحة أو احلقائق الواضحة أنو تزويد اجلماىَت بيعرؼ على  :اصطالحا -ب
  4.اليت ديكن التثبت من صحتها، أو دقتها بالنسبة للمصدر الذي تنبع منو

 5.ادلوضوعي لعقلية اجلماىَت ولروحها واجتاىاهتا يف نفس الوقت أنو التعبَتويعرؼ على 

 :االتصاؿ ثالثا:

الشيء أو بلوغو واالنتهاء إليو، أما كلمة لغة: مصطلح االتصاؿ يف اللغة العربية يعٍت الوصوؿ اىل -أ
communication  ليزية فهي مشتقة من األصل الالتيٍتاالصل commuins ادلعلومة  ومعناىا شاسع وتعٍت

 6.ا تعٍت تبادؿ األفكار وادلعلوماتكم شبكة الطرؽ وشبكة االتصاالت، ادلرسلة،

يعٍت الوسيلة أو األداة أو الطريقة اليت يتم عربىا نقل ادلعرفة واألفكار من شخص لشخص آخر اصطالحا: -ب
 7قصد التفاعل والتأثَت ادلعريف، أو الوجداين يف ىذا الشخص أو يف ىذه اجلهة.

                                                           
1
Welster illustrated contenporaryDictiouaryDictiouaryouEncyclopedic, edition, Firguson publishing vo U.S.H 

1982, p 755. 
 .58، ص 1998زلمد الزغيب، التغَت االجتماعي، دار الطبيعة، القاىرة، 2
 .108، ص 2006اف أمحد عثماف، االتصاؿ واالعالـ وتكنولوجيا ادلعلومات، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،سامية زلمد جابر، نعم3

. 17، ص 2015 القاىرة، رضا أدين، االعالـ اجلديد، دار الفجر للنشر والتوزيع، 4  
.  371، ص 1982زلمود زلمد سفر، اإلعالـ موقف، هتامة للنشر والتوزيع، السعودية،  5

  

.27،ص2005رحبي مصطفى وآخروف، االتصاؿ والعالقات العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عماف،   6
  

 .199زلمود خضر، مرجع سابق، ص 7
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يوصف بالوسيلي الرتباطو بإحدى وسائل  تعريف آخر: ىو عبارة عن عملية تفاعل معلومايت ىادفة، وىو عادة ما
اإلعالـ واالتصاؿ، واالتصاؿ قد يكوف ذاتيا )بُت الشخص ونفسو(، شخصيا )بُت شخصُت(، تنظيميا)خاص 

 1بادلنظمات(، مجاىَتيا )موجو جلمهور عاـ وواسع(.

حتيق التبادالت اذلادفة لألفكار والتعليمات والبيانات وادلعلومات لبلوغ أىداؼ معينة ويعرؼ على أنو عملية 
 2.طراؼ االتصاؿبُت أ

 :رابعا: احلديثة

إف استخداـ كلمة حديثة يف وصف التكنولوجيا يشَت اىل أهنا ظاىرة نسبية بطبيعتها، وترتبط أشد االرتباط  
 3تمع يعترب تقليديا يف رلتمع أخر.بدرجة تطور كل رلتمع، فما يعترب حديثا يف رل

 :خامسا: تكنولوجيا اإلعالـ  واالتصاؿ احلديثة

 .ثة فإنو ليس ىناؾ تعريف زلدد ذلارغم شيوع عبارة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ احلدي 

: األنظمة واألدوات ادلستخدمة بأهنا The informationيف كتابو Roger Carteيعرفها "روجر كارتر 
التخزين وحتليل وتوصيل ادلعلومات بكل أشكاذلا وتطبيقاهتا، لكل جوانب احلياة، ويعرفها أيضا بأهنا: للتلقي و 

 4ومعلومات. إىل منتجات هنائية من سلع وخدماتوسائل إنتاج تعاجل البيانات وادلعلومات لتحويلها 

أيضا على أهنا: كل التجهيزات التقنية واألوتوماتيكية اليت تقـو بعمليات اجلمع وادلعاجلة ونشر  وتعرؼ
   5دلعلومات ومعطيات.

 :التعربف اإلجرائي-ج

الوسائل التكنولوجية اليت تستعملها ادلؤسسة يف االتصاؿ ونقل  :تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ احلديثة ىي  
 .اإلنًتنت، األنًتانت، اإلكسًتانت، واحلاسوب :واسًتجاعها وادلتمثلة أساسا يفادلعلومات وختزينها 

 :األداء :سادسا

 ،أدى تأدية، مبعٌت أوصلو و قضاه يعٍت األداء يف اللغة القياـ بالواجب، وىو مشتق من الفعللغة: -أ
                                                           

 .17،ص2010واالتصاؿ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  لإلعالـ، تكنولوجيا اجلديدة وفضيل دلي 1
 205تكنولوجيا وأنظمة ادلعلومات يف ادلنظمات ادلعاصرة ص،، اذلواسي ،حيدر شاكر الربنيجي زلمود حسن 2
 .146، ص 2006زلمد سيد فهمي، تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة يف اخلدمة االجتماعية، الكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،  3
 .20، ص 2006ياسُت فيض البيايت، االتصاؿ الدويل والعريب، دار الشرؼ، عماف،  4

5Saidoukil,économe et gestion du l’information technologique recherche et diveloppement,opv, 1995, p 135. 
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 . بو واالسم أداء: أدى األمانة، وأدى الشيء قاـ

  :اصطالحا-ب

ماؿ كما يعرفو حسن األداء بأنو: الناتج الذي حيققو ادلوظف عند قيامو بأي عمل من األع عرؼ اينز
 ؤسسة.صلاز وحتقيق ىدؼ من أىداؼ ادل: ىو باختصار إإبراىيم بلوط

: ''األداء بأنو قدرة ادلؤسسة على االستمرارية والبقاء زلققة التوازف بُت رضا ادلسامهُت يعرؼ داركرو 
 والعماؿ. 

باألداء ادلخرجات أو األىداؼ اليت يسعى النظاـ إىل حتقيقها، ولذا فهو مفهـو يعكس كل من  يقصدو 
األىداؼ والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أنو مفهـو يربط بُت أوجو النشاط وبُت األىداؼ اليت تسعى ىذه 

 ؤسسة.األنشطة إىل حتقيقها داخل ادل

 :األداء الوظيفي :اسابع

مفاىيم األداء بتعدد الباحثُت والدارسُت يف ىذا اجملاؿ، ومل يستطع علماء اإلدارة الوصوؿ إىل  تعددت
 مفهـو دقيق وشامل فلكل واحد وجهة نظر اخلاصة بو.

 ونعرض فيما يلي أىم وأكثر ادلفاىيم مشوال لألداء الوظيفي:

سؤوليات والواجبات وفقا ؼ  معجم ادلصطلحات االجتماعية: ىو القياـ بأعباء الوظيفة من ادلعر ي
للمعدؿ ادلفروض أداءه من العامل الكفء ادلدرب، وديكن معرفة ىذا ادلعدؿ عن طريق حتليل األداء، أي دراسة  

كمية العمل والوقت الذي يستغرقو وإنشاء عالقة عادلة بينهما، وللتمكن من ترقية ادلوظف جترى لو إشارات 
اء أي احلصوؿ على بيانات من شأهنا أف تساعد على حتليل وفهم وتقييم األداء ويعتمد يف ذلك على تقارير األد

 1أداء العامل لعملو وسلوكو فيو يف فًتة زمنية زلدودة.

: انعكاس لكيفية استخداـ ادلؤسسة للموارد ادلالية Miller et Bromilyيعرفو كل من ميلر  وبرومليو 
 2قادرة على حتقيق أىدافها.والبشرية واستغالذلا بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها 

                                                           
 ..310، ص1992أمحد زكي بدوي: معجم ادلصطلحات االجتماعية، مكتبة لبناف، بَتوت، 1
 .16،ص2016مصطفى يوسف: إدارة األداء، دار النشر والتوزيع، عماف،2
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القياـ  : تأدية عمل أو إصلاز نشاط أو تنفيذ مهمة،مبعٌتعلى أنو األداء Kherakhem ؼ كَتاكيمعر يف حُت 
بفعل يساعد على الوصوؿ إىل األىداؼ احملددة من ذلك من ذلك نالحظ أف األداء يتجسد يف القياـ باألقواؿ 

 1واألنشطة وادلهمات مبا حيقق الوصوؿ إىل الغايات واألىداؼ ادلرسومة من قبل ادلؤسسة.

 :التعريف اجرائي

درجة حتقيق وإدتاـ ادلهاـ ادلكونة لوظيفة الفرد، وىو يعكس الكيفية اليت حقق هبا الفرد متطلبات ىو 
 على األداء العاـ للمؤسسة. باإلجيابمبا ينعكس  وظيفتو.

 :ثامنا: ادلؤسسة

دلؤسسة عموما حسب ما ورد يف ادلنجد األجبدي مأخوذة من فعل أسس، يؤسس، تأسيسا، وتعٍت مجعية أو ا  
 2ة.شرك

 :تاسعا: ادلؤسسة االقتصادية

: شكل اقتصادي وتقٍت وقانوين واجتماعي لتنظيم ادلؤسسة االقتصادية على أهنا ؼ صامويل عبودعر ي
العمل ادلشًتؾ عمل للعاملُت فيها، وتشغيل أدوات اإلنتاج وفق أسلوب زلدد لتقييم العمل  االجتماعي بغية إنتاج 

 3االستهالؾ أو تقدمي اخلدمات يف رلاؿ النقل والتجارة.وسائل اإلنتاج، أو إنتاج سلع 

ويعرفها العريب دمخوش: ىي رلموعة عناصر اإلنتاج البشرية وادلادية وادلالية، واليت تستخدـ وتسَت وتنظم هبدؼ 
إنتاج سلع أو خدمات موجهة للبيع، وىذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيَت بواسطة وسائل سلتلفة، كتسيَت 

 4دلوازنات وتقنية احملاسبة التحليلية وجداوؿ ادلؤشرات.ا

بأهنا: رلموعة أعضاء مًتابطة فيما بينها، منظموف حسب غايات  Perre Lauzelويعرفها بيَت لوزيل
زلددة لتأدية وظائف معينة باستعماؿ وسائل فكرية مادية، مالية بغية استخراج، حتويل، نقل، وتوزيع الثروات 

 5وانتاج اخلدمات.

                                                           
 104، ص2014ة وتقييم األداء الوظيفي بُت النظرية والتطبيق، دار النشر والتوزيع، إبراىيم زلمد احملاسنة، إدار 1
 .40، ادلؤسسة الوطنية للكتاب،بَتوت،ص5ادلنجد األجبدي، ط2
 .58، ص1982صمويل عبود، اقتصاد ادلؤسسة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3
 .3، ص2001قسنطينة، اجلزائر،العريب دمخوش، اقتصاد ادلؤسسة، منشورات جامعة 4

.30، ص2007نبيل جواد، غدارة وتنمية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة: رلد ادلؤسسات اجلامعية، االردف،  5 
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عرفها أمحد طرطار على أهنا: رلموعة من الطاقات البشرية وادلوارد ادلادية ) طبيعية كانت أو مادية أو يف حُت 
غَتىا( واليت تشغل فيما بينها وفق تركيب معُت وتوليفة زلددة قصد إصلاز أو أداء ادلهاـ ادلنوطة هبا من طرؼ 

 1اجملتمع.

 التعريف االجرائي: 

بقاء ادلؤسسة واستمراريتها  ىي كياف منظم يتكوف من افراد يعملوف من أجل حتقيق ىدؼ مشًتؾ وىو 
 وحتقيق الربح وحتقيق حاجات اجملتمع.

 .طبيعة الدراسة ومنهجها: 7.1

رلموعة من اإلجراءات واخلطوات الدقيقة اليت يتبعها الباحث من  : يعرؼ موريس أصلر ادلنهج على انو
 2 .إىل نتيجةأجل الوصوؿ 

الكشف عن احلقيقة والربىنة الًتتيب الصائب للعمليات العقلية اليت نقـو هبا بصدد  :ويعرؼ على أنو
 .عليها

حتليل منسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية والتجربة اليت توجو بالضرورة  :كما يعرؼ على أنو
 3 .البحث العلمي

وذلك من خالؿ وصف  ،شائعة يف علـو اإلعالـ واالتصاؿالدراسات الوصفية الوتندرج دراستنا ضمن 
ة العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل أال وىو تكنولوجيا اإلعالـ  واالتصاؿ احلديثة وادلتغَت التابع األداء الوظيفي يف ادلؤسس

 .االقتصادية العمومية اجلزائرية

ية الغاز والكهرباء لوالية ير كما مت االعتماد على منهج ادلسح الشامل من خالؿ مسح كل إطارات مد
 إطار. 80البالغ عددىم  قادلة

 .أدوات جمع البيات:8.1

إف أي حبث علمي ديتاز بالدقة واجلودة البد أ، يراعي أدوات مجع بيانات تتناسب وتنسجم وطبيعتو 
 وختدـ أىدافو.

                                                           
 . 15،ص:  1999أمحد طرطار، تقنيات احملاسبة العامة يف ادلؤسسة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، 1
، ص 2006، تدريبات عملية ف ترمجة بوزيدي صحراوي وآخروف ، دار القصبة للنشر ، اجلزائر  موريس أصلر ، منهجية البحث يف العلـو اإلنسانية2

98 . 
. 01، ص  2002عبود عبد اهلل العسكري ، منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية ، دار النمَت ،دمشق   3 
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 :مهاداة حيث اعتمدنا على وسيلتاف وطبيعة حبثنا حتتم علينا االعتماد على أكثر من أ

  :تبياف كأداة رئيسة يف دراستنااستمارة االس

من أكثر وسائل وأدوات مجع البيانات استخداما يف منهج ادلسح، وذلك إلمكانية  االستبيافيعد 
استخدامو يف مجع ادلعلومات عن موضوع معُت ، من عدد كبَت من األفراد جيتمعوف أو ال جيتمعوف يف مكاف 

 1واحد.

عبارة عن رلموعة من األسئلة ادلكتوبة اليت تعد قصد احلصوؿ على معلومات وآراء : على أنو ويعرؼ
 2.بحوثُت حوؿ ظاىرة أو موفق معُتادل

معينة حتتوي على  استمارة، عن طريق ادلعلومات ادلتعلقة مبوضوع البحثأداة مجع : وتعرؼ أيضا على أهنا
 3.زيعها على أشخاص معينُت لتعبئتها، جيرى تو ألسئلة مرتبة بأسلوب منطقي مناسبعدد من ا

الستمارة بإشكالية وفصوؿ ، وقد مت ربط اكأداة رئيسية يف البحث  االستبيافويف دراستنا استخدمنا 
 األداءديثة يف حتسُت حلاواالتصاؿ ، ودلا كاف اذلدؼ من الدراسة ىو معرفة مسامهة تكنولوجيا اإلعالـ الدراسة

ادلفتوحة وادلغلقة رح عدد من األسئلة تنوعت بُت طمنا يف ىذا اإلطار بق دفق، االقتصاديةالوظيفي للمؤسسة 
 .والنصف مفتوحة

 :سيم ىذه األسئلة لثالث زلاور وىيوقد قمنا بتق

 .يتضمن البيانات الشخصية :1حملور ا

 سونلغازالتصاؿ احلديثة يف مؤسسة تكنولوجيا اإلعالـ وارلاالت استخداـ أىم يتضمن أسئلة حوؿ  :2احملور
 .قادلة

  .ل الدراسةيف ادلؤسسة زل احلديثة يتضمن أسئلة حوؿ مكانة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ :3وراحمل

حتسُت يتضمن تقييم إطارات ادلؤسسة زلل الدراسة دلسامهة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ احلديثة يف  :4احملور 
 .الوظيفي أدائهم

                                                           

353،ص 2000اىرة ،زلمد عبد احلميد ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية ،عامل الكتب ، الق 1 
23،ص 1999زلمد عبيدات وآخروف ،منهجية البحث العلمي :القواعد وادلراحل والتطبيقات،دار وائل للطباعة والنشر ،عماف ، 2 

. 92، ص  2014عصاـ حسن الدليمي ، علي عبد الرحيم صاحل ، البحث العلمي أسسو ومناىجو ، دار الرضواف للنشر والتوزيع ، عماف ، 3 
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هبدؼ حتكيمها ومعرفة   1مت عرضها على رلموعة من األساتذةتنظيم أسئلة االستمارة وزلاورىا  وبعد
 .مطابقتها للعنواف وأسئلة الدراسةالنقص فيها ومدى 

 :دلفتوحة كأداة ثانية يف دراستناادلقابلة ا

، وىي من الوسائل دراستهاات حوؿ الظاىرة اليت تتم تعترب ادلقابلة أداة أساسية يف مجع البيانات وادلعلوم 
 2.ماال يف سلتلف البحوث االجتماعيةالبسيطة واألكثر شيوعيا استع

، كما يًتؾ احلرية للمبحوث يف من ادلقابالت بادلرونة يف إدارة ادلقابلة وتوجيو األسئلة واحلديثويتميز ىذا النوع 
 3.عبَت عن آرائو وأفكاره ومعتقداتوالت

 4.وتبادؿ لفظي بُت شخصُت او أكثر ،القة ديناميكيةع: وتعرؼ ادلقابلة على أهنا

تفاعل لفظي بُت شخصُت يف موقف مواجهة ، حيث حياوؿ أحدمها وىو القائم  :ويعرفها كويب وماكويب على أهنا
 5.واليت تدور حوؿ معتقداتو وآرائو بادلقابلة أف يستثَت بعض ادلعلومات أو ادلتغَتات لدى ادلبحوث

داة الرئيسة واليت ىي االستبياف، حيث أجرينا ادلفتوحة كأداة تدعيمية لألدلقابلة وقد قمنا باستعماؿ ا
، وادلسؤولة عن رئيسة مصلحة التكوينومع  ،لغازسم ادلوارد البشرية يف مؤسسة سون: رئيس قمقابلة مع كل من

 .االعالـ واالتصاؿ بادلؤسسة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1مت حتكيم االستمارة من قبل كل من األساتذة : إلياس بركاف ، زيايتة يونس ،محوش عبد الرزاؽ و حساـ الدين مرزوقي .
. 307، ص  2004بلقاسم سالطنية ، حساف اجليالين ، منهجية العلـو االجتماعية  ، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عُت مليلة ،   2 

396ع سابق ، ص .زلمد عبد احلميد ، مرج 3 
. 107، ص  2003مجاؿ معتوؽ ، منهجية العلـو اإلجتماعية والبحث اإلجتماعي ، دار الكتاب احلديث ، القاىرة ، 4 

. 308بلقاسم سالطنية ، حساف اجليالين ، مرجع سابق . ص   5 
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 تمهيد:

األخَتة تعد بارزة وواضحة ات العص  ااحا ي مظااه  هه  وجيا اإلعالـ واالتصاؿ احد أهم مستعد تكنول
مهي تستخدـ يف العديد من ظيفها يف خمتلف األنشطة البش ية، وتو  عليهااملتزايد  لالعتظادوهها نا ا  ،أمنا توجهنا
مقد  ،القتصادية، واجملتظعية، والشخصية، والعظليات االيومية حيث يتم االستفادة منها يف املعامالتاجملاالت 

ا ساعدت يف عظلت هه  التكنولوجيا عل ى تغَت كيفية عظل الناس، وكيفية تواصلهم، وتعاملهم، وحياهتم، كظا أّنه
مغَتت يف شكل املؤسسات سواء من حيث اهليكلة و التنايم والتسيَت حىت  التنظية االقتصادية ومنو األعظاؿ،

  للظؤسسة االقتصادية، وذلك من خالؿ املزايا اليت تتيحها هه  األخَت بات يع ؼ باملؤسسات ال قظيةظه  ما
وقت  ؿ إهليا يف أيو ، وتبادؿ املعلومات والوصها وسهولة زبزين وإظهار البياناتتصاؿ وربسينكتومَت خدمة اال
دمات تساهم يف ربسُت أداء والكثَت من الوسائل كااحاسوب واإلنًتنت وغَتها  من الوسائل واخل ومن أي مكاف،

 ودية املؤسسة. و م د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                    مدخل إلى تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة
 

19 
 

 

 االتصال على مر العصور:اإلعالم و تطور . 1

 :هياالتصاؿ من خالؿ مخس ثورات االعالـ و وديكن سبييز تطور  

وتتظثل يف استطاعة اإلنساف أف يتكلم إذ أصبح من املظكن أف ذبظع البش ية عن ط يق الكالـ  :األوىلالثورة -
 حصيلة ابتكارها واكتشاماهتا.

اخًتع السوم يوف أقدـ ط يقة للكتابة يف العامل واستطاعوا الكتابة على  : حدثت هه  الثورة عندماالثانيةالثورة  -
سنة( قبل امليالد حيث حفات هه  األلواح الطينية الفك  االجتظاعي  3600الطُت اللُت، وذلك منه حوا ي )

 ي، وكانت لقد استغ قت هاتاف الثورتاف االتصاليتاف معام التاريخ البش  والسياسي والفلسفي يف م احله األوىل
مسة هها العص  هي الف دية االتصالية سواء يف م حلة ااحديث واملشامهة أو حىت بعد اخًتاع الكتابة، وظلت 

 الف دية هي طابع االتصاؿ عرب هها العص  الطويل.

 . اغ"ونرب جمس عش  على يد العامل االملاين ": اقًتنت باهور الطباعة يف منتصف الق ف اخلاالثورة الثالثة -

: بدأت معامل هه  الثورة االتصالية خالؿ الق ف التاسع عش  واكتظل منوها يف النصف األوؿ من الثورة ال ابعة -
الق ف العش ين وتتظثل هه  الثورة باهور عدد كبَت من وسائل االتصاؿ استجابة لعالج بعض املشكالت النامجة 

 1عن الثورة الصناعية.

املوجات الكه ومغناطيسية Sturgeon "اإلذمليزي "وليم سًتجوفـ اكتشف العامل 1824مفي عاـ  
ـ وابتك  ط يقة للكتابة تعتظد على "النقط 1937اخًتاع التلغ اؼ يف عاـ Morse  "واستطاع" صظويل مورس

ـ استطاع "ج هاـ بل" أف خيًتع التليفوف لنقل الصوت البش ي إىل 1876ويف عاـ  "Dots &Dashesوالش ط
مث سبكن العامل  Phonographـ اخًتع "توماس إديسوف" جهاز الفونوغ اؼ1877ويف عاـ  مسامات بعيدة ،

الهي يستخدـ يف تسجيل Flate Disc "  "ـ من ابتكار "الق ص املسطح1887األملاين "إميل ب لنج " يف عاـ 
 . الصوت

ناطقة يف عاـ ـ شاهد اجلظهور الف نسي أوؿ الع وض السينظائية مث أصبحت السينظا 1895ويف عاـ 
ـ وكانت 1896من اخًتاع الالسلكي يف عاـ Marconi "ـ. وسبكن العامل اإليطا ي "جوجليلو ماركوين1928

تلك هي امل ة األوىل اليت ينتقل ميها الصوت إىل مسامات بعيدة نسبًيا دوف استخداـ األسالؾ وكاف األملاف 
ـ أما البث التلفزيوين مقد بدأت ذباربه 1919منه عاـ  والكنديوف أوؿ من بدأ يف توجيه خدمات ال اديو املنتاظة

                                                           

 1 .49، ص1993حسن عظاد مكاوي ، تكنولوجيا االتصاؿ ااحديثة يف عص  املعلومات ، الدار املص ية اللبنانية ، القاه ة ،
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ـ بدأت خدمات التلفزيوف التجاري يف الواليات 1914يف الواليات املتحدة منه أواخ  العش ينات ويف أوؿ يوليو 
 املتحدة. واكتسبت وسائل االتصاؿ اجلظاهَتي أمهية كبَتة يف الق ف العش ين، وخاصة الوسائل اإللكًتونية 

قنوات للظعلومات واألخبار والًتميه، وأصبحت ب امج التليفزيوف تعكس قيم اجملتظع وثقاماته وأساليب  عتبارهابا
 1معيشة أم اد  وعكست ب امج ال اديو اهتظامات الناس وقضاياهم.

أما ثورة االتصاؿ اخلامسة مقد أتاحتها التكنولوجيا يف النصف الثاين من الق ف العش ين من  :الثورة اخلامسة -
خالؿ اندماج ظاه ة تفج  املعلومات وتطور وسائل االتصاؿ وتعدد أساليبه. وقد سبثل املاه  البارز لتفج  

 ي واسًتجاعه، يف حيز صغَت املعلومات يف استخداـ ااحاسب اإللكًتوين يف زبزين خالصة ما أنتجه الفك  البش
للغاية، وبس عة مائقة. كظا سبثلت ثورة االتصاؿ اخلامسة يف استخداـ األقظار الصناعية وشبكة اإلنًتنت لنقل 
البيانات والصور وال سـو والصوت عرب الدوؿ والقارات بط يقة مورية. كهلك أتاحت التكنولوجيا اجلديدة ظهور 

جات األم اد إىل املعلومات والًتميه مثل ااحاسبات الشخصية املتنقلة، واألقظار خدمات عديدة ومتنوعة لتلبية حا
الصناعية، واالتصاؿ الكابلي، وامليك وويف، واأللياؼ الضوئية، واالتصاالت ال قظية. وأدى ذلك إىل ظهور 

والفيديو ديسك،  خدمات االتصاؿ اجلديدة مثل التلفزيوف الكابلي، والتلفزيوف منخفض القوة، والفيديو كاسيت،
، وقد والفيديو تكس، والتليتكس، واالتصاؿ املباش  بقواعد البيانات، وعقد املؤسب ات عن بعد، والربيد اإللكًتوين

 2أنتجت هه  الثورة ما بات يطلق عليه تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ااحديثة.

 :.خصائص تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة2

واالتصاؿ ااحديثة خصائص عديدة نهك   اإلعالـوقد قدمت وأتاحت التطورات ااحاصلة، يف تكنولوجيا  
 مايلي:

وتطلق هه  التسظية على الدرجة اليت يكوف ميها للظشاركُت يف عظلية االتصاؿ على أدوار أخ ين،  :التفاعلية.1
واستطاعتهم تبادهلا، ويطلق على دمارستهم هه  املظارسة التبادلية أو التفاعلية، وهي تفاعلية دبعٌت أنه هناؾ سلسلة 

وقع شخص )ب(، ويقـو بأمعاله االتصالية امل سل من األمعاؿ االتصالية، اليت يستطيع الف د )أ( أف يأخه ميها م
ي سل ويستقبل يف نفس الوقت وكهلك املستقبل، ويطلق على القائظُت باالتصاؿ لفظ املشاركُت بدال من 

 3املصادر.

                                                           
 .24، ص 2004  والتوزيع، اجلزائ ، رضواف بلخَت، مدخل إىل وسائل اإلعالـ واالتصاؿ نشأهتا وتطورها، جسور للنش1

.69، ص2015ي للنش  والتوزيع، عظاف، واالتصاؿ، دار اإلعصار  العلظ وآخ وف، تكنولوجيا اإلعالـ الشظايلةماه  عودة  2  
 .177، ص2005حمظد علم الدين، تكنولوجيا املعلومات واالتصاؿ ومستقبل صناعة الصحامة، دار ال حاب للنش ، القاه ة، 3
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)عدـ االرتباط بعنص  الوقت( وتعٍت إمكانية إرساؿ ال سائل واستقباهلا يف وقت مناسب للف د  :تزامنيةالال.2
وال تتطلب من كل املشاركُت أف يستخدموا النااـ يف الوقت نفسه، مظثال يف نام الربيد االلكًتوين  املستخدـ، 

 1ت سل ال سالة مباش ة من امل سل إىل املستقبل دومنا ااحاجة لتواجد هها األخَت.

ديكن ألي جهة  مثال الواالتصاؿ، ماالنًتنت  اإلعالـهي خاصية تسظح باستقاللية تكنولوجيا  :الالم كزية.3
تعطله على مستوى العلم، أي أنه يتظتع باستظ ارية عظله وليس هناؾ كظبيوت  واحد يتحكم ميها، وديكن أف 

 2للخط . نًتنت دبجظلهااإلتتعطل عقدة واحدة أو أكث  دوف تع يض 

أي ال بط بُت األجهزة االتصالية املختلفة بغض النا  على البلد اليت صنعت ميها، كظا أف  :قابلية التوصيل.4
واالتصاؿ تتظيز خباصية التح ؾ أو ااح كة، حيث ديكن ملستخدمها االستفادة منها أثناء تنقله  اإلعالـتكنولوجيا 

 أالسلكية، اهلواتف النقالة.ألي مكاف، عن ط يق وسائل اتصا ي كثَتة كااحاسب اآل ي النقاؿ، االنًتنت 

: وهي قدرة وسائل االتصاؿ على نقل املعلومات من وسط ألخ ، كالتقنيات اليت ديكنها قابلية التحويل.5
 3التحويل ال سالة املسظوعة إىل رسالة مطبوعة والعكس.

 املساراتالبيئة األساسية اجلديدة لوسائل االتصاؿ هي بيئة عاملية دولية حىت تستطيع املعلومة أف تتبع الكونية:.6
املعقدة، تعقد املسالك اليت يتدمق عليها رأس املاؿ اإللكًتوين عرب ااحدود الدولية جيئة وذهابا، من أقصى مكاف 

جانب تتبعها مسار األحداث الدولية يف أي مكاف من يف األرض إىل أدنا  يف أجزاء على األلف من الثانية، إىل 
 4العامل.

 :في المؤسسة االقتصادية .مزايا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة3

 ة العديد من املزايا نهك  منها: صاؿ ااحديثة يف املؤسسة االقتصادييا اإلعالـ واالتحيقق استخداـ تكنولوج

واالتصاؿ على زيادة املبيعات من خالؿ مساعدة  تكنولوجيا اإلعالـ: حيث تعظل زيادة املبيعات واألرباح.1
املؤسسات يف إشباع حاجات ورغبات املستهلكُت مع زيادة املبيعات وربسُت ال حبية خاصة يف ظل زبفيض 

 التكاليف.
                                                           

جلامعي ااحديث، عبد الباسط حمظد عبد الوهاب، استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ يف االنتاج االذاعي والتلفزيوين، دراسة تطبيقية ميدانية، املكتب ا 1
 . 261،262ص ؛، ص2005القاه ة، 

 03جامعة تلظساف، عدد د واملنامجنت، بومعيل سعاد، بوباكور مارس، أث  تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ يف املؤسسة االقتصادية، جملة االقتصا2
 .206، ص2004ماي

 .261، ص بقحمظد عبد الوهاب، م جع سا عبد الباسط3
 .27، ص ق ذك  حمظود علم الدين، م جع ساب4
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ُت وضعها يف البيئة : إذ تستخدـ املؤسسات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ لتحسااحصوؿ على املزايا التنامسية.2
بصورة أكث   هلا باملنامسةالتنامسية، وااحصوؿ على مزايا تنامسية من خالؿ تصظيم ب امج وتطبيقات مبتك ة تسظح 

 معالية.

وذلك من خالؿ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بعدة جماالت، مثل تأدية املهاـ واألعظاؿ زبفيض التكاليف: .3
بط يقة كتابية آلية، وكهلك استخداـ ااحاسبات اآللية يف ال قابة واإلنتاج والتخزين، وهو ما ينعكس باإلجياب على 

 األداء الوظيفي.  

يث تتواصل املؤسسة مع املؤسسات األخ ى إلكًتونيا، من خالؿ التبادؿ االلكًتوين للبيانات حربسُت اجلودة: .4
وكهلك إج اء الصفقات إلكًتونيا وبالتا ي التقليل م ص اخلطأ من خالؿ زبفيض واختصار إج اءات عقد 

 الصفقات.
 :ااحديثة تتظثل يف  وباإلضامة إىل ما سبق مهناؾ مزايا أخ ى لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ

 ات التشغيلية.سُت اإلنتاجية والكفاءرب 
  .زيادة القدرة على اخللق واإلبداع واالبتكار 
 .مواجهة التهديدات اخلارجية 
 .تومَت املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب 
 .دعم وربسُت عظليات ازباذ الق ار 
 .1ربسُت وتنشيط ح كة االتصاالت يف املناظة 

 

 :االقتصاديةفي المؤسسة  .أشكال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة4

 نترنت:. اإل1.4

الطابعة مإف استعظاؿ أوساط  الفك ية، مظنه اخًتع غوتنبارغ ترب االنًتنت، تطور مدهش يف الصالتعت
نش  املعلومات قد أصبح مكلفا بعكس االنًتنت اليت سبكننا من الوصوؿ ملاليُت الناس، حيث أّنا تعطي وسائل 

 2غَت مكلفة لالتصاالت مع أي شخص معه حاسوب آ ي وبعض املهارات األساسية.

                                                           
، العلـو 2جامعة قسنطينة، أث  تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاالت ااحديثة على التسيَت االسًتاتيجي للظؤسسة االقتصادية، رسالة دكتورا ، باحص بلقيدـو1

 . 136، 135ص .، ص2006قتصادية وعلـو التسيَت، اال
 .17. 16ص .، ص1991ر راتب اجلامعية، بَتوت، ماروؽ حسُت، االنًتنت الشبكة الدولية للظعلومات، دا2
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املعلومات، ثورة االتصاالت، وثورة نًتنت هي ناتج تالحم ثالث ثورات كونية وهي ثورة وتعد اإل 
 1ااحواسيب، ماالنًتنت قناة معلومات عاملية حققت التكامل واالندماج التقٍت بُت العديد من وسائل االتصاؿ.

 : نًتنت.تع يف اإل4.1.1

هي شبكة حاسوبية ضخظة ربتوي اآلالؼ من الشبكات املتداخلة واليت تسظح بتبادؿ البيانات  
 .جيد وس يعواملعلومات بشكل 

امل تبطة ميظا بينها من دوف  األجهزةشبكة دولية للظعلومات عبارة عن جمظوعة من  :أّناوتع ؼ على 
وتتيح هلم  دةدات املختلفة خدمات معلوماتية متعواملؤسس واملهيآتعوائق جغ امية حوؿ العامل وتوم  لألم اد 

وبس عة مائقة بواسطة ب وتوكوالت  اجملاالت كامة ،، وكهلك ااحصوؿ على املعلومات واملع مة يف البحث والوصوؿ
 2.موحدة عند مجيع املستخدمُت

، على عظل الشخص الهي ي يد تع يفهايتعظد  ت.ج مسيث ومارؾ جيبس أف تع يف االنًتنوي ى رتشارد 
 3.لهلك مالتع يف سوؼ خيتلف من شخص آلخ 

 :نًتنتنشأة وتطور اإل2.1.4

 :تطورها على العديد من امل احل خنتص ها يف احملطات التالية لقد م ت اإلنًتنت  يف

"ميظكس ماشُت"   اسمعندما ط ح "مانيقاربوش" آلة أطلق عليها 1945نًتنت لسنة لإل األوىلتعود الفك ة  
 .بط يقة الكًتونية املعلومات استعادةلتنايم وربط املعارؼ اإلنسانية وسبكُت الباحثُت من 

بعد أربعة سنوات  إالحيز التطبيق  إىلتيد نيلسوف "مك ة النص الفائق ،مل تنتل هه  الفك ة دـ "ق 1962عاـ -2
شبكة الكًتونية ت بط عدد من ااحواسيب مسية هه   أوؿبوضع أوؿ أساس لقياـ  األم يكيالدماع  وزارةحيث قامت 

 1969.4الشبكة باسم "اربانات" واليت بدأت بالعظل الفعلي سنة 

جامعة وم كز دماع خاص بوزارة الدماع األم يكية ،وقد تطورت بعد ذلك حيث بلغ  72مت توصيل  1972عاـ -3
نت ًت نمت ب بط اإل 1989يف مطلع سنة ، و 1985موقع سنة 2000ًتنت ألكث  من عدد املواقع امل بوطة باالن

 .ش كات اخلاصة ذات الطابع التجاريبال

                                                           
 .49، ص 2016عباس ناجي حسن، الوسائط املتعددة يف اإلعالـ االلكًتوين، دار صفاء للنش  والتوزيع، 1
 .253، ص 2013ابن الع يب، بغداد  ومات يف املناظات املعاص ة،ذمي، حمظود حسن مجعة، تكنولوجيا ونام املعلَت حيدر شاك  الب2
 .18، ص 1996زين عبد اهلادي،  اإلنًتنت العامل على شاشة الكظبيوت ، املكتبة األكادديية، القاه ة، 3
 .49، صم جع سابقعباس ناجي حسُت، ، 4
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 .ت"ألربانمت اسداؿ الستار عن مش وع "ا 1990

ظهور ب امج جديدة تعطي تسهيالت للوصوؿ للظعلومات املخزنة يف األنًتنت مثل "قوم "  1991عاـ -5
GOPHER. 

   World-Wide Webباسماطالؽ مش وع الشبكة العنكبوتية عرب العامل واليت تع ؼ  1992عاـ -6

من مستندات النص الفائق امل تبطة ببعضها واليت يستطيع املستخدـ  وهو نااـ، WWWوتع ؼ اختصارا ب 
 1.من خالهلا تصفح املستندات كظا يستطيع التنقل بُت الصفحات عرب وصالت النص الفائق

 : نًتنتخصائص اإل.3.2.4

 العديد من اخلصاص تتظثل امهها يف:تتظيز اإلنًتنت ب

 إمكانية كبَتة للوصوؿ إىل عدد كبَت من مصادر املعلومات.امل ونة: حيث تقدـ االنًتنت للظستخدمُت -

 التفاعلية: حيث يتاح للظستخدمُت إمكانية التفاعل املباش  واملشاركة نصا وصوتا وصورة مع اآلخ ين. -

 2للنش  مقارنة مع النش  الورقي الهي يعد حمدد املساحة مسبقا. ةإلغاء مك ة املساحة: املخصص -

وضظاف انتشار املعلومة حيث تتيح اإلنًتنت س عة إرساؿ واستقباؿ املعلومات مقارنة مع باقي الس عة: س عة  -
 وسائل االتصاؿ األخ ى.

 الس ية يف تبادؿ املعلومات: ويكوف ذلك من خالؿ إمكانية وضع كود جلهاز الكظبيوت . -

مالتجارة يف املستقبل وأسواقها سوؼ تكوف  ،تعد وسيطا ذباريا وتسويقيا هائالنًتنت ذبارة هائلة: ماالنًتنت ػأال -
 3على الشبكة.

 

 

 

 
                                                           

285، 283نص ص  2000النواسية ، خدمات املستفيدين من املكتبات وم اكز املعلومات ، دار الصفاء ، عظاف ،غالب عوض  1 
 .47.46 ص.ص ،2014 عظاف، العلظي، االعصار دار اجلديد، ال قظي اإلعالـ وآخ وف، الشظالية عودة ماه 2
 .128، ص 2006حسن جعف  الطائي، التطبيقات االجتظاعية لتكنولوجيا املعلومات، دار املنهاج للنش  والتوزيع، عظاف،  3
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 :نًتنت. خدمات األ4.24

 :نًتنت العديد من اخلدمات يف املؤسسة االقتصادية نهك  ّناتتيح األ 

 : الربيد االلكًتوينأوال: 

أب ز ما دييز االتصاؿ عرب شبكة االنًتنت، ويستظد تع يفه من تع يف ال سائل اإللكًتونية وهي تكنولوجيا  هو
واجلظاعي سواء  ف ديعيه البف  سهل عظلية االتصاؿ الشخصي تفاعلية تعظل من خالؿ أجهزة الكظبيوت  وت

 1دبعلومات النصية والصوتية والصورة امل ئية.

وأسلوب كتابة وإرساؿ واستقباؿ ال سائل عرب نام االتصاالت االلكًتونية سواء كانت ويع ؼ على أنه خدمة 
 الشبكة العنكبوتية أو شبكات االتصاؿ اخلاصة داخل الش كات واملؤسسات.

 :أمهها بالعديد من املزايا اإللكًتوينيتظيز الربيد و

 إمكانية إرساؿ ال سالة إىل عدة متلقُت مهظا بلغ عددهم. -

 رسائل تتضظن نصوص، ميديوهات أو صور.إرساؿ -

الس عة يف إرساؿ ال سائل حيث ال تستغ ؽ ال سالة إال بضع ثواين كي تصل إىل امل سل اليه، ويف حالة عدـ  -
 وصوؿ ال سالة مإف الربنامج يعلن امل سل بهلك.

 تلقي ال سائل وال د عليها. سهولة -

 ال سائل يف أي وقت ويف أي مكاف.انعداـ حاجز املكاف والزماف حيث ديكن إرساؿ  -

 2ية زبزين ال سائل وأرشفتها.انمكإ -

ويوم  هها الربوتوكوؿ مكتبة ،lFile Transferprotocoوهو اختصار ؿ : FTPثانيا: ب وتوكوؿ نقل امللفات:
نًتنت، ونقل اإلط يق عن عظالقة من ملفات الكظبيوت ، إذ يتيح إمكانية استع اض البيانات املخزنة يف األجهزة 

 3ما نشاء منها وخدمة نقل امللفات تتيح لنا االتصاؿ بأي جهاز كظبيوت  على االنًتنت باستخداـ هها الربنامج.

                                                           
 .48،  ص  ذك   قبم جع ستكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ، ماه  عودة الشظايلة، 1
 203.204امل جع نفسه،ص.ص، ماه  عودة الشظايلة 2
 .315، ص 1999هباء شاهُت، االنًتنت والعوملة، عامل الكتب، القاه ة،  3
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وهو نااـ ي شدنا إىل امللفات املطلوبة ومكاف حفاها إذ ديكننا من ارساؿ واستالـ امللفات  :نااـ الفه سةثالثا:
 1احاجة الستخداـ الربيد العادي أو الفاكس.بُت أجهزة الكظبيوت  عن ط يق النت دوف ا

 :Haddel Room: رابعا  

يو، سبكن الف ؽ اليت يصل تكنولوجيا االتصاؿ بالصوت والفيدهي عبارة عن قاعة مؤسب ات صغَتة ااحجم جمهزة ب 
جدا االجتظاعات الس يعة سبثل ميزة حيوية  مغ مة، العظلوف يف اأم اد من االجتظاع والتع 6أو 5عددها إىل 

للتعاوف والعظل اجلظاعي يف الش كات ااحديثة، مهي توم  مساحات عظل م نة من خالؿ مهم احتياجات املوزعُت 
 2والش كاء.

هي تطبيقات الكًتونية مصظظة ملساعدة مدراء املشاريع واملدراء التقنيُت يف  :تطبيقات إدارة املشاريعخامسا: 
الش كات الناجحة يف إدارهتا تقـو على عدد من األعظدة اإلدارية تبسيط اجلوانب اإلدارية إلدارة املشاريع، م

الفعالة، كظا تتظيز دبحاماتها على سياؽ منسجم من الق ارات ذبا  جمظل نشاطاهتا وأعظاهلا، وال ياه  هها 
التناغم يف العظل من باب الصدمة بل يتحقق نتيجة لتخطيط مدروس والتزاـ على مستوى الف يق، إىل جانب 

، مهه  التطبيقات تتيح إنشاء غ ؼ دردشة بُت أقساـ الش كة داـ بعض التطبيقات املخصصة للظشاريعاستخ
وبالتا ي سهولة الوصوؿ إىل  العظاؿ مقارنة مع اهلاتف أو الربيد االلكًتوين، وميظا يلي ع ض لبعض هه  

  التطبيقات.

: هو تطبيق خمصص لالجتظاعات والًتاسل بُت زمالء العظل ويتظيز بكونه جيظع بُت  SLAKتطبيقات سالؾأ.
العظل على تواصل تطبيقات احملادثة، إدارة األعظاؿ، التواصل االجتظاعي واإلدارة يف نفس الوقت، ليبقى زمالء 

أي  مكاف دما يبقي ، ويلغي هها التطبيق إلزامية التواجد باملؤسسة حيث ديكن مباش ته من دائم طواؿ اليـو
املوظف أو املدي  على اطالع دائم على كل مستجدات املؤسسة  وهها مايضظن ربسُت التواصل بُت املوظفُت 

 3وبالتا ي ربقيق التظاغم واالنسجاـ.

                                                           
 .18، ص 1998، ميف ي 72هشاـ امل سي، االنًتنت وثورة االنًتنت، جملة املستقبل اإلسالمي، عدد  1
 ،https://aitnews.com/2018/02/21 عة، موقع البوابة الع بية لألخبار التقنية،يأمحد عبد القادر، تع ؼ على غ مة اإلجتظاعات الس  2

 .14.15، على الساعة 2018ميف ي 30يـو  شوهد
https://www.sasapost.com/apps- من خالؿ هاتفك، موقع ساسة بوست، حسن عادؿ، تسع تطبيقات تتيح إدارة أعظالك3 

formanagement،  15.03، على الساعة 2018جانفي23شوهد يـو 

https://aitnews.com/2018/02/21
https://www.sasapost.com/apps-formanagement
https://www.sasapost.com/apps-formanagement
https://www.sasapost.com/apps-formanagement
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: و هو تطبيق مثا ي لتدوين املالحاات بُت أعضاء الف يق وتتبع مسار التقدـ يف Evernoteتطبيق ايف ونتب. 
اذماز املشاريع، وديكن مزامنة التطبيق مع األجهزة اليت تعظل بنااـ تشغيل االندرويد، املاؾ، الوينداوز، دما يتيح 

 1ب احملظوؿ.إمكانية تدوين املالحاات على اهلاتف وم اجعتها والدخوؿ إليها عرب أجهزة ااحاس

بدأ استخداـ مصطلح ااحوسبة السحابية يف أواخ  الستينات من الق ف املاضي، وقد  :ااحوسبة السحابيةسادسا: 
استلهم هها املصطلح من رمز السحابة الهي كاف يتم استخدامه لتظثيل االنًتنت، ويعد أوؿ ظهور ملصطلح 

اث شيالبا من جامعة تيكساس، واليت اقًتح ميها أمهية ، دبحاض ة للعامل راـ ن1997ااحوسبة السحابية إىل عاـ 
 2وجود منط ااحوسبة حيد  املنطق االقتصادي بدال من املنطق التقٍت دبف د .

كخدمات عرب االنًتنت، واألجهزة وب جميات النااـ   إيصاهلاوااحوسبة السحابية هي كل التطبيقات اليت يتم 
ودبعٌت أوضح تشَت اىل التطبيقات الربجمية من البيئة اخلاصة إىل م اكز دب اكز البيانات اليت تقدـ هه  اخلدمات، 

 3عرب شبكة االنًتنت يف كل وقت ومن أي مكاف. وإتاحتهابيانات ط ؼ خارجي 

وباختصار مإف ااحوسبة السحابية هي تقنية تسظح للظستخدـ )املؤسسة( بتخزين امللفات يف سحابة 
 امللفات يف أي وقت وأي مكاف عن ط يق االنًتنت.امًتاضية، وديكن له الوصل إىل تلك 

 للحوسبة السحابية الكثَت من امليزات على املؤسسة االقتصادية نهك  منها: : اجيابيات ااحوسبة السحابية*

زبفيض التكاليف: مليس هناؾ حاجة لش اء املعدات القوية واملكلفة الستخداـ ااحوسبة السحابية، حيث تتم  -
 وتشغيل التطبيقات يف السحابة. عظليات املعاجلة

أداء أمضل: وذلك لعدـ ااحاجة لتحظيل ب امج أو ملفات على ااحواسيب، وبالتا ي ال يتع ض املستخدـ  -
للتأخَت نتيجة تشغيل ااحواسيب أو إغالقها، وبهلك تصبح الشبكة الداخلية أس ع بكثَت نتيجة حدوث أي 

 ح كات م ورية داخلية.

 تق يبا: وحيث ديكن زيادة لسعة التخزينية يف السحابة بأي وقت ب سـو إضامية بسيطة.زبزين غَت حمدودة  -

 اخنفاض تكاليف الربجميات: مليس هناؾ حاجة لش اء حـز ب جميات لكل حواسيب يف املؤسسة.

                                                           

 يـو شوهد، https://www.forbesmiddleeast.comريع وط ؽ استخدامها، موقع أعظاؿ،تشاؾ كوهن،تطبيقات مهظة يف إدارة املشا1 
 .20.55 الساعة على ،2018 جانفي11

2Chellapp, Internediaries in cloud computing, A New computing parsdigm, inform Dallas, Tx, 
1997, pp 26-29. 
3Buyya, Pandey, and Vecchiola, CloudbusToolhit for Market oriented cloud computing, 2009, 
pp 26-27. 

https://www.forbesmiddleeast.com/
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 تكاليف صيانة أقل: وذلك أف ااحوسبة السحابية تقنينا عن استخداـ حواسيب واخلوادـ الكبَتة. -

ااحاسوب الشخصي من أي مكاف: إذ ديكن استخداـ ااحاسوب الشخصي على السحابة من أي  استخداـ -
 1مكاف، وبالتا ي توم  التطبيقات والوثائق املوجودة على السحابة والوصوؿ إليها مىت شئنا.

  Business–E:سابعا: األعظاؿ اإللكًتونية

مواكبة ومزاولة أعظاهلا باسػتخداـ يف ف األسلوب الهي تستخدمه املؤسسة مصطلح شامل يصهو 
غػ اض أصحاب املصاحل األساسيُت من أجل ربقيق األونية املعتظدة على االنًتنت مع االتػصاالت االلكًت 

 .واألهػداؼ بكفػاءة وماعلية

: تص يف األعظاؿ على شبكة االنًتنت ، ليس مط للش اء أو البيع بل كهلك تقدمي اخلدـ ة ويع ؼ على أنه
 2.والتعاوف مع الشكاء عرب االنًتنتللزبائن 

يف مفهومها الواسع هي مضاء أنشطة االعظاؿ اليت تقـو بتكوين نسيج العالقات  اإللكًتونيةاذا ماألعظاؿ 
، مضال عن زبائن املؤسسة االت أعظاهلا وأنشطتها الوظيفيةواالتصاالت بُت مجيع مكونات املؤسسة وجم

ؿ مناومة شبكية متكاملة للدعم وتقدمي اخلدمة وإنتاج املعلومات ذات ، وذلك من خالدين من انشطتهايواملستف
 القيظة املضامة يف الوقت ااحقيقي.

 :دميزات األعظاؿ االلكًتونية على املؤسسة االقتصادية*

ساسي واملهم يف سهولة ازباذ الق ار وذلك من خالؿ سهولة ااحصوؿ على املعلومات اليت تعد العنص  اال-
 .السليظةالق ارات 

 .ايم ح كة االتصاالت داخل املؤسسةربسُت وتن -

 .دبحيطها اخلارجي املؤسسةُت ربط ربس -

 .ربسُت امل كز التنامسي للظؤسسة-

 .يض التكاليف وربسُت أداء املؤسسةزبف-

 
                                                           

 .25.24ص .، ص2013، 2اجمللد اخلامس، العدد رحاب ماي  أمحد السيد، اجمللة الع اقية لتكنولوجيا املعلومات، 1
2RanaTassabehji،.Applying  E-Commerce in Business  ، SAGE Publications، London، 2003، P، 
05. 
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 االنترانت:.4.2.

أو ش كة، وتتظيز هي ببساطة تطبيق لألع اؼ والتقنيات اليت توم ها االنًتنت لكن على نطاؽ خاص دبؤسسة 
 بأّنا تعطي ماه ا منتاظا لقواعد بيانات العظالء هبدؼ بناء شبكات داخلية.

كظا ديكن القوؿ أّنا التطبيق الفعلي الستخداـ تقنيات االنًتنت والويب يف الشبكة الداخلية للظؤسسة، بغ ض 
 دة من تقنيات ااحوسبة املشًتكة.رمع كفاءة العظل اإلداري وربسُت آليات تشارؾ املوارد واملعلومات واالستفا

وتتيح االنًتانت للظسجلُت ميها إمكانية الولوج لالنًتنت ويف املقابل ال ديكن لغَت املسجلُت ميها الولوج 
وعادة ما ربتوي على خدمات الربيد File willsإليها، وتوم  االنًتانت محاية حملتوياهتا عن ط يق جدار النار 

ت املناقشات، قائظة البيانات واملعلومات واخلربات، مهي باختصار وسيلة اتصاؿ بُت االلكًتوين، وتنايم مساحا
 1موظفي وأقساـ املؤسسة ووسيلة إلذماز األعظاؿ.

 : .خدمات االنًتانت1.2.4

ة يف أي احاة  ومتابعة اداملشاركة يف امللفات حيث تتيح للعاملُت يف املؤسسة إمكانية ااحصوؿ على املعلومات امل   
 املتغَتات اليت تط أ عليها أوؿ يف أوؿ.

 نقل وربويل امللفات، أي إمكانية نقل امللفات من قسم إىل آخ .-

املشاركة يف التطبيقات: إذ أف املؤسسة ليست ملزمة بتنصيب التطبيقات يف كل ااحواسيب بل تكتفي بتنصيب  -
 قات دوف ااحاجة إىل تنصيب نسخة إضامية.الربامج يف جهاز معُت ويقـو العظاؿ دبشاركة زمالئهم هه  التطبي

اعتظاد أمضل على النااـ يف حالة حدوث عطل يف جهاز معُت مإف النااـ ال خيتل ألف باقي األجهزة تقـو -
 : وباإلضامة إىل ذلك  2بالعظل والتغطية.

 إمداد العظاؿ باملعلومات املطلوبة أينظا تواجدت.-

 تقليل التكلفة.-

لقد وجه البعض انتقادات لنااـ االنًتانت بعد  عن األط اؼ اخلارجية، منجاح أي مؤسسة ال يتسٌت إال 
لوجود عالقة دائظة مع حميطها اخلارجي، )موزعُت، عظالء..( وتبعا هله  االنتقادات كاف البد لشبكة االنًتانت أف 

                                                           
 .62، ص 2001عبد املالك دماف الهيايب، الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنًتنت، دار راتب اجلامعية، بَتوت،  1
 .156، ص 2005نبيل حمظد م سي، التقنيات ااحديثة للظعلومات، دار اجلامعة اجلديدة، القاه ة، 2
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لى احمليط اليت تتعامل معه هه  املؤسسة تتسع لتشظل أط اؼ خارجية، وبالفعل أصبحت هه  الشبكة مفتوحة ع
 وأصبحت باالكسًتانت.

 :االكسترانت.3.4

تعد االكسًتانت ناتج تزاوج بُت االنًتنت واالنًتانت مهي شبكة انًتانت مفتوحة على احمليط اخلارجي          
عظل املؤسسة امل ور عرب للظؤسسة )املؤسسات املتعاوف معها واليت هلا عالقة بطبيعة نشاطها( إذ ديكن  لش كاء 

جدار النار والوصوؿ إىل بيانات املؤسسة أو على األقل جزء منها، وقد يكوف هؤالء ش كاء عظل، موردين، 
 1موزعُت، أو ش كاء أو ذبظعهم ش اكة عظل يف مؤسسة واحدة.

لكوف شبكة وتستخدـ االكسًتانت تقنيات االنًتنت يف ربط املسئولُت داخل املؤسسة بأط اؼ خارجها ونا  
االكسًتانت شبكة خاصة مهي تتطلب كلظة س  حىت تتظكن من الدخوؿ إليها والتعامل معها بغية محاية 

 2بياناهتا.

 3وديكن القوؿ أف االكسًتانت هي املشاركة بُت االنًتنت اخلاصة بالش كة وش كائها التجاريُت.

 .أصناؼ االكسًتانت3.4.

      األعظاؿ إىل ثالث أصناؼ أساسية هي:تنقسم االكسًتانت من وجهة نا   

شبكة اكسًتانت التزويد: ت بط هه  الشبكة مستودعات البضائع ال ئيسية مع املستودعات ال ئيسية بغ ض  -
تسيَت العظل ميها أليا للحفاظ على قيظة ثابتة من البضائع يف املستودعات الف عية استناد لنقطة ربكم يف 

 بسبب عجز يف املستودع. الطلبياتاحتظاؿ رمض املع وض، وبالتا ي تقليل 

شبكة اكسًتانت التوزيع: سبنح هه  الشبكة صالحيات للظتعاملُت مستندة إىل حجم تعامالهتم وتقدـ هلم  -
خدمة الطلب االلكًتوين، تسوية ااحسابات مع التزويد الدائم بقوائم املنتجات اجلديدة واملواصفات وما إىل ذلك 

 من خدمات أخ ى.

شبكة االكسًتنت التنامسية: هها النوع من الشبكات دينح املؤسسات الصغَتة والكبَتة م صا متكامئة يف -
 1جماؿ البيع والش اء دما ي مع من مستوى اخلدمة ويعزز جودة اخلدمات ويقضي على االحتكار.

                                                           
 .150ص  ،2007حمظود اخلالدي، التكنولوجيا االلكًتونية، دار كنوز املع مة، عظاف، 1
 . 492، ص 2008طارؽ طه، نام املعلومات وااحاسبات اآللية من مناور إداري معاص ، دار الفك  اجلامعي، اإلسكندرية،  2
 .162، ص 2004حمظد الصاحل حناوي وآخ وف، مقدمة يف األعظاؿ يف عص  التكنولوجيا، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3
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 :..مزايا االكسًتنت2.3.4

 وتتيح االكسًتانت مزايا للظؤسسة نهك  منها: 

 معالة يف زيادة ماعلية العظليات التشغيلية والصفقات.أداة  -

عامل مهم لتخفيض التكاليف من خالؿ تدمق املعلومات والس عة يف نقلها واملقدرة على تومَت امل ونة والعظق  -
 يف عظلية التزويد.

 ربط املؤسسة دبحيطها اخلارجي وإبقائها على اطالع دائم على مستجدات السوؽ. -

 بين العالقة بين االنترنت واالنترانت واإلكسترانتي (1رقم) جدول

 نوع املعلومات الوصوؿ املستخدمُت نوع الشبكة
أي شخص عن  االنًتنت

 ط يق
اهلاتف أو شبكة 

 العظل

عدد غَت حمدود من 
 قيود بدوف العامة،

شعبية،  عامة،
 ةتسويقي

العاملوف امل خص هلم  االنًتانت
 مقط

و مقيدو  خاص
 حماور على العاملُت

خاصة باملؤسسة و 
 دبا ي تبط بالعظل

جمظوعات خاصة من  االكسًتانت
 ش كاء العظل

خاص و حمضور 
على ش كاء العظل 

 ال خص هلم

مشًتكة بُت 
 جمظوعات الش كاء

 .96ص 2010خالد دمدوح إب اهيم، اإلدارةاإللكًتونية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، :صدر امل

 .الحاسوب: 4.4

واالتصاؿ  ااحديثة استخداما وانتشار يف املؤسسات املختلفة  اإلعالـيعترب ااحاسوب احد أكث  تكنولوجيات 
من  لالستفادة ض وريةاألعظاؿ واإلدارة وكونه وسيلة  ونه أدـ هه  التكنولوجيات ولوجا لعاملألمهيته وكها لكوذلك 

 ا.وغَته واالنًتانت نًتنتاإلك األخ ىأغلب باقي التكنولوجيات 
                                                                                                                                                                                     

-24، ص ص 2003اته يف جماؿ التسويق، أط وحة دكتورا  يف العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائ ، اب اهيم خبيت، دور االنًتنت وتطبيق1
25. 
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 :.تع يف ااحاسوب44.1.

يع ؼ على انه  جهاز الكًتوين يأخه البيانات كظدخالت ويتم زبزينها ومعاجلتها وتنفيهها حبسب األوام   
 1.الصادرة لتنفيه مهاـ حمددة مث ع ضها كظخ جات

انه  عبارة عن معاجل بيانات بامكانه حوسبة مقادي  ضخظة بضظنها عظليات حسابية  آداء ويع ؼ على ه
 2.ومنطقية كثَتة دوف تدخل اإلنساف  القائم بتشغيله خالؿ عظلة التنفيه

مثل النام التكنولوجية األخ ى  على وحدات إدخاؿ ومعاجلات ووحدات  ااحاسوبو يعتظد نااـ تشغيل 
استخداـ ش يط او ق ص او استخداـ عن ط يق  Terminalإخ اج . ويتم إدخاؿ املعلومات من خالؿ منفه

لوحة مفاتيح تشبه اآللة الكاتبة , ويقـو ااحاسب باالستجابة والتعامل مع البيانات اليت يتم إدخاهلا حسب منط 
النااـ مث يتم إخ اج البيانات من ااحاسب بعد معاجلتها بالط ؽ امل غوبة , وديكن أف يكوف هناؾ رجع 

نفسه او يتم رد الفعل بشكل أوتوماتيكي من خالؿ ب امج التجهيزات من جانب املستخدـ Feedback صدى
ويستخدـ رجع الصدى لتعديل البيانات  Software ،تجهيزات الفك يةاو ب امج ال Hardware املادية

 بة.للحصوؿ على النتائج املطلو 

 :.م احل تطور ااحاسوب2.4.4

 التالية:م  تطور ااحاسوب بعدة م احل خنتص ها يف األجياؿ       

  (1958-1946)اجليل االوؿ

ابتكار  من قبل العاملاف "جوف موشلي" و "جولد شيايت" مسي ااحاسب  ومن بعدها انشات أوؿ ش كة النتاج  
وقد استخدمت هه  ااحواسيب    3UNIVAC   "ENIACااحاسبات على املستوى التجاري باسم  

 :مات املف غة ومن خصائص هها اجليلالصظا

 .الصظامات املف غة ، وكانت درجات ااح ارة العالية تؤد اىل تغيَت الصظامات كل يـواستخداـ -

 .حجم هه  ااحواسيب كبَتا جدا، ووزّنا ثقيل-

 .ألف عظلية يف الثانية ( 20س عة العظليات بطيئة ) -

                                                           

31ص1970املعلومات ،دار مفيس للطباعة ،القاه ة ، ومكينة اإللكًتونية، ااحاسبات حمظد الديب ااحسيٍت 1 
. 96حيدر شاك  الربنيجي، حمظود حسن مجعة، م جع سبق ذك  ، ص 2 

 .31صظد ديب ااحسيٍت، م جع سبق ذك  ، حم3
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                                                                                                                  .ةوبالتا ي كانت الربامج معقداعتظدت على لغة اآللة )النااـ الثنائي ( يف كتابة الربامج ،  -

 :(1965-1959اجليل الثاين)

 :عظ ا ومن خصائصه وأطوؿوكاف أصغ  حجظا  ،املف غة بالًتانزيستوراستبدلت الصظامات 

 األوؿ.حجم حواسيب أؿ من اجليل -

 .اآلالؼ يف الثانية الواحدة ئات عة تنفيه العظليات حيث بلغت مارتفاع س-

 .داـ األق اص املغناطيسية الصلبةاستخ-

 :(1970-1965اجليل الثالث )

 :وف ، ومن خصائص حواسيب هها اجليلق املتكاملة واملصنوعة من السيليكئظهور ال قا

 .ااحواسيب إنتاجتكلفة  واخنفضت،  أصبحت أقل حجظا بكثَت-

 .العظليات /النانو ثانيةأصبحت س عة ااحواسيب تقاس بعدد -

 .الضوئية الطباعة جهزةأت امللونة ، و ظهور الشاشا-

 1.وإخ اج س يعةمت إنتاج أجهزة إدخاؿ -

 :(1989-1971)جليل ال ابعا

املتكاملة بس عة كبَتة وبعد تطويع املواد موؽ املوصلة وأشبا   اإللكًتونيةظه  هها  من ااحاسبات بعد تطور الدوائ  
 ، ومن خصائص هها اجليل:((2semiconductorاملوصالت ااح ارية

 .الدقة واملوثوقية  وسعة الهاك ةصغ  ااحجم وزيادة الس عة و -

 .اس دباليُت العظليات يف الثانيةأصبحت الس عة تق-

 
                                                           

 
 .59صم جع سبق ذك  ،  حمظود علم الدين،1

2Singieton .Log A Telecommunication in the Information age Cambridge – 2nd 
.Ed.BallingerPublishingCompany .1986.P.164 
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 :( اىل يومنا هها– 1990اجليل اخلامس )

 Personalويتظتع بصغ  ااحجم وسهولة التشغيل وال بط من خال وسائل اإلتصاؿ املختلفة
computer،ويطلق عليها ااحاسبات الشخصية. 

 ومن خصائصها :

 .زيادة هائلة يف الس عة وعظليات التخزين-

 .الهكاء الصناعي  ولغات جد متطورةظهور -

 1عالية جدا من الدقة.حواسيب ذات قدرات كبَتة ، وسبتاز بدرجة -

 :في المؤسسة االقتصادية الحديثةواالتصال  اإلعالمتأثير تكنولوجيا .5

 :نب عديدة نهك  منهااواالتصاؿ تأثَتا كبَتا يف املؤسسات االقتصادية  وسبس جو  تكنولوجيااإلعالـتأث  

 :واالتصال الحديثة في العالقة بين عمال المؤسسة اإلعالمتأثير تكنولوجيا .1.5

تعد مهارات االم اد العاملُت يف املؤسسة من العناص  االساسية لنجاح املؤسسة و هطا االم  يلـز ادارة 
 ،املؤسسة بتوجيه اهتظاماهتا اىل العظاؿ و مهم حاجياهتم و رغباهتم ليكونوا راضُت عن االعظاؿ اليت ينجزوّنا

و اخلربات اليت يتطلبها االم اد الهين يشغلوف الوظائف تكنولوجيا االعالـ و االتصاؿ ااحديثة اث  يف نوع املهارات لم
 ،صيانتهاو  تشغيلهاو  مع التقنيات اجلديدة اجلديدة اذ يشًتط ميهم خربات و مهارات للتظكن من التعامل

و االتصاؿ دور كبَت يف تنويع مهارات العاملُت من خالؿ تزويدهم بإمكانات ربليلية من  اإلعالـلتكنولوجيا و 
  .خالؿ نام املعلومات

املؤسسة و ذلك من خالؿ تسهيل عظلية  أم ادتلعب دور كبَت يف ربسُت نوعية العالقات بُت  أّناكظا 
 2و غَتها. اإلداريةالتواصل بينها و كها تهليل العوائق االتصالية املختلفة كاجلغ امية و 

 

 

                                                           
  .31ص ،سبق ذك   حمظد الديب ااحسيٍت، م جع1

.325.326.ص بق ذك  ،م جع سحيدر شاك  ،   
2 
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 تأثَت تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ااحديثة على االتصاؿ يف املؤسسة:.2.5

واالتصاؿ أدت يف إحدى صورها اىل ربسُت   اإلعالـإف خاصية الس عة يف األداء اليت تتظيز هبا تكنولوجيا 
 االتصاؿ بُت املستويات االدارية  على شكل نقل البيانات واملعلومات ، سواءا كاف ذلك داخل املؤسسة أو
خارجها  وكهلك ح ية دمارسة ذلك االتصاؿ ، حيث ربتفظ الوسائط التقنية بسالمة املعلومات وسهولة انسياهبا 

سسة عن ط يق ااحاسوب االتصاؿ بعدد من قواعد املعلومات ، داخل اإلدارة أو يس  ، حيث استطاعة املؤ 
و  االنًتانت،  اإلنًتنتط يق  خارجها ، للحصوؿ على املعلومات اليت هتظها ، ويتم ذلك خصوصا عن

ٌت أ، ، دبعيطلق عليها باملشاركة الزمنية تتيحه هه  الشبكات من املشاركة يف الوقت ، أو ما امكسًتانت ، و اإل 
                           . نفسه الوقت يفص احاسوب امل كزي متاحة لعدة أشخايف ا واإلخ اجاإلدخالااحصوؿ على أجهزة  إمكانية

 :االتصال الحديثة  في صناعة القراتأثير تكنولوجيا اإلعالم و .3.5

القائم على أسس موضوعية لبديل واحد من بُت بديلُت أو أكث ، ويكوف الق ار  صناعة الق ار هي  االختيار
هو البث أو التحديد ملا جيب أف يتم وذلك إلّناء وضع معُت بصورة ّنائية للحصوؿ على نتيجة ملظوسة حبل 

 1.مشكلة موضوع الق ار

 .ارات أكث  رشدا وعقالنيةمصناعة الق ار هو االختيار االمثل بُت البدائل املتاحة ، هبدؼ جعل الق  

تلعب املعلومات دورًا أساسيًا و مهظا يف عظلية صناعة الق ارات و هها سواء على املستوى الف دي أو اجلظاعي و 
، مالعامل األساس الزباذ الق ارات الفعالة هو تدمق الق ار تعود إىل توام  املعلومة% من مسببات ذماح  90ؼ 

ارية  وتكنلوجيا االعالـ واالتصاؿ ااحدثة تساعد يف تبسيط االج اءات وذلك من املعلومات بُت املستويات االد
خالؿ تزويد املدي ين والعظاؿ من خمتلف املستويات اإلدارية باملعلومات والبيانات الالزمة الزباذ الق ارات 

 :ؿالصحيحة متكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ هلا تأثَت واحد يف عظلية صنع الق ار وذلك من خال

 .تبادؿ املعلومات ونقل املعلومات تسهيل-

 .إليهاتسهيل ااحصوؿ على البيانات وذبظيعها وزبزينها وكها سهولة معاجلة وربليل البيانات والوصوؿ  -

 .تسهيل التشاور واملشاركة يف صناعة الق ار -

 2.االستفادة من اخلربات يف املواقع املتباعدة جغ اميا -

                                                           
 .130،ص 1977العلظية، دار النهضة الع بية، بَتوت، لبناف ، صوؿواأل األسس األعظاؿغنامي عظ  والش قاوي علي: تنايم إدارة 1
 .322ص  بق ذك  ،س حمظود حسن اهلواسي، حيدر شاك ، م جع 2
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 اإلعالم والتصال على إنتاجية المؤسسة:تأثير تكنولوجيا .4.5

أكدت العديد من الدراسات والتقاري  أف تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ تؤث  تأثَتا مباش ا يف منو املؤسسات، 
خاصة عندما ي امق إدخاهلا إحداث تغَتات تنايظية وإدارية مالئظة، مقد بنيت تلك الدراسات أف معدؿ 

إال أف هه  الدراسة  ،ا اإلعالـ واالتصاؿلدى املؤسسات اليت استثظ ت يف تكنولوجياإلنتاجية كاف أعلى ما ديكن 
أظه ت أف هها االستثظار البد أف ي امقه إعادة تأهيل لكل من النااـ اإلداري والتنايظي القائم ميها وإال لن 

تتحقق مقط عندما ي امقها  ت امقه زيادة حمسوسة يف اإلنتاج.ماالستفادة القصوى من تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ
امقها من وإذا كاف االستثظار يف تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ وما ي    ،كل من اإلسًتاتيجيات واهليكلةاستثظار يف  

، مإف االستثظار يف هه  التكنولوجيا على مستوى سن إنتاجية املؤسسات يف قطاع ما، حيتغيَتا تنايظية وإدارية
 1.إنتاجيته بالنسبة للقطاعات األخ ىالقطاع ياه  منو أعلى يف 

 :اإلعالم واالتصال الحديثة  على األداء الوظيفي تكنولوجياأثير .ت5.5

ربسُت أداء املؤسسة لتكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ ااحديثة أث  كبَتا يف املؤسسة وذلك من خالؿ تأثَتها على 
 :وهها من خالؿ

 .ريع يف مجيع أقساـ وم وع املؤسسةاملشازيادة قدرة املؤسسة على اإلش اؼ على  -

سًتاتيجية ،مضال عن وخباصة طويلة األجل واملتعلقة باخلطط اإل أهدامها،زيادة ماعلية املؤسسة يف ربقيق  -
صنع من خالؿ استخداـ شبكات العظل احمللية والعاملية وذلك من خالؿ زيادة ماعلية عظلية  ،قصَتة األجل

 .هتاوازباذ الق ار وزيادة جود

زيادة ماعلية عظلية االتصاالت االدارية داخل املؤسسة وخارجها ،مضال عن ربسُت التنسيق بُت متلف  -
  .املستويات االدارية داخل املؤسسة واليت تعظل على اذماز أهدامها

ادة كفاءة املؤسسة يف استغالؿ مواردها املختلفة لتوليد املخ جات املطلوبة ،وبأقل التكاليف وذلك من يز  -
يساهم يف ربسُت نوعية املنتجات  ما خالؿ أسبتة عظلياهتا وأنشطتها اعتظادا على تطبيقات ااحاسوب وهو

 2.وتقليل التباين والتفاوت يف مستوى األداء

 
                                                           

لتقى الوطٍت ورقة عظل ُقدمت إىل امل ،ربسُت قدرات املؤسسة االقتصادية اجلزائ يةآماؿ حاج عيسى،  هواري مع اج، دور تكنولوجيا املعلومات يف  1
كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة    2003أم يل  23-22األوؿ حوؿ "املؤسسة االقتصادية اجلزائ ية و ربديات املناخ االقتصادي اجلديد" 

 سعد دحلب البليدة، اجلزائ .
 .43، ص2007إدارة التكنولوجيا مفاهيم و مداخل تقنيات تطبيقات عظلية، دار املناهج للنش  و التوزيع،  عظاف،  الالمي،غساف قاسم داود  2



 الفصل الثاني                                    مدخل إلى تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة
 

37 
 

 

 :خالصة

يف هها الفصل اىل تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ااحديثة وأشكاؿ استغالهلا  يف املؤسسة من خالؿ تط قنا 
االقتصادية استنتجنا إف االهتظاـ هبه  التكنولوجيا وتطبيقها يف املؤسسة أصبح أم ا ض وريا نا ا ملسامهتها يف  

 زيادة اإلنتاجية من خالؿ رمع األداء العاـ للظؤسسة والعاملُت ميها .

هم دميزات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ااحديثة اليت تساعد على ربسُت األداء هي قدرة هه  اخلَتة على إف أ
تقليص  عاملي الزماف واملكاف وذلك من خالؿ إمكانية مباش ة األعظاؿ يف أي مكاف وأي وقت،بل وحىت إلغاء 

  االقتصاد ال قظي.العامل املكاين من خالؿ االعتظاد على العامل االمًتاضي والتحوؿ إىل

أتاحت التكنولوجيا للعاملُت يف املؤسسات االقتصادية  م صة تومَت الكثَت من الوقت واجلهد من  خالؿ امل ونة 
اليت توم ها هه  األخَتة، وكها إمكانية زبزين البيانات وحفاها وتومَتها يف الوقت املناسب ،كظا أّنا  ربسن من 

م  الهي ينعكس على معالية أداء النشاط وسهولته وإتاحة عدد ال ّنائي من ح كة االتصاالت يف املؤسسة، األ
 .تم توظيفها ومقا للا وؼ املختلفةالبدائل اليت ي
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  :تمهيد

 بينها فيما وتتنافس تتعاون ادلؤسسة، تدير ومهارات كفاءات وجود دون يكون ال مؤسسة أي صلاح إن
 ادلؤسسة انكفيي ال اوحدمه ةر وادلها الكفاءة فإن ذلك ومع أىدافها، وحتقيق ادلؤسسة واستمرارية بقاء لضمان
 الظروف كل توفَت خالل من  الكفاءات هبذه  االىتمام جيب بل واالستمرارية، البقاء وضمان أىدافها لتحقيق

 خالل من باإلجياب للمؤسسة العام األداء على ينعكس ما وىذا واالبتكار، واالبداع اخللق على تساعدىا اليت
 موظفيها، أداء حتسُت

 التحديات مواجهة يف أمهية من اجملال ذلذا دلا وذلك  الوظيفي باألداء االىتمام تزايد األخَتة، اآلونة ويف
 من وذلك. اجلديدة والتقنيات التكنولوجي التطور ادلنافسة، حدة: مثل ادلؤسسات من الكثَت تواجها اليت ادلعاصرة
 قادرا يكون لكي شغلها،ي اليت الوظيفة متطلبات مع الفرد مواءمة و التكلفة وتقليل والفعالية الكفاءة زيادة خالل
 ثيح الوظيفي باألداء ادلؤسسات اىتمام ازداد كلو ىذا أجل من احلديثة، والطرق العمل برامج مع التأقلم على

 .حتسينو و الوظيفي األداء رلال يف اإلنفاق زيادة إىل األخَتة ىذه اجتهت
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 :عناصر األداء الوظيفي و.محددات 1

ومع ذلك فان  ،فهما يتقاطعان يف كثَت من النقاط  اىل حد كبَت،  تتشابو زلددات وعناصر األداء الوظيفي
 مفهومان سلتلفان لذا سنتناول كل على حدى.

 :الوظيفي محددات األداء.2.1

تطلب حتديد مستوى أداء األفراد بادلؤسسات االقتصادية أو اخلدماتية للقيام بأعمال وأنشطة ومهام ي
 كالتايل:سلتلفة، ويربز معظم الباحثُت زلددات األداء الوظيفي  

وىو الذي يعكس درجة محاس الفرد ألداء عملو ووظيفتو وذلك للوصول إىل  :اجلهد ادلبذول من طرف الفرد .أ 
 1.أعلى معدالت عطائو يف رلال عملو

وتشَت القدرات إىل خصائص الفرد الشخصية اليت يستخدمها ألداء وظائفو  :قدرات الفرد وخرباتو السابقة .ب 
 2.فعالية اجلهد ادلبذولومهامو، وىي اليت حتدد درجة 

هبا االجتاه الذي يعتقد الفرد أنو من الضروري توجيو جهوده يف العمل  ويعٍت :مدى إدراكو دلتطلبات وظيفتو .ج 
من خاللو والشعور بأمهيتو يف األداء، وجيب أن تتكون يف سليلتو رلموعة من التطورات واالنطباعات عن السلوك 

 3.ا عن الكيفية اليت ينبغي أن ديارس هبا دوره يف ادلؤسسةواألنشطة اليت يتكون منها عملو وكذ
   :عناصر األداء الوظيفي:.2.2

 من أىم عناصر األداء الوظيفي ما يلي:   

                                                           
1
األعمال،  يوسف حسن آدم بشَت: أثر الرضا الوظيفي على أداء العاملُت يف مؤسسات التعليم العايل، حبث تكميل لنيل درجة ادلاجستَت، قسم إدارة  

 .30، ص2015كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
 www.oujdacly.net/ national – artxle, 61706-01األداء الوظيفي/ html,عبد الكرمي بن رزوق:  2

 .18:00، 04/02/2018مفتش يف التوجيو الًتبوي، األداء الوظيفي، 
شيط حنان: أثر الرضا الوظيفي على أداء ادلوظفُت يف ادلؤسسات اجلامعية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت، ختصص إدارة بلخَتي سهام، ع 3

، 2012، قسم علوم التسيَت، معهد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيَت، جامعة العقيد أكلي زلمد أوحلاج، البويرة، االسًتاتيجيةاألعمال 
 .83ص
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وتشمل ادلعارف العامة وادلهارات الفنية وادلهنية واخللفية العامة عن الوظيفة واجملاالت  :ادلعرفة مبتطلبات الوظيفة-1
 ادلرتبطة هبا.

وتتمثل يف ما يدركو الفرد عن عملو الذي يقوم بو وما ديلكو من رغبة ومهارات فنية وقدرة على  :العمل نوعية-2
 التنظيم.

 أي ادلقدار الذي يستطيع العامل إصلازه يف الظروف العادية للعمل ومقدار سرعة اإلصلاز. :كمية العمل ادلنجز-3

وتشمل اجلدية والتفاين يف العمل وقدرة العامل على حتمل مسؤولية العمل وإصلاز األعمال يف أوقاهتا  :ادلثابرة-4
 احملددة ومدى حاجة ىذا العمل لإلرشاد والتوجيو من قبل ادلشرفُت وتقدمي نتائج عملو.

 ثالثة عناصر لألداء وىي: Haynesوحيدد ىاينز  
 معرفة ومهارات واىتمامات وقيم واجتاىات ودوافع.من حيث ما ديتلكو ادلوظف من  ادلوظف:أ.

فيو حتد  ،من حيث ما تتصف بو الوظيفة من متطلبات وحتديات، وما تقدمو من فرص عمل  : الوظيفةب.
 حيتوي على عنصر التغذية االسًتجاعية كجزء منو.

من حيث ما تتصف بو البيئة التنظيمية، كمناخ العمل واإلشراف ووفرة ادلوارد واألنظمة اإلدارية  ادلوقف:ج.
 .1واذليكل التنظيمي

 الوظيفي: مكونات األداء  .2
يتكون األداء الوظيفي من مكونُت أساسيُت، الكفاءة والفعالية مبعٌت ادلؤسسة اليت تتميز باألداء، جتمع   

 ولذلك فإنو من ادلفيد أن نعرض لكل من ادلفهومُت بالتحليل على النحو اآليت: بُت الكفاءة والفعالية
  : .الفعاليةأ
ينظر الباحثون يف علم التسيَت إىل مصطلح الفعالية على أنو أداة من أدوات مراقبة التسيَت يف ادلؤسسة،   

اإلشارة من جهة أخرى إىل أنو وىذا من منطلق أن الفعالية ىي معيار يعكس درجة األىداف ادلسطرة، وجتدر 
توجد إسهامات كثَتة سلتلفة حاولت حتديد ماىية ىذا ادلصطلح، فقد اعترب ادلفكرون الكالسيك الفعالية مبثابة 

 2.األرباح احملققة، ومن مث تقاس فعالية ادلؤسسة بكمية األرباح احملققة
                                                           

الثاين، جامعة زلمد الصاحل بوطوطن، زديرة مخار: دور ثقافة ادلؤسسة يف حتسُت األداء الوظيفي، رللة الدراسات ادلالية، احملاسبية واإلدارية، العدد  1
 .44-43اجلزائر، ص

 .350، ص1983ادلنيف، إبراىيم عبد اهلل: اإلدارة، ادلفاىيم األسس وادلهام، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض،  2
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الفعالية على أهنا: القدرة على حتقيق ينظر ىذا الكاتب إىل  :VineetPlauchelتعريف الفعالية حسب -
 النشاط ادلرتقب، والوصول إىل النتائج ادلرتقبة.

سب وجهة نظر ىذين الكاتبُت يف أن الفعالية ترتبط ح :Waller et Ruibertتعريف الفعالية حسب -
أىدافها باألىداف اإلسًتاتيجية للمؤسسة، ومن مث فالفعالية حسبهما تتجسد يف قدرة ادلؤسسة على حتقيق 

 اإلسًتاتيجية من منو مبيعات وتعظيم حصتها السوقية مقارنة بادلنافسُت.

إذ نستنتج شلا سبق أن الفعالية تعٍت عمل األشياء الصحيحة من وجهة نظر أفضل التفسَتات ادلمكنة    
  1.لظروف التجارة وإمكانات الربح

 :  لكفاءةب.ا

ال يوجد اتفاق زلدد بُت ادلهتمُت على تعريف الكفاءة وسنعرض فيما يلي أىم التعريفات دلفهوم   
بأهنا "قدرة ادلؤسسة ومعٌت ذلك أهنا Wellber et Ruekerstzالكفاءة، فقد عرفها كل من ولرب وروكَتتس 

ادلدخالت"، أما الكفاءة تشَت إىل العالقة بُت ادلدخالت وادلخرجات وتقاس من خالل نسبة ادلخرجات إىل 
القدرة على القيام بالعمل ادلطلوب بأقل اإلمكانيات، والنشاط الكفء ىو  ''فهي  vincentحسب فنسنت

 .''األقل كلفة
حيث نستنتج من ىذا التعريف أن الكفاءة: ترتبط بتحقيق ما ىو مطلوب بشرط تدين ادلدخالت، أي    

 2.استعمال مدخالت أقل
َت الكفاءة إىل العالقة بُت ادلوارد والنتائج وترتبط شأهنا أداء األعمال بطريقة صحيحة وتوتعرف الكفاءة ب   

مبسألة ما ىو مقدار ادلدخالت من ادلواد اخلام واألموال والناس الالزمة لتحقيق مستوى معُت من ادلخرجات أو 
ادلنظمة كفء، يعٍت أن حتصل على  اذلدف ادلنشود، وتعٍت الكفاءة حتقيق أعلى منفعة مقابل التكاليف، وأن تكون

 3.أعلى ما ديكن من اذلدف الذي تسعى إليو اإلنتاجية لقياس الكفاءة
دون حصول أي ىدر ، كما تعرف الكفاءة بأهنا االستخدام األمثل للموارد ادلؤسساتية بأقل تكلفة شلكنة   

 يذكر.

                                                           
 .109،ص 2014إبراىيم زلمد احملاسنة: إدارة وتقييم األداء الوظيفي بُت النظرية والتطبيق، دار النشر والتوزيع،   1
2
 .110إبراىيم زلمد احملاسنة: ادلرجع نفسو ، ص  
 .351ادلرجع نفسو، ص 3
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األشياء بطريقة صحيحة، كما أن جوىر نستنتج من التعريفات اليت أوردناىا سابقا أن الكفاءة تعٍت عمل 
الكفاءة يتمثل يف تعظيم الناتج، وتدين التكاليف، مبعٌت آخر ديكن دتثيل الكفاءة دتثيل الكفاءة مبعادلة حيتوي أحد 
طرفيها على بلوغ أقصى ناتج بتكاليف زلدودة ومعينة، بينما حيتوي الطرف اآلخر على بلوغ احلد ادلقرر من الناتج 

 ، وتقاس الكفاءة عادة من خالل نسبة ادلخرجات إىل ادلدخالت.بأقل تكلفة

 الفاعلية.ألداء من منظور الكفاءة واديثل ":1" الشكل

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 .88عبد ادلليك مزىودة، األداء بُت الكفاءة والفعالية، مفهوم وتقييم، ص :1المصدر

 :أنواع  األداء الوظيفي.3

 :ديكن تقسيم األداء الوظيفي إىل ثالث معايَت كاآليت

 :: وينقسم أداء ادلؤسسة حسب ىذا ادلعيار إىلادلصدر: حسب معيار 1.3

                                                           
1
العلوم اإلنسانية، العدد األول، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة زلمد  األداء بُت الكفاءة والفعالية، مفهوم وتقييم، رللةعبد ادلليك مزىودة:  

 .88خيضر، بسكرة، ص

 رأس انمال -

 انعمم -

 انمىارد األونية -

 انمعهىمات -

 انثقافة -

 انتكنىنىجيا -

 اإلنتاج -

 انربح -

 انقيمة انمضافة -

 رقم األعمال -

 عائد انسهم -

 انمكانة في انسىق -

 انفعانية األداء انكفاءة

 االستمرارية واننمى
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: ىو األداء ادلتأيت من قدرة ادلؤسسة على تسيَت نشاطها من مواردىا الضرورية واليت تتمثل يف األداء الداخلي -1
 .ادلوارد البشرية، ادلالية، ادلادية، تقنية

ارجي على ادلؤسسة ىذه التغَتات تنعكس على ىو األداء الذي حتدثو التغَتات يف احمليط اخل :األداء اخلارجي-2
األداء سواء باإلجياب أو بالسلب، كارتفاع رقم األعمال نتيجة ارتفاع سعر البيع أو خروج أحد ادلنافسُت، ىذا 

 1 .النوع من األداء يساعد على حتليل نتائج ادلؤسسة، وإذا كانت ادلتغَتات كمية ديكن قياسها

 :كن تقسيم األداء حسب ىذا ادلعيار إىل: وديحسب معيار الشمولية.2.3

: وىو األداء الذي يتجسد يف اإلصلازات اليت سامهت كل الوظائف األنظمة الفرعية للمؤسسات األداء الكلي-1
يف حتقيقها، دون انفراد جزء أو عنصر، ومن خالل األداء الكلي ديكن احلكم على مدى حتقيق ادلؤسسة وبلوغها 

 .كاالستمرارية والنمو والرحبية... اخلإىل أىدافها الشاملة  

ىو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة والوظائف األساسية وينقسم بدوره  :األداء اجلزئي-1
إىل عدة أنواع باختالف ادلعيار ادلعتمد لتقييم عناصر ادلؤسسة حيث ديكن أن تقسم حسب الوظائف إىل أداء 

 2 .اإلنتاج... اخل وظيفتو ادلالية، أداء وظيفة

: يرتبط ىذا ادلعيار وبشدة التنظيم ألنو حيدد الوظائف والنشاطات اليت دتارسها حسب ادلعيار الوظيفي.3.3
 :ادلؤسسة أو حسب ىذا ادلعيار ينقسم األداء إىل ما يلي

التكاليف ادلمكنة، أداء الوظيفة ادلالية: يتمثل ىذا األداء يف قدرة ادلؤسسة على بلوغ أىدافها ادلالية بأقل -1
فاألداء ادلايل يتجسد يف قدر أهنا على حتقيق التوازن ادلايل وتوفَت السيولة الالزمة لتسديد ما عليها وحتقيق مردودية 

 .جيدة وتكاليف منخفضة

أداء وظيفة اإلنتاج: يتحقق إنتاج ادلؤسسة عندما تتمكن من حتقيق معدالت مرتفعة لإلنتاجية مقارنة مبثلها ، -2
 .بالنسبة للقطاع الذي ينتمي إليوأو 

                                                           
98عبد المليك مزهودة،مرجع سبق ذكره،ص

1
  

98،ص3002عادل محمد زايد،إدارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية،دار الكتب العربية،القاهرة،
2
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أداء وظيفة األفراد: وتتمثل أمهية أداء ىذه الوظيفة يف قدرة ادلوارد البشرية على حتريك ادلوارد وتوجيهها ضلو -3
ىدف ادلؤسسة، فلكي تضمن ادلؤسسة بقائها جيب عليها أن توظف األكفاء وذوي ادلهارات العالية وتسَتىم 

  .تسيَتا فعاال

 : : ديكن تصنيف األداء حسب ىذا ادلعيار إىلمعيار الطبيعةحساب 4.3

األداء االقتصادي: يتم قياس األداء االقتصادي عادة باستخدام مقاييس الرحبية بأنواعها ادلختلفة ويعتمد  -1
من قوائم وتقارير ومن مث فإن أدوات تقييم األداء  وكذلك ماتعده قياسو على السجالت ودفاتر ادلؤسسة،

 .االقتصادي يف حتليل ادلايل

األداء االجتماعي: يعرج األداء االجتماعي ألي منظمة أساسا لتحقيق ادلسؤولية االجتماعية مثال،التعاون مع -2
   . ادلشروعات األخرى يف ميادين متعددة مثل،تبادل اخلربات الفنية ...اخل

 األداء الوظيفي: أهمية. 4

 :وتتمثل أمهية األداء الوظيفي فيما يلي   

الًتمجة  دعم أمهية اذلدف الذي تسعى ادلنظمات وادلؤسسات إىل حتقيقو، كما أن األداء الوظيفي يساعد يف-1
العملية لكل القرارات اليت يتم اختاذىا على مجيع ادلستويات يف ادلؤسسة، وحىت يتحقق األداء الفعال ينبغي أن 
يتصف األداء باجلدية والنزاىة عند اختاذ القرارات واالبتعاد عن القرارات ادلزاجية كما أنو يعد مقياسا لقدرة الفرد 

 ة.والًتقياذ قرارات النقل على أداء عملو وبالتايل يساعد على اخت
كما ترجع أمهية األداء الوظيفي بالنسبة للمنظمة إىل اإلسهام يف القدرة الدائمة على تقدمي نتائج إجيابية ومعنية -2

على فًتات، ودعم قائمة ادلهام الرئيسية ادلوكولة لإلدارة بل يأيت يف مقدمتها وأوالىا باالىتمام والعناية لتحقيق 
ستثمار القدرات لدى الفرد على العمل، واليت تتولد من التدريب واكتساب ادلهارات الالزمة ألداء أىدافها، وا

 1.عملو
 
 
 

                                                           
302،ص3008د البشرية مدخل استراتيجي،الكتاب العالمي،عمان،مؤيد سعيد سالم و آخرون،إدارة الموار

1
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 :تقييم األداء الوظيفي. 5

 : أهمية تقييم األداء الوظيفي .1.5

لقد حظي موضوع تقييم أداء العاملُت بأمهية واسعة يف إطار الفعالية اإلدارية بصورة عامة، إذ أن التقييم 
من شأنو أن خيلق األجواء اإلدارية القادرة على متابعة األنشطة اجلارية يف ادلؤسسة والتحقق من مدى التزام األفراد 

 :األمهية من خالل ما يليىذه العمل، وتتجلى العاملُت بإصلاز مسؤولياهتم وواجباهتم وفق معطيات 

إن التقييم العادل لألداء من شأنو أن يبُت بوضوح مستوى اإلصلاز  :وضع نظام عادل للحوافز وادلكافآت-1
الفعلي للعامل ومدى قدرتو على حتقيق متطلبات وواجبات العمل بدقة، لذا فإن احلوافز وادلكافآت اليت تقوم 

تعتمد اجلهد الفعلي ادلبذول من قبلهم، ولذا فإن ادلكافآت ادلعطاة للعامل تستند على اجلهد ادلنجز العاملُت  ذلؤالء
يف حتقيق األداء، وىذا ما يعزز لدى العاملُت عدالة التوزيع للحوافز وادلكافآت أو احلرمان منها وفق طبيعة وفلسفة 

 ادلؤسسة بشأن الثواب والعقاب وأسس استخدامو.

أن يساىم يف حتديد الربامج التدريبية اليت يتطلبها حتسُت وتطوير  السليم ألداء العاملُت من شأنو متقييالإن -2
أداء العاملُت يف ادلؤسسة، إذا أن االحتياجات التدريبية وحتديدىا ال يتم عشوائيا وإمنا يًتكز على احلاجات 

 احلقيقية اليت يتطلبها حتسُت أداء العاملُت يف ادلؤسسة.

: ساعد اإلدارة العليا مبعرفة حقيقة األفراد العاملُت لديها من حيث ادلهارات ةيقعمليات النقل والًت  إصلاز-3
والقرارات، إذ يساىم التقييم ادلوضوعي مبعرفة الفائض أو النقص لدى العاملُت من ناحية وديكن لإلدارة بنقل أو 

واقع أو مراكز وظيفتو ينسجم مع قدراهتم وقابليتهم يف ترقية ادلوظفُت العاملُت ذوي الكفاءات العلمية والعملية دل
األداء، وىذا ما جيعل اإلدارة العليا بادلؤسسة على دراية تامة بإمكانية النقل أو الًتقية أو االستغناء عن العاملُت 

 .1ذوي الكفاءات ادلتدنية يف األداء

من اخللل أو الضعف ادلعرفة اإلدارة العليا مبكيساىم بتوفَت الفرص ادلناسب :  معرفة معوقات ومشاكل العمل-4
يف اللوائح والسياسات والربامج واإلجراءات والتعليمات أي يكشف مكامن القوة والضعف يف مجيع العناصر 
اإلنتاجية وبالتايل ديكن ادلؤسسة من حتسُت أو تطوير قدرات ىؤالء األفراد من خالل إجراءات التحسُت والتغَتات 

                                                           
1
 .152،ص2009 كاسب اخلرشة،إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي ،دم ن،،ياسُت زلمود كاظم خضَت 
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لف الربامج والسياسات واإلجراءات وادلوازنات وغَتىا من ادلتطلبات اليت ديكن أن تكون رافدا أفعاال ادلطلوبة مبخت
 .يف حتقيق إصلاز العاملُت بفاعلية وكفاءة عالية

إن عملية التقييم بشكل فعال يف حتسُت األداء وتطويره، إذ أن عملية التقييم تساعد  : حتسُت األداء وتطويره-5
ا يف ادلؤسسة يف معرفة وحتديد نقاط القوة والضعف لدى األفراد العاملُت لديها مث أن ىؤالء األفراد اإلدارة العلي

البد من معرفة مستوى التقييم الدوري ذلم من قبل اإلدارة وىذا من شأنو أن حيفز األفراد العاملُت ويدعو كل منهم 
 1.ضلاستثمار جوانب القوة يف مساره الوظيفي وتطويره بالشكل األف

 ::أهداف تقييم األداء الوظيفي.2.5

تعترب عملية قياس أداء العاملُت من أىم األنشطة اليت جيب أن حتتل مكان الصدارة يف إدارة ادلوارد 
 البشرية، وباإلمكان تناول األىداف اليت حتققها عملية تقييم األداء وفق ثالثة مستويات كالتايل:

 : ادلؤسسةأىداف تقييم األداء على مستوى -أ

 من بُت أىم األىداف اليت تسعى إدارة ادلوارد البشرية إىل حتقيقها على مستوى ادلؤسسة ما يلي:

خلق مناخ من الثقة والتعامل األخالقي عن طريق تأكيد األسس العلمية يف التقييم وادلوضوعية يف إصدار -1
ا باحملاباة وتفضيل بعضهم على بعض، األحكام، ما يبعد عن ادلؤسسة احتماالت شكوى العاملُت أو اهتامه

 العتبارات شخصية، وليس العتبارات علمية أو موضوعية.

النهوض مبستوى العاملُت من خالل استثمار قدراهتم الكامنة، وتوظيف طموحاهتم بأساليب تؤىلهم للتقدم، -2
 وكذلك تطوير من حيتاج منهم إىل تدريب أكثر.

 من خالل دراسة حتليلية للعمل ومستلزماتو. وضع معدالت موضوعية ألداء العمل،-3

تقييم برامج وأساليب إدارة ادلوارد البشرية، ألن عملية التقييم مقياس مباشر للحكم على مدى سالمة وصلاح  
 2.الطرق ادلستخدمة يف ىذه اإلدارة

                                                           
 152ص، بق ذكره اخضَت كاظم زلمود و آخرون ،مرجع س 1

 دار ،الهندسة الشاملة، الجودة الحديثة، العلمية األساليب استخدام ظل في البشرية الموارد إدارة: األبهج صالح محمد شعبان، جاسم محمد3  
372ص ،3032 عمان، والتوزيع، للنشر الرضوان .  
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 أىداف تقييم األداء على مستوى ادلديرين:-ب

بعملية تقييم أداء مرؤوسيهم البد من تنمية مهاراهتم وقدراهتم يف لضمان صلاح عملية قيام ادلديرين وادلشرفُت 
 التالية: االتاجمل

 التعرف على كيفية أداء ادلوظف بشكل علمي وموضوعي.-1

االرتفاع مبستوى العالقات مع ادلوظفُت، من خالل هتيئة الفرصة الكاملة دلناقشة مشاكل العمل مع أي منهم، -2
 1النهاية إىل أن تكون عملية التقييم وسيلة جيدة لزيادة التعرف بُت ادلدير وادلوظفاألمر الذي يقود يف 

 تنمية قدرات ادلدير يف رلاالت اإلشراف والتوجيو واختاذ القرارات الواقعية فيما يتعلق بالعاملُت.-3
 أىداف تقييم األداء على مستوى ادلرؤوسُت:-ج

 حتقيقها بُت العاملُت بواسطة عملية تقييم األداء ما يلي:من أبرز األىداف اليت يسعى ادلقيمون إىل 
تعزيز حالة الشعور بادلسؤولية لدى ادلرؤوسُت، من خالل توليد القناعة الكاملة لديهم بأن اجلهود اليت يبذلوىا، -1

وا يف سبيل حتقيق أىداف ادلؤسسة، ستقع حتت عملية التقييم، األمر الذي جيعلهم جيتهدون يف العمل، ليفوز 
 بادلكافآت وجيتنبوا العقوبات.

تسهم عملية تقييم األداء يف اقًتاح رلموعة من الوسائل والطرق ادلناسبة لتطوير ادلوظفُت وتطوير بيئتهم -2
 2.الوظيفية أيضا، بأساليب علمية بصورة مستمرة

 طرق تقييم األداء الوظيفي:.3.5

أداء العمال، ويقارن بو كأساس للحكم عليو  تتطلب عملية التقييم وجود معيار أو أساس يناسب إليو 
وىذا ما يسمى مبعدالت األداء أو معايَت األداء اجليد وينبغي حتديد تلك ادلعايَت ومعدالت قبل البدء بعملية 

 3.التقييم، وذلك لالحتفاظ مبوضوعية التقييم عن التميز

                                                           
 .64إبراىيم زلمد احملاسنة: مرجع سبق ذكره، ص 1
2
 274زلمد جاسم شعبان، زلمد صاحل األهبج: مرجع سبق ذكره، ص 

 .202، ص2010البشرية، دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، دمشق، سف أبو احلاج: إدارة وتنمية ادلوارد يو  3
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يثة، وفيما يلي سنذكر بعض الطرق ولعملية تقييم األداء الوظيفي عدة طرق منها التقليدية وأخرى حد 
 لعملية تقييم األداء الوظيفي:

وىذه الطرق أكثر شيوعا واستخداما يف ادلؤسسات، وىي  :الطرق التقليدية لعملية تقييم األداء الوظيفي-1
 بدورىا تنطوي على رلموعة من الطرق نذكر منها:

قياس اخلصائص وتتمثل ىذه الطريقة يف  :Characteristic Methodطريقة الصفات والسمات واخلصائص.1
والسمات العامة لألفراد مثل االستقالل، اإلبداع والقيادة، وىذه السمات من ادلهم التعرف عليها نظرا الرتباطها 

 1.باألداء الوظيفي
زمالء، وىذه الصفات ديكن مالحظتها من قبل ادلدير يف أداء العاملُت من خالل صفات التعاون من ال

التحلي بادلواعيد والوقت والسرعة والدقة يف أداء العمل، االلتزام وحتمل ادلسؤولية، لك وادلرؤوسُت، وكذالرؤساء 
 والقدرة على حل ادلشكالت.

 تلجأ بعض ادلؤسسات ذلذه الطريقة من خالل تطبيق اخلطوات التالية:
ء، وعالقة ادلوظف برؤسائو، ومع مستوى األدا :حتديد الصفات اليت ديكن اعتمادىا يف تقييم أداء ادلوظف مثلأ.

إصلاز األداء وىكذا يتم اعتماد الصفات اليت تراىا اإلدارة العليا ضرورة يف  ،زمالئو، واحملافظة على الدوام الشخصي
 2.للعامل

 وإعطاء كل صفة درجة معيارية دتيزىا عن الباقي وىذا ما يتضح يف الشكل وإعطاء نقاط لكل درجة.
 . للعاملُت التقييم ومعايَت صفات منوذج(: 2) رقم جدول

 ادلقياس
 

 شلتاز   جيد جدا    جيد     مقبول     ضعيف

 2          4       6          8       10 نقاط التقييم
  مستوى األداء

  العالقة مع رؤساءه يف العمل
  العالقة مع زمالئو يف العمل

                                                           
1
 303،ص3030يوسف أبو الحاج،إدارة و تنمية الموارد البشرية،دار الكاتب العربي للنشر و التوزيع،دمشق، 

2
 .938،ص3008لتعليم القدرات التنافسية(،دم ن،  محمد جاد الرب، إدارة الموارد البشرية)مدخل استراتيحي سيد  
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  العالقة مع ادلراجعُت
  تعمل ادلسؤولية

  احملافظة على اوقات الدوام الرمسي
  الدقة يف اصلاز العمل

  القدرة على اختاذ القرار
  االنضباط يف العمل

  ادلهارة الفنية
  روح ادلبادرة واالبداع

  ادلقًتحات وادلسامهات التطويرية للعمل
  اجملموع

من ادلقيم عادة تدوين ادلالحظات اليت يشعر بضرورة تدوينها أمام كل عنصر من العناصر اليت اعتمدت  بطلبب.
 يف التقييم يف ادلكان ادلخصص ذلا أسفل النموذج.

يتم بعد ذلك مجع النقاط اليت حصل عليها الفرد يف منوذج التقييم النهائي لكي يصادر من خالذلا لتحديد ج. 
 لموظف تكون ادلعايَت التقييمية كالتايل:ادلستوى التقييمي ل

 شلتاز. 100 - 30

 جيد جدا 89 - 80

 جيد 79 - 70

 متوسط 69 - 60

 مقبول 59 - 50

 فأقل ضعيف 49

 1.يقوم الفرد ادلقيم بكتابة امسو وتوقيعو وتاريخ التقييم يف أسفل النموذج للتوثيق وادلقارنة الحقا
 : شليزات الطريقة

                                                           
 .156ادلرجع نفسو، ص 1
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 سهلة وبسيطة. -
 تعترب منوذج موحد.- 

 عيوب الطريقة:
 تستند إىل التقدير الشخصي.-
جترب القائم بعملية التقييم يف تقديره "مبعٌت اجتاه الرئيس على إعطاء تقدير مرتفع لشخص معُت يف مجيع -

الصفات أو اخلصائص نتيجة المتيازه يف خاصية معينة، مثال ذلك أن يعتقد الرئيس أن شخصا معينا يتميز يف 
ل إىل إعطائو تقديرا معينا يتميز باالرتفاع يف درجة مواظبتو على احلضور يف مواعيد العمل بال تأخَت وبالتايل ديي

باقي اخلصائص أو العكس، فقد يكون الشخص ضعيفا يف ناحية من النواحي فيؤدي ذلك إىل أن يعطيو ادلدير 
تقديرا منخفضا يف مجيع الصفات، وىذا يعٍت أن ادلدير قد يعطي الشخص تقديرا من خالل معرفتو بناحية معينة 

القوة، وعلى ذلك صلد أن التقديرات اليت يعطيها ادلدير لعدد من الصفات إمنا ىي يف الواقع من نواحي الضعف أو 
 تكرار لنفس التقدير الذي حصل عليو الشخص بالنسبة لصفة أو خاصية معينة

 الطرق احلديثة يف تقييم األداء الوظيفي:-2
 : Management By Objectiveطريقة اإلدارة باألىداف-1

أحدث الطرق إذ يضع أىداف ادلؤسسة الرؤساء وادلرؤوسُت وادلختصُت أي كل من يعمل وتعترب من 
وضع األىداف، اإلدارة بالنتائج، إدارة األداء، ختطيط العمل أو برامج ''سسة، ويطلق على ىذه الطريق أيضا بادلؤ 

 1''.ادلراجعة
 :تتمثل يف تقوم ىذه الطريقة على رلموعة من اخلطوات

 الرؤساء وادلرؤوسُت بتحديد األىداف وتوصيف دقيق للوظيفة.قيام كل من -1
 اتفاق الرؤساء وادلرؤوسُت على األىداف احملددة. -2
 كتابة تقرير بعد االنتهاء من عملية التقييم والنتائج ادلتوصل ذلا يف إطار األىداف ادلتفق عليها.-3

 ا:ولوضع األىداف يوجد رلموعة من ادلتطلبات ادلوضوعية نذكر منه
 أن تكون أىداف كمية قابلة للقياس ومرنة من أجل التعديل كلما تطلب األمر ذلك.-1
 .أن تكون األىداف موثوقة ومكتوبة بصورة واضحة وشفافة وال حتتمل الغموض أو التأويل بتفسَتات سلتلفة-2 

 1.أن يتم جدولة اإلصلاز وفق جدول زمٍت معُت كان يكون فصل، شهر، سنة ...اخل-3
                                                           

1
 .162خضَت كاظم محود، ياسُت كاسب اخلرشة: مرجع سبق ذكره، ص 
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 مزايا ىذه الطريقة:من 
 تفيد يف زيادة إنتاجية ادلؤسسة.-1
 يربط فعالية أداء العامل بأىداف ادلنظمة حتسن العالقة وطريقة االتصال بُت الرئيس وادلرؤوسُت. -2

 من عيوب ىذه الطريقة:
 2.معينةيصعب تطبيقها على مجيع أنواع الوظائف، ألن ىناك وظائف من الصعب ربط أداء شاغليها بنتائج -1
 احتمالية تعرض األىداف. -2

 : معايير تقييم األداء الوظيفي.4.5
اختلف الباحثون يف حتديد ىذه ادلعايَت فمنهم من جلأ إىل ختصيص رلموعة معايَت لكل مستوى إداري،  

 ومنهم من قدم رلموعة معايَت توصف بإمكانية تطبيقها على مجيع الوظائف.
كمي عن عدد الوحدات ادلتوقع إصلازىا من قبل الفرد أو اجلماعة، وتشمل أيضا وتعرب بشكل   :معايَت كمية-1

 حجم اإلنتاج الذي قام العامل بإنتاجو خالل فًتة معينة وجودة ودرجة معرفتو بتفاصيل العمل وإجراءاتو.
عمل ادلنجز من تعرب عن مستويات اجلودة ادلطلوب حتقيقها يف السلعة أو اخلدمة ادلقدمة أو ال :معايَت اجلودة-2

 3.حيث درجة اإلتقان وجودة ادلنتج، لذلك جيب أن يتناسب مستوى اجلودة مع اإلمكانيات ادلتاحة
بل دتس األسلوب والسلوك  وىي معايَت غَت مباشرة ألهنا ال حتسن نواتج العمل ]األداء[، :معايير سلوكية-3

الذي مت االعتماد عليو للتوصل إىل النواتج ويتمثل يف عدم جتاوز عدد الغيابات ادلتاحة ومعيار حسن التعامل 
 وعدم الدخول يف مشاحنات وعدم الشكاوي.

ومعايَت ونستخدم حُت يتعذر الوصول إىل نواتج األداء أو سلوك األداء الوظيفي، : ةمعايَت الصفات الشخصي-4
الصفات الشخصية ىي أقل ادلعايَت دقة ألهنا ال تصف األداء الوظيفي وإمنا تصف صفات الشخص القائم باألداء 
الوظيفي، وأنو إذا توافرت بو صفات معينة فإن أداؤه من احملتمل أن يكون شلتازا، ومن أمثلة ىذه الصفات 

 زان واالنفعالية.الشخصية الذكاء، االنتباه، اجلدارة دافعية العمل واالت
 4ودتثل مقدار الوقت الذي جيب أن يتم من خاللو اصلاز العمل أو إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة :معايَت زمنية-5

                                                                                                                                                                                     
 .163، صنفسورجع م كاظم محود ،،َتخض 1
 .212، ص2010، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، 1زلمد أمحد عبد النيب: إدارة ادلوارد البشرية، ط 2
 258، ص2006الصَتيف، إدارة ادلوارد البشرية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، زلمد 3

ابتسام: دور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف رفع األداء الوظيفي، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت يف علم االجتماع، كلية  بلهانية إذلام، بوترعة 4
 .89، ص2015، اجلزائر، 1945ماي  08العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 
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لذلك فإنو البد من استخدام معايَت متعددة لتقييم أداء العاملُت، على أن تتوفر يف ىذه ادلعايَت بعض  
 الشروط ادلهمة منها:

يقصد بو إمكانية يف تقييم وحتديد مكونات األداء الوظيفي اليت تساىم يف فاعلية األداء، فمعايَت  :الصدق .1
 األداء الصادقة ىي تلك اليت ختلو من القصور والتشويو.

يعٍت أن تكون نتائج أعمال الفرد من خالل ادلقياس ثابتة عندما يكون، أداؤه ثابتا، أما عند االختالف :الثبات.2
 ادلقياس باختالف درجات ومستويات أدائو، وإن كان ذلك ليس قصورا فيو وإمنا حالة طبيعية.نتائج 

إمكانية ادلقياس على دتييز اجلهود واألداء شكل واضح يوفر دلتخذي القرار فرصة يف إصدار القرارات  :زالتميي .3
 اخلاصة بالتحفيز أو التدريب والتحسُت والتطوير.

ادلقبول ىو ادلعيار الذي يشَت إىل العدالة ويعكس األداء الفعلي لألفراد، ومن ادلمكن القول بأنو ادلعيار : القبول.4
 1.يتم حتديد ادلعيار، إما وفق السلوكيات اليت ديارسها األفراد أو على النتائج ادلنجزة من قبلهم

 الجهة المسؤولة عن تقييم األداء الوظيفي:.5.5
 %89أن مسؤولية التقييم تقع على عاتق الرئيس ادلباشر، فقد أشارت الدراسات أن الشائع  الرئيس ادلباشر: -1

من برامج التقييم تنفذ من قبل الرئيس ادلباشر وىذا مبٍت على الفرضية القائلة بأن الرئيس ادلباشر ىو أقدر الناس 
على مالحظة سلوك مرؤوسيو وتقييمهم حبكم االتصال ادلباشر وادلستمر هبم، ولقد وجهت االنتقادات إىل دور 

احلكم على مرؤوسيو من جهة ومن جهة أخرى فإن  الرئيس يف عملية التقييم ألن ذلك يعطيو سلطة مطلقة يف
الرئيس جيهل بعض األمناط السلوكية عن مرؤوسيو واليت قد تكون أكثر وضوحا لدى زمالئو، لذا يلجأ إىل ىذه 

 2.الطريقة خاصة يف ادلخطط األكثر مهنية
اإلداري بتقييم عملو، ويكون ىذا حيث يقوم زمالء ادلوظف العاملون بنفس ادلستوى  تقييم الزمالء للموظف:-2

 3.الشكل من التقييم أكثر موضوعية
ن الذي يقوم بالتقييم وقياس األداء ىنا ىو الفرد نفسو الذي خيضع للتقييم خاصة إذا كان إ التقييم الذايت:-3

الفرد قد سبق واشًتك يف حتديد األىداف ادلمكن حتقيقها، وإن الغاية من اختيار الفرد نفسو ليقوم بالقياس ىو أنو 
رة لدى األفراد باالعتماد على النفس أدرى الناس مجيعا حبقيقة أدائو، ويتميز ىذا األسلوب يف أنو ينمي ادلقد

الذايت وزيادة خربهتم يف العمل، وفهمهم لو، إال أنو ال يؤخذ عليو ألنو ال يوفر  ويساعدىم يف تطوير أدائهم

                                                           
 142-141، ص.ص2006للنشر،  ، دار وائل2، طاسًتاتيجيسهيلة زلمد عباس: إدارة ادلوارد البشرية مدخل  1
2
 . 324.325منَت نوري، فريد كورتل: إدارة ادلوارد البشرية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، د.ت، ص.ص 

 .173، ص2010، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، 1موسى اللوزي: أسس العالقة العامة، ادلفاىيم واألسس، ط 3
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ادلوضوعية الكافية يف القياس والتقييم، فاستخدام الفرد اخلاضع للقياس لتقييم نفسو يتطلب وعيا وموضوعية اللذان 
 1.مجيع العاملُت ال يتوفران لدى

يف ضوء استمرار توسع ادلؤسسات ومنوىا، أصبح من األمور األساسية احليوية أن حترص كل مؤسسة  العمالء:-4
على إرضاء، بل وإهباج عمالئها، وبذا تصاعد دور العامل الذي يتفاعل مباشرة مع الزبائن، وىذا ديكن أن يكون 

ىامة ومفيدة حول أداء العامل الذي يقوم بتقدمي اخلدمة للعميل، العميل مصدر معلومات ىام يف توفَت معلومات 
 وأن تقييم العميل للعامل يسهم يف حتقيق أىداف ادلنظمة.

ومن سلبيات ىذا التقييم أنو من الصعب احلصول على عينة عادلة، فغالبا العمالء الذين يقومون بتعبئة  
 2.دمةاستبانة التقييم ىم من الذين، يكونون راضيُت عن اخل

ىناك مؤسسات تستعُت بأطراف خارجية مستقلة، كمكتب استشارات متخصص   ء:التقييم من قبل اخلربا-5
ليجري التقييم للفرد، غالبا ما يستخدم ىذا األسلوب لتقييم أحد أعضاء اإلدارة العليا الذي قد يكون مرشحا 

قد تعهد ادلنظمة بالعملية إىل بيت استشارة  لوظيفة أعلى وإذا كانت ىناك تقييمات متناقضة لو، يف ىذه احلالة
 3.خارجي تتعامل معو ليقوم بالعملية

 )ىو نظام لقياس األداء يستند إىل احلصول على معلومات مفيدة من مصادر سلتلفة ة:درج° 360تقييم ذو -6
وسلبياتو، وأنو ال ديكن االعتماد على  أن لكل مصدر إجيابياتو (ادلدير، الرئيس، ادلرؤوسُت، العامل نفسو، الزبائن

مصدر واحد فقط، بل البد من االعتماد على مجيع ادلصادر السابقة ويطلق على ىذا األسلوب تقييم األداء ذو 
360.° 

وىناك اىتمام متزايد باستخدامو من قبل ادلنظمات األمريكية، وذلك الىتمامها بشكل رئيس يف تشجيع  
تزويد ادلديرين  بالتغذية الراجعة من جانب مرؤوسيهم، وزمالئهم، وزبائنهم جيب أن تطوير القيادات، حيث أن 

 4.حيث على تغيَت السلوك
 
 

                                                           
 .104، ص2011اجلماىَتي واإلعالم، التطور، اخلصائص، النظريات، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  كامل خورشيد مراد: االتصال 1
 .278-277، ص2017، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 1حسُت مرمي، إدارة ادلوارد البشرية )إطار شامل(، ط 2
 
3
 .414، ص2007اإلسكندرية،  ماىر أمحد: إدارة ادلوارد البشرية، الدار اجلامعية، 

 .278حسُت مرمي، مرجع سابق،  4
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 األداء الوظيفي تقييماجلهة ادلسئولة عن  (:22الشكل رقم )                  
           
 
 

                                
 
 

                                    
 

 :الوظيفي االداء تقييم صعوبات.6.5

 فإن سلفا، الواردة األخرى الطرق من أي أو األىداف، بطريقة أو التقارير بطريقة مت قد التقييم كان سواء       
 سلبية آثار عنها تنتج وقد صعوبات، وتواجهها معقدة مشاكل تصاحبها ادلنظمات أغلب يف العملية ىذه شلارسة
 :منها نذكر عديدة

 بسبب أدائو بتقييم يقوم الذي الشخص ضد أو مع بالتحيز ادلقيم يقوم حينها اخلطأ ىنا ينشأ: واحملاباة التحيز-1
 . فعليا الشخص يستحق ما دون أو أعلى تقدير بإعطاء ويقوم غَتىا، أو اجلنس أو الصداقة أو القرابة

 العاملُت مجيع إعطاء إىل يتجو فإنو اللُت إىل دييل ادلقيم أن حالة يف: التقييم يف التشدد أو اللُت إىل ادليل -2
 حىت متوسطة تقديرات ادلقيم فيعطي اللُت، إىل ادليل عكس فيكون التشدد، إىل ادليل أما عالية، تقديرات

 1.عملهم يف للممتازين

 ولذلك سنة، أو أشهر ستة مبعدل سابقة، زمنية فًتة يف كتم األداء قياس ىوايات معظم إن: احلداثة خطأ -3
 التقييم يتم أن ىو حيدث الذي لكن الفًتة، تلك خالل الفرد سلوك حقيقة أو متوسعا التقييم ىذا ديثل أن جيب

 الفًتة خالل الشخص سلوك ديثل ال ذلك لكن للفرد، احلديث السلوك تقييم أي بسهولة، تذكره يتم أن ديكن دلا
    .التقييم عملية فيو سيتم الذي للتاريخ مدركا العامل كان إذا خاصة عنها، التقييم يتم اليت كلها

                                                           
308ص ،3009 عمان، التوزيع، و للنشر الشروق ،دار(األفراد إدارة) البشرية الموارد إدارة شاويش نجيب مصطفى

1
  

° 360تقييم ذو  الرئيس المباشر  تقييم الزمالء للموظف

 المسؤول عن التقييم

 الخبراء الزبائن التقييم الذايت
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 بالعمل عالقة لو من كل قيام خالل من وذلك خيفيو وال التحيز التعدد خيفف وقد :التقييم جهات تعدد-4 
 للتأكد بالتقييم، للمشًتكُت مجاعي لقاء عقد يتم وقد منفرد، بشكل العامل، تقييم منوذج مبأل بالتقييم، والعامل

 مراجعة للمقيمُت ادلراجعة ىنا تتاح وقد النظر، وجهات إىل االستماع يتم حيث التقييم، عناصر مجيع من
             وادلصداقية للدقة ضمان فيو والقياسات تعد أن يفًتض حيث وادلوضوعية، للعدالة حتقيق تقديراهتم

 تحسين األداء الوظيفي:  خطوات.6
إن عملية حتسُت األداء تتطلب نظرة مشولية تبدأ من اجلذور، وىذا أمر بديهي ألنك إذا قمت مبعاجلة        

على الرغم من أمهية التعليم والتدريب لزيادة اإلنتاجية، إال ظواىر ادلشكلة وقشورىا اخلارجية فستظهر من جديد، 
أنو يبقى جزءا من ادلطلوب، ألن الصورة تتكامل عندما نركز على كل ادلوارد ادلمكنة لتحسُت األداء، وإن عملية 

ؤسسة وأصبح حتسُت األداء ذاهتا تعترب نوعا من أنواع التعليم ادلستمر، وبالتايل توفَت سلزون مهاري زلًتف يف ادل
حيكم على صلاح ادلؤسسة مبدى اىتمامها بقدرات موظفيها وكفاءاهتم وحسن أدائهم ألعماذلم، وكيفية استثمار 

 تسعى كل مؤسسة إىل حتسُت أدائها الوظيفي وذلك من خالل اخلطوات التالية: كالبشري لذلل رأس ادلا

 ويرتبط بعملية حتليل األداء مفهومُت يف حتليل بيئة العمل ومها: :ءحتليل األدا-1

وأىداف  اسًتاتيجيةحتليل الوضع ادلرغوب: ويصف اإلمكانيات والقدرات ادلتاحة يف بيئة العمل والالزمة لتحقيق .أ
 ادلؤسسة.

 الوضع احلايل أو الفعلي: يصف مستوى أداء العمل والقدرات ادلتاحة كما ىي موجودة فعليا. ليل.حتب
وينتج عن ىذين ادلفهومُت إدراك الفجوة يف األداء، ومن خالذلا ديكن إدراك ادلشاكل ادلتعلقة باألداء والعمل على 

 1.إجياد احللول ذلا وزلاولة توقع ادلشاكل اليت قد حتدث مستقبال
 البحث عن جذور ادلسببات:-2

ب عند حتليل أي مشكلة أن تبدأ من جذورىا، وىنا نبدأ بالسؤال دلاذا توجد ىذه الفجوة يف األداء جي
 الوظيفي؟ والبدء جيمع ادلعلومات ادلمكنة لتحديد وتعريف سبب ضعف األداء الوظيفي قبل اختيار وسيلة ادلعاجلة.

 ضعف األداء: وديكن اعتبار العناصر التالية من أسباب
 قلة التغذية الراجعة عن األداء. -
 ضعف يف التحفيز. -
 ضعف يف ادلعرفة وادلهارات.- 

                                                           
 16، ص2016مصطفى يوسف: إدارة األداء، دار النشر والتوزيع، عمان،  1
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 : خالصة

العناصر من عدة جوانب مشلت مفهومو و  ،ل لألداء الوظيفي و تقييم األداءبعد مناقشتنا يف ىذا الفص         

، و طرق حتسينو و أمهية ، و طرق تقييم األداء الوظيفي و أىدافوادلرتبطة بو، زلدداتو و مكوناتو، أمهيتو و أنواعو

 . تقييمو

ديكن أن نقول بأن تقييم األداء أصبح ضرورة من ضروريات ادلؤسسات ادلتطورة و اليت تستعمل لذا 

، فاألداء داء و كفاءة ادلؤسسة و إنتاجيتها، للرفع و حتسُت األثة لتكنولوجيا االعالم و االتصالالتقنيات احلدي

و ذلك لتحقيق أىداف ،عاليتهمالوظيفي يكون ىو األساس لتقييم األفراد بادلؤسسات و تطويرىم و زيادة ف

يعد تقييم األداء ادلؤشر لنجاح سياسات لذا  ، ا ال حتقيق الريادةدلو  ادلؤسسة و زيادة إنتاجيتها يف سلتلف اجملاالت

                      . و نقاط الضعف لتطويرىا ادلؤسسة و يعترب وسيلة اإلدارة و ادلوظف للتعرف على نقاط القوة لتعزيزىا ،
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 مقدمة:

 الدعامة يعترب والذي ككل، واالقتصاد االقتصادي اجملتمع بناء أعمدة أىم من االقتصادية ادلؤسسة تعترب
 .دولة ألي األوذل

 إذل هتدف اجملتمع، بعني اجتماعية ةوخلي القانون إطار يف ماليا مستقل نظام االقتصادية ادلؤسسة وباعتبار
 مع وخدمات سلع تبادل أو اإلنتاج إما غايتها خبلل من وىذا وحاجاتو، اجملتمع متطلبات وتلبية الربح ربقيق
 باختبلف وسلتلفة متبعة اقتصادية شروط ضمن طبعا وىذا ادلبلئمة، التنمية أجل من آخرين اقتصاديني أعوان
 .تشغلها اليت وادلكانة والنشاط للحجم وتبعا  والزمان ادلكان

 االقتصادية، ادلؤسسة أنواع واألىداف، األعلية اخلصائص، من كل الفصل ىذا يف ندرس ماجعلنا وىذا 
 واخلارجي الداخلي وزليطها االقتصادية، ادلؤسسة تطور
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خصائص المؤسسة االقتصادية:.1  
 

دي دبجموعة من اخلصائص نذكر منتتميز أي مؤسسة ذات طابع اقتصا    

 أي مؤسسة اقتصادية ذلا أىداف واضحة ودقيقة. -10

ادلؤسسة االقتصادية شخصية قانونية مستقلة من حيث امتبلكها للحقوق و الصبلحيات أو من حيث  -10
 واجباهتا ومسؤولياهتا.

 ادلؤسسة خلية اجتماعية، باعتبارىا تتكون من رلموعة من األفراد تربط بينهم عبلقات عمل، واجتماعية من -10
خبلل تشغيلها جملموعة من العمال فهي تقوم إذا بوظيفة اجتماعية تكمن يف سد  بعض حاجات العمل، مثل: 

 مستوى األجور، الًتفيو و التكوين....اخل.

 األسلوب اخلاص: فكل مؤسسة ذلا أسلوب خاص بعملها ؽليزىا عن باقي ادلؤسسات. -10

 للوظيفة اليت وجدت من أجلها.قدرة ادلؤسسة على اإلنتاج و األداء ادلستمر  -10

 قدرهتا على البقاء و االستمرارية وزبطي الصعوبات اليت تواجهها. -10

غلب أن يشتمل اصطبلح ادلؤسسة بالضرورة على فكرة زوال ادلؤسسة إذا ضعف  مربرا وجودىا وتضاءلت   -10
   1كفاءهتا.

 وربويلها إذل معلومات موثوقة.االعتماد على تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال ومعاجلتها  -10

 مواكبة التطور. -10

  2ادليزة التنافسية و االبتكار. -01

ضمان ادلوارد ادلالية لكي تستمر عملياهتا يكون ذلك إما عن طريق االعتمادات و إما عن طريق اإليرادات  -00
 الكلية، و عن طريق القروض أو مجع بني ىذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.

                                                           
 .00-00، ص ص 0110، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0عمر صخري،اقتصاد ادلؤسسة، ط  1
 .01، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دت، ص 0عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد وتسيري ادلؤسسة، ط  2
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أهمية وأهداف المؤسسة االقتصادية:.2  

 .للمؤسسة االقتصادية أعلية بالغة حيث تنبع ىذه األعلية من عدت معطيات لعل أعلها ىو أىدافها
  كل من األعلية واألىداف.ي ذكر بالتفصيل  وفيمايل

 أهمية المؤسسة االقتصادية:  -2-1

 للمؤسسة االقتصادية أعلية بالغة ز ادلتمثلة يف مايلي:

 1حيز مكاين يضم سلتلف ادلوارد البشرية يف ظل أسس و قوانني التواصل. -10

 تعزيز االستثمارات من خبلل العديد من ادلشاريع واالسًتاتيجيات واستخدام تقنيات جديدة. -10

 التعريف بادلنتجات احمللية.  -10

القضاء على بعض اآلفات اليت توفري مناصب شغل، وبالتارل إعطاء مناصب شغل واإلنقاص من البطالة و  -10
 تنجم عنها مثل ادلخدرات و السرقة...

ادلؤسسة االقتصادية تعترب زلطات إنتاج احلاضر وادلستقبل فهي تعتمد على أفكار وإبداعات األفراد وتنتج  -10
 2سلع وخدمات ومشاريع سلتلفة كما أن ذلا انعكاسات على احلاضر وادلستقبل. 

ت اليت تتيح وسائل اإلنتاج و ذبدد ذاهتا كذلك باإلضافة للوسائل ادلادية والبشرية توفري ادلعدات واآلال -10
   3وترتبط العملية اإلنتاجية بصفة عامة باألسلوب أو الطريقة الفنية ادلستعملة.

 : أهداف المؤسسة االقتصادية -2-2

 تكمن أىداف ادلؤسسة االقتصادية يف النقاط التالية:

 .االقتصادي االستقبلل -10

 .مل االقتصادي على ادلستوى احملليربقيق التكا -10
                                                           

 .00ادلرجع نفسو، ص 1
 .01، ص 0110حسن إبراىيم بلوط، ادلبادئ واالذباىات احلديثة يف إدارة ادلؤسسات، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بريوت،   2
 .0-0، فنيات احملاسبة التحليلية، دار األفاق للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص ص سعيد أوكيل  3
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 .ني مستوى معيشتهم من خبلل األجورالتأمني للعمال وربس -10

 .اجملتمع توفري حاجات ومتطلبات -10

فالربح يعترب  1ربقيق الربح الذي يعترب مربر أساسي لوجودىا ألنو يسمح ذلا بتعزيز طاقاهتا التمويلية الذاتية، -10
من بني ادلعايري األساسية يف صحة ادلؤسسة اقتصاديا ويضمن استمرارىا، وال ؽلكن أن تتم إال إذا استطاعت أن 
ربقق مستوى أدىن من الربح يضمن ذلا إمكانية رفع رأس ماذلا وبالتارل توسيع نشاطها حيث يستعمل الربح يف 

  2.غطية خسائر مفاجئةعلى الشركات وتتسديد الديون، وتوزيع األرباح 

ات أي ربقيق منافع اقتصادية، وذلك من خبلل خدمة اجلمهور ادلستهدف من ادلؤسسات يف شكل منتج-10
 3.خدمة اجملتمع بشكل اقتصادي

ني وميوالهتم ودراسة ضمان ادلؤسسة نصيبها من السلعة يف السوق وذلك عن طريق دراسة أذواق ادلستهلك -10
   4.شاملة للسوق

ضمان مستوى مقبول من احلوار حيث يعترب العامل العنصر احليوي و احلي يف ادلؤسسة االقتصادية،   -10
ومقابل ذلك فهم يتقاضون أجورا ويعترب ىذا ادلقابل حقا مضمونا وشرعا وعرفا  إال أن حجم ىذه األجور تًتاوح 

 بني االطلفاض واالرتفاع حسب طبيعة ادلؤسسة االقتصادية.

 5سسة اإلقتصادية أداة يف يد السلطة للتأثري على اقتصاد ادلواطن وىي تعترب عن سيادة الدولة.تعترب ادلؤ  -10

  6.تقليل الصادرات من ادلواد األولية واحلد من الواردات -01

 توفري اليد العاملة، وبالتارل القضاء البطالة. -00

 

 
 

                                                           
 .0، ص 0000ناصر دادي عدون، اقتصاد ادلؤسسة، دار احملمدية العامة، اجلزائر،   1
 .00ادلرجع نفسو، ص   2
 .000، ص 0110أمحد ماىر وآخرون، اإلدارة )ادلبادئ وادلهارات(، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  3

 . 01، ص 0000، ادلكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، 0زلمد سعيد عبد الفتاح، التسويق، ط 4
 .01ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص   5
 .00عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص   6
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وظائف المؤسسة االقتصادية:.3  

 تقوم ادلؤسسة االقتصادية على عدة وظائف نذكر منها: 

ال ؽلكن ألي مؤسسة أن تقوم بنشاطها دون توفر ادلال لديها لتمويل، وتعرف الوظيفة ادلالية  الوظيفة ادلالية: -
على أهنا رلموعة من ادلهام والعمليات، اليت تسعى يف رلموعها إذل البحث عن األموال يف مصادرىا ادلمكنة 

  1سبة للمؤسسة، بعد ربديد احلاجات اليت تريدىا من األموال من خبلل برارلها وخططها االستثمارية.بالن

: وىي عبارة عن نشاط منظم وموجو الستخدام ادلوارد ادلتاحة، وذلك حىت تشبع حاجات الوظيفة اإلنتاجية -
برارلو والقيام باألحباث والتصاميم ادلستهلك ومن مهامها: القيام بأعمال الصيانة، زبطيط اإلنتاج، ومتابعة 

بشكل يتناسب والعملية  وكذلك هتتم بالتنظيم الداخلي وما ػلتويو من وضع لآلالت وترتيبها  2للمنتجات.
  3.اإلنتاجية

   4فالوظيفة اإلنتاجية تعترب ادلربر لوجود ادلؤسسة و احلافز على استمرارىا وبقاءىا. 

: من وظائف اإلدارة وضع أىداف ادلؤسسة، فأي مؤسسة ذلا أىداف تسعى لتحقيقها، وىذا الوظيفة اإلدارية-
يتحقق من خبلل الوظيفة اإلدارية، وتتمثل الوظائف اإلدارية أيضا يف احملاسبة التموين، التخطيط، التنظيم 

 مايضمن ذلا النجاح.والتوجيو، الرقابة، ادلالية، والعمل على التنسيق األمثل بني سلتلف ادلستويات وىذا 

واليت تعرف على أهنا رلموعة النشاطات ادلتعلقة حبصول ادلؤسسة على احتياجاهتا من  :وظيفة ادلوارد البشرية-
ادلوارد البشرية، وتطويرىا وربفيزىا واحلفاظ عليها دبا ؽلكن من ربقيق األىداف بأعلى مستويات الكفاءة 

 5والفعالية.

ت ادلنافسة الدولية واكتساب ادلعرفة التكنولوجية من الضروريات ادللحة دلواكبة أصبح :وظيفة البحث والتنمية-
التحوالت العادلية اجلديدة، إذل جانب ىذا يركز الكثري من الدارسني على نشر ادلنتجات، ودراسة التطور العلمي، 

 والتنمية واالخًتاع وتداول ادلعلومات.

                                                           
 .000ناصري دادي عدوان، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .00، ص 0111، اإلسكندريةامعية للنشر، علي الشرقاوي، إدارة النشاط االجتماعي، الدار اجل  2
 000، ص 0000، دار االرباد العريب، 0عبد اجمليد عيدة، األصول العلمية لئلدارة و التنظيم، ط  3
 .000، ص 0110سعاد نائف برنوطي، إدارة األعمال الصغرية، دار وائل للنشر، األردن،   4
 . 00، ص0110للموارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  مجال الدين زلمد ادلرسي، اإلدارة اإلسًتاتيجية  5
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يعرف التسويق على أنو رلموع العمليات واجملهودات اليت تبذذلا ادلؤسسة من أجل معرفة أكثر  :وظيفة التسويق-
دلتطلبات السوق، وما غلب اصلازه يف رلال مواصفات ادلنتوج الشكلية والتقنية حىت نستجيب أكثر ذلذه ادلتطلبات 

يف الوقت ادلناسب وبالطريقة ادلبلئمة من جهة، وكل ما يبذل من جهود يف عملية ترويج وتوفري ادلنتوج للمستهلك 
    1حىت تبيع أكرب كمية شلكنة منو وبأسعار مبلئمة ربقق أكثر إرباحا ذلا.

التموين كمجموعة من ادلهام والعمليات، يعين العمل على توفري سلتلف عناصر ادلخزون احملصل  :وظيفة التموين-
   2سبة طبقا لربامج وخطط ادلؤسسة.عليها من خارج ادلؤسسة، بكميات وتكاليف ونوعيات منا

وتقوم من خبلل تزويد ادلؤسسة بكل ما يتعلق بالعملية اإلنتاجية، وىذا من خبلل معرفة  :الوظيفة التجارية-
السوق ومجع وربليل ادلعلومات ادلتعلقة بادلستهلكني لتحقيق حاجاهتم. فالوظيفة التجارية ألي مؤسسة تتحدد يف 

  3الداخلية والتجارية مثل: احلجم، اإلسًتاتيجية، التكنولوجيا وطبيعة البيئة.ضوء العديد من العوامل 
 

:أنواع المؤسسات االقتصادية.4  

 الشكل حسب أنواعهابتقسيم ديد من األنواع، ومن ىنا قد قمنا تنقسم ادلؤسسات االقتصادية إذل الع        
 :التارل

 : االقتصادية حسب الشكل القانوني تقسيم المؤسسة -4-1

 وتنقسم ادلؤسسة االقتصادية حسب ىذا الشكل إذل نوعني، ادلؤسسات الفردية و ادلؤسسات اجلماعية.

: وىي مؤسسات تعود ملكيتها لشخص واحد أو عائلة، وىذا الشخص يقوم باإلشراف على الشركات الفردية .0
 4ا.تسيري شؤوهنا، ينتفع بأرباحها ويتحمل ديوهن

: وىي مؤسسة تعود ملكيتها لفرج فما فوق، يتحكم هبا أكثر من فرد وعادة ادلؤسسات اجلماعية )الشركات( .0
 ماتتسم بطابع الدولة اليت بو. ربكمها قواعد وقوانني، وىذا النوع ينقسم بدوره إذل قسمني )نوعني(:

                                                           
 .000ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .000ادلرجع نفسو، ص    2
 .00، ص 0110بلقاسم سبلطنية، إمساعيل قرية، التنظيم احلديث للمؤسسة، دار الفجر للنشر والتوزيع، اجلزائر،    3
 . 00، ص0110ادلنشأة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  عبد الكرًن بن أعراب، تسيري 4
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تتسم بأعمال خريية، أو تقوم بأعمال زلدودة، ومثل ىذه  شركات األشخاص: وىي )شركات( مؤسسات أوال: 
 والشركات ذات ادلسؤولية احملدودة:الشركات صلد شركات التضامن. 

شركات التضامن: ويتكون ىذا النوع من ادلؤسسات من شريكني فأكثر، تتميز ىذه ادلؤسسة بكون مجيع -أ
ولني مسؤولية تضامنية عن ديوهنا، وأن ذلا عنوانا يضم الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر، وأن مجيع الشركاء مسؤ 

أحد الشركاء أو بعضهم أو كلو، ويكون ىذا النوع دبثابة العنوان التجاري ذلا، واحلصص فيها غري قابلة للتداول، 
 وىي تقوم على االعتبار الشخصي يف مجيع مراحل حياهتا. 

تتكون من شخص واحد أو عدة أشخاص، تتحدد  الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة: ىي شركة ذبارية -ب
مسؤولية كل شريك بقدر حصتو يف رأس ادلال، تكون حصص الشركاء فيها امسية وال يزيد عدد الشركاء فيها عن 

دج، وأجاز القانون اجلزائري أن تأسس ىذه الشركة من شخص واحد 011111، وال يقل رأس ماذلا عن 01
 وذات ادلسؤولية احملدودة. وتسمى بادلؤسسة ذات الشخص الواحد

شريك، وأن احلصص فيها امسية وال تكون  01من مزايا ىذا النوع من ادلؤسسات أن عدد شركاءىا ال يتجاوز 
شلثلة يف سندات قابلة للتداول وللحصص قابلة االنتقال عن طريق اإلرث، وؽلكن إحالتها بني األزواج، األصول، 

ن غرضها كما غلوز أن تكون من اسم شريك أو أكثر متبوع بعبارة شركة الفروع، كما ؟أن اسم الشركة مستمد م
 (      S A R Lذات مسؤولية زلدودة أو سلتصر )ش ذ م م(أو )

شركات األموال: وىي شركات استثمارية، حيث سهلت للعديد من استثمار مالديهم. مثل شركات  ثانيا: 
وىذا مانص عليو القانون التجاري ،1مالديهم من أموال ادلساعلة حيث مسحت للعديد من األفراد أن يستثمروا

  اجلزائري

وتتكون مؤسسة ادلساعلة وفق نوعني من إجراءات التأسيس وىذا مانص عليو القانون التجاري اجلزائري، إذا يتم 
 :ادلؤسسات يف اجلزائر وفق طريقتنيتأسيس ىذا النوع من 

 من القانون التجاري اجلزائري. 000لبلدخار وىذا طبقا للمادة الطريقة األوذل: التأسيس باللجوء العلين -أ

، ويقتصر االكتساب على ادلؤسسني للشركة لبلدخارالطريقة الثانية: وتتمثل يف التأسيس دون اللجوء العلين -ب
 فقط.  

 
                                                           

1
 00، ص0000إمساعيل عرباجي، اقتصاد ادلؤسسة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  
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 : تقسيم المؤسسة االقتصادية حسب طبيعة الملكية-4-2

 وينقسم ىذا النوع من ادلؤسسات إذل: 

: )مؤسسات ذات طابع عام( وىي مؤسسات تؤسسها الدولة واليت تقوم على خدمة سسات العموميةادلؤ .0
الػلق ذلم التصرف  الشعب وادلواطن، ويكون التسيري فيها بواسطة شخص أو أشخاص زبتارىم اجلهة الوطنية،

وتأخذ ىذه ادلؤسسات شكل مؤسسات عمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مثل فيها اال دبوافقة الدولة، 
 1ادلؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية )أويت مب( أو ادلؤسسة العمومية احمللية اليت تنشط على ادلستوى احمللي

 عات احمللية:ومؤسسات تابعة للجما وينقسم ىذا النوع من ادلؤسسات إذل قسمني مؤسسات تابعة للوزارات،

ادلؤسسات التابعة للوزارات: )مؤسسات وطنية(، وىي مؤسسات زبضع للمركز مباشرة أي إلحدى الوزارات أوال:
وىي صاحبة إنشاءىا واليت تقوم دبراقبة تسيريىا بواسطة عناصر تعيينها، تقدم ذلا تقارير دورية عن نشاطها 

   2ونتائجها.

ة: وتكون عادة ذات أحجام متوسطة، أو صغرية ويشرف عليها منشئيها مؤسسات تابعة للجماعات احملليثانيا: 
 عن طريق إدارهتا، ورببذ عادة يف رلال النقل والبناء أو اخلدمات العامة.

: وىي شركات ؽلتلكها فرد واحد أو رلموعة من األفراد، ومن ىنا ؽلكن القول أن ىذا النوع ادلؤسسات اخلاصة.2
 :قسمني إذلمن ادلؤسسات تنقسم 

دلؤسسات الفردية: تنشأ ىذه ادلؤسسات عن مجع شخص يعترب رب العمل أو صاحب رأس ادلال لعوامل اأوال: 
اإلنتاج األخرى حيث زبتلط فيها شخصيتها القانونية بشخصية صاحب رأس ادلال الذي يقوم بإنشاء ىذه 

 عادة مايكون عدد العاملني منخفض يف ىذا النوع من ادلؤسسات. 3ادلؤسسة.

 مؤسسات شركات: و ينقسم ىذا النوع اذل ثبلث أقسام وىي: ثانيا: 

شركات األشخاص: وتعترب امتداد للمؤسسات الفردية وىي عبارة عم ارتباط بني شخصني أو أكثر على أن ال  -أ
   4شخصا ويتم اقتسام الربح واخلسارة. 01يتجاوز عدد الشركاء 

                                                           
 .00، ص0110أمحد طرطار، الًتشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية يف ادلؤسسة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
 .00عدون، مرجع سبق ذكره، ص  ناصري دادي  2
 .00ادلرجع نفسو، ص   3
 .00، ص 0110عبد الغفور عبد السبلم وآخرون، إدارة ادلشروعات الصغرية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،   4



ماهية المؤسسة                                  الفصل الرابع:                          
 االقتصادية
 

67 
 

ت تؤسس من طرف شخص أو عدة أشخاص ال يتحملون شركات ذات ادلسؤولية احملدودة: وىي شركا -ب
 1اخلسائر إال يف حدود ماقدموه من حصص.

شركات األموال: وتسمى شركات ادلساعلة حيث تساىم رلموعة من األشخاص حبصص يف  رأس ادلال  -ج
حسب  الشركة، وتكون قيمة األسهم متساوية وقابلة للتداول، ومسؤولية الشركاء يف ىذا النوع تكون زلدودة

 حجم احلصة.

أي ىي تلك ادلؤسسات  ،: وىي مؤسسات ذبمع بني القطاع اخلاص والعام على حد سواءادلؤسسات ادلختلطة.0
يف ملكيتها مع العلم أن تنظيم ىذا النوع  األخرىىيئاهتا مع األفراد أو ادلؤسسات  إحدىاليت تكون الدولة أو 

 2ؼلضع لعدة ضوابط ربدد تشريعات وأحكام خاصة.

، إنساين: وىي ذبمع إداري لؤلفراد قصد ربقيق ىدف مشًتك على مستوى اقتصادي ومستوى التعاوينيات.0
فيتمثل يف خلق روح  اإلنساينيتمثل ادلستوى االقتصادي يف خدمة أعضاء التعاوينية وربسني أحواذلم، أما ادلستوى 

الربح، وذلذا ال يعترب الربح ىو  إذلهدف التعاون والتضامن و العدالة االجتماعية، وىذا النوع من ادلؤسسات ي
   3األساس ذلا.

 : تقسيم المؤسسات حسب الشكل االقتصادي -4-3

 ومن خبلل ىذا الشكل ؽلكن تقسيم ادلؤسسات االقتصادية إذل: 

 :  و ىي مؤسسات ذات طابع خدمايت أكثر ماىي رحبي مثل ادلواصبلت والنقل.ادلؤسسات اخلدمية.0

: وىي مؤسسات ذات طابع ذباري، حيث تقوم بشراء وبيع ادلواد دون إدخال أي تعديل التجاريةادلؤسسات .0
 عليها.

: وىي ذبمع ادلؤسسات ادلتخصصة يف كل من الزراعة دبختلف أنواعها ومنتجاهتا، وتربية ادلؤسسات الفبلحية.0
ألرض و ادلوارد الطبيعية القريبة إذل  ادلواشي باإلضافة إذل أنشطة الصيد البحري، وغريه من النشاطات مرتبطة با

 االستهبلك، وعادة ما تضاف إليها أنشطة ادلناجم.

 : وىي مؤسسات تقوم بالنشاطات ادلالية كمؤسسات التأمني و البنوك وغريىا.ادلؤسسات ادلالية.0
                                                           

 .000، ص 0111مصطفى كمال طو، الشركات التجارية، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  1
 .00، ص 0000ات احملاسبة العامة يف ادلؤسسات، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، أمحد طرطار،  تقني 2
 .001، ص 0100، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 0صاحل مهدي زلسن العامري، طاىر زلسن منصور الغاليب، اإلدارة واألعمال، ط  3
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االستهبلك  : وىي مؤسسات تقوم بتحويل ادلواد األولية إذل مواد صاحلة لبلستعمال و ادلؤسسات الصناعية.0
كتحويل ادلواد الزراعية إذل مواد غذائية، وىذا النوع من ادلؤسسات ينقسم اذل: الصناعات الثقيلة أو ادلصنعة و 

 الصناعات اخلفيفة.

 :المؤسسات االقتصادية حسب طبيعة الحجم تقسيم -4-4

 :إذلوتنقسم ادلؤسسات االقتصادية من خبلل ىذا الشكل أو ادلعيار   

عامبل فما فوق،  011إذل  011: وىي مؤسسات سبلك عماال تًتاوح أعدادىم من كبرية احلجمادلؤسسات  .0
تساىم بقسط كبري فيها ػلص رقم األعمال احملقق وذلا دور معترب يف االقتصاد الرأمسارل باخلصوص  من خبلل 

كبرية، حيث أن اجملمع ؽلثل وىذا النوع كاجملمعات االقتصادية ال 1ماتقدمو سواء على ادلستوى الوطين أو الدورل.
رلموعة من الشركات تربطها عبلقة مالية واقتصادية تقوم فيها الشركة األم أو الشركة القابضة بالرقابة على باقي 

وكذلك الشركات ادلتعددة اجلنسيات حيث أن الشركة الواحدة ذلا عدة فروع يف بلدان   2الشركات األخرى،
 سلتلفة.

 001إذل 01اليت سبلك عددا عماليا يًتواح أعدادىم مابني وىي ادلؤسسات  :جمادلؤسسات ادلتوسطة احل.0
 3عامبل، وىي مؤسسات نشيطة، وتكون مناصب الشغل فيها متوفرة.

 األحيانفرادـ تكون ملكيتها يف بعض  00إذل  01مابني : وىي مؤسسات يًتاوح عدد عماذلا ادلؤسسة الصغرية.0
 لعائلة واحدة، ويكون صاحب ادلؤسسة ادلسؤول األول عنها.

مليون  01أفراد، ربقق رقم األعمال أقل من  0إذل  0وىي مؤسسة يًتاوح عدد عماذلا منادلؤسسة ادلصغرة: .0
 4أو ال يتجاوز رلموع إيراداهتا السنوية عشرة مبليني دينار جزائري. دينار جزائري

 

                                                           
 .00ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص   1

2
 Pierre lasségue, Gestion de l’entreprise et comptabilité,8edDalloz, 1978, p687. 

، مذكرة مكملة لنيل -بقسنطينة األمبلح دبؤسسةدراسة ميدانية -يف ربسني صورة ادلؤسسة العمومية االقتصادية لقصري رزيقة، دور العبلقات العامة  3
واالجتماعية، جامعة منتوري ، قسنطسنة،  اإلنسانيةواجملتمع، كلية العلوم  اإلعبلمواالتصال، زبصص وسائل  اإلعبلمشهادة ماجيستار يف علوم 

 . 000، ص0110
دراسة دالة ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة -توسطةشادرل شوقي، أثر استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على مستوى أداء ادلؤسسة الصغرية وادل 4

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  تسيري ادلنشآت الصغرية وادلتوسطة،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجيستار يف العلوم االقتصادية، زبصص ،  -بوالية اجلزائر
 .00، ص 0110
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 :االقتصادية المؤسسة .محيط5

 والذي ادلؤسسة، دبحيط مايسمى وىذا هبا، وتتأثر متنوعة ومتغريات عديدة عوامل االقتصادية ادلؤسسات يف يؤثر
 بادلقابل فيو وتصب احمليط ىذا من مواردىا تستقطب فادلؤسسة هبا، ويتأثر فيؤثر بو، وتنشا تنمو الذي ادلكان يعترب

 .ادلوارد ىذه استخدام عن ينتج أن ماؽلكن

 مستويات على متغريات رلموعة: أنو األعمال منشآت وظائف كتابو يف ادلؤسسة زليط الشرقاوي علي يعرف
 ادلؤسسة صاحل يف منها البعض يكون وتطورىا نشاطها على يؤثر طابع وذلا ادلؤسسة على خارجية متعددة

 العمال كمطالبات صاحلها، غري يف يكون اآلخر والبعض جديدة مبتكرات جديدة، أسواق ظهور كادلنافسة،
 . األسعار ربديد بشأن احلكومية القيود األجور، برفع

 يف معها تكون اليت أي القطاع نفس إذل تنتمي اليت األخرى ادلؤسسات رلموع: أنو على أيضا D.larue ويعرفو
 ادلؤسسة، وبقاء لوجود ضروريا وجودىا يعترب الذي ادلوردين من تعترب اليت األخرى وادلؤسسات منافسة،

 كما كالبنوك، نشاطها يف أساسية خدمات تقدم اليت وادلؤسسات ادلؤسسة، زبائن من تعترب اليت وادلؤسسات
 من بغريىا ادلؤسسة تربط اليت العبلقات طبيعة ربدد واليت والقانوين السياسي الطابع ذات القرارات احمليط يشمل

 يعرب الذي اخلارجي واحمليط والتطور، اإلبداع مستويات من يعترب الذي التكنولوجي احمليط ىناك وكذلك ادلؤسسات
 والعمال اإلدارة بني العبلقة عن

 وكل ادلباشر الغري احمليط وثانيهما للمؤسسة، ادلباشر احمليط أوذلما عنصرين من االقتصادية ادلؤسسة زليط يتكون
  :زليط كل لعناصر تعريفات إعطاء سنحاول مايلي ويف هبا وتتأثر ادلؤسسة على تؤثر عوامل ذلما منهما

 : االقتصادية للمؤسسة المباشر المحيط.1.5

 دبثابة العمل،وىي بيئة عليها ويطلق االقتصادية، ادلؤسسة نشاط على مباشرة بصفة تأثر اليت ادلتغريات تلك وىو
 وىذه فيو، تنشأ اليت واحمليط ادلؤسسة باختبلف احمليط ىذا وؼلتلف ، مباشرة بصفة ادلؤسسة معها تتعامل أطراف

 :ىي األطراف

 واخلصائص وتكوينهم، ثقافتهم خبلل من ادلؤسسة نشاط على العمال يؤثر (:العمال) بادلؤسسة العاملني-
 .للمؤسسة االنتاج مستوى رفع يف ادلساعلة إذل أدت توفرت إذا  العوامل فهذه هبا، يتمتعون اليت الفيزيولوجية

 نشاطها تنظيم يف ويساعلون مباشرة بصفة معها يتعاملون ادلؤسسة لصاحل ىاما موردا يعتربون إذ :ادلسريون-
 روح توفر إذل باإلضافة كفاية ونزاىة بكفاءة يتمتع العضو ىذا كان إذا ما حالة ففي. كفاءهتم على اعتمادا
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 األخرى األساسية العناصر ذلا توفرت ما إذا النتائج أحسن على احلصول من تتمكن سوف ادلؤسسة فإن ادلبادرة
  .طويبل استمرارىا عدم أو سيئة نتائج إذل ستؤدي أوكفاهتا تكوينو مستوى يف النقص فإن وبالعكس

 ذلا، البلزمة ادلوارد على احلصول أجل من تتنافس وبالتارل النشاط نفس سبارس اليت ادلؤسسات وىم :ادلنافسون-
 سبكنها اليت القوة نقاط على الًتكيز ادلؤسسة على غلب ذلذا الزبائن، من شلكن عدد أكرب وجلب اكتساب وعلى

 نقاط تقوية على تعمل أن غلب أخرى جهة ومن جهة من ىذا السوق من حصة أكرب على والسيطرة الربوز من
   .لديها القوة

 الشخصية حاجاتو إلشباع واخلدمات السلع باستعمال يقوم من كل: بأنو ادلستهلك يعرف :ادلستهلكون-
 أو مستدؽلة، أو مؤقتة كانت سواءا السلع، يستهلك الذي الفرد: أنو على يعرف كما ، يعوذلم من وحاجيات

 . السلع بإنتاج يقوم الذي ادلنتج ويقابلو باخلدمات، ينتفع

 ذلم تتحقق إما حيث مبلكها باعتبارىم احلسن، باألمر دوما ادلؤسسة على ادلساعلني تأثري يكون ال :ادلساعلون-
 بادلساعلني ىذا يدفع بدائل عدة فيو تتوفر مارل سوق فوجود الناذبة، اخلسائر يتحملون أو األرباح من معينة نسبة
 كان إذا ذلك على وخبلفا رأمساذلا يف ادلساعلة خبلل من ذلم ادلناسب العائد تقدم اليت ادلؤسسة ضلو التوجو إذل

 وىذا ادلعروضة األسهم حجم زيادة إذل يؤدي شلا أسهمهم عن بالتنازل ادلساعلون فسينسحب مناسب غري العائد
 وىذا األخرى العوامل ثبات افًتاض مع والعرض الطلب لقانون وفقا الواحد السهم سعر اطلفاض عنو ينجم ما

 . استثمارهتا سبويل بغرض ادلؤسسة، طرف من ربصيلها الواجب األموال حجم اطلفاض إذل سيؤدي بدوره

 من عملهم أحوال ربسني بغرض تتشكل معينة، حرفة أو مهنة يف ادلشغلني العمال يضم ارباد: العمال نقابات- 
 وضع تدعيم ىو العمالية للنقابة األمسى واذلدف هبا، يعملون اليت والظروف العمل، ساعات األجور، حيث
 ادلرضى دلساعدة اجتماعية وأغراض االضطرابات ودعم بإدارة تتعلق أغراض يف مشلهم يضم ارباد بتكوين العمال

 اجملالس يف كأعضاء الدخول  من العمال لتمكني وذلك سياسية أغراض ، الوفاة عند أسرىم أو العمال من
  النيابية

 عليهم تعتمد زلددة، وبكمية معينة وجودة نوعية ذات مواد للمؤسسة يوفرون الذين ادلتعاملون وىم :ادلوردون-
 إذل إضافة ادلؤسسة، نشاط على تؤثر معينة سبويل سياسات ويتبعون  مدخبلهتا، من جزء ربصيل يف ادلؤسسة
  .بالتزاماهتا للوفاء ذلا ؽلنحوهنا اليت وادلهلة ادلوردة ادلواد أسعار
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 لشروط وضعهم خبلل من ادلؤسسة على التأثري ويتم ادلؤسسة تقًتضو الذي ادلال رأس أصحاب وىم :الدائنون-
 للمؤسسة ادلمنوح االئتمان سلاطر من يقللون غلعلهم شلا لو ادلصاحبة والضمانات ادلمنوح القرض مبلغ زبص

  .ادلساعلني عكس ادلؤسسة تسيري يف احلق ؽللكون ال باعتبارىم

  :االقتصادية للمؤسسة الخارجي .المحيط2.5

 احمليط ىذا ويتكون اجملتمع، يف االقتصاديني ادلتعاملني ورلموع ادلؤسسة على تأثر اليت ادلتغريات يف ويتمثل
 .السياسية القانونية، التكنولوجية، االجتماعية، االقتصادية، ادلتغريات من

 ادلؤسسة ضمنو تعمل الذي للنظام احملدد اذليكلي اإلطار يف تدخل اليت العوامل تلك وىي: االقتصادية ادلتغريات-
 ادلالية السياسة احمللي، الطلب الصرف، سعر البطالة، معدل التضخم، معدل النمو، معدل الضرييب، كالنظام

 لو ادلؤسسات أرباح على الضريبة معدل زبفيض فإن ادلالية السياسة وضمن الضرييب النظام ففي النقدية، والسياسة
 من احملققة النتائج حجم على سلبا سيؤثر فهذا الضريبة معدل برفع والعكس الصافية  أرباحها على إغلايب تأثري

  .ادلؤسسة طرف

 دؽلوغرافية، خصائص من ادلؤسسة بو تعمل اليت اجملتمع خصائص زبص متغريات وىي: االجتماعية ادلتغريات-
 خبلل من ادلؤسسة على تؤثر  واليت لديهم، ادلواليد معدل دخلهم، معدل السكنية، مناطقهم السكان، عدد

 .معيشتهم دلستوى وفقا السكان حجم ػلدده والذي منتجاهتا على الطلب حجم
 لؤلطر احملدد الدين إذل إضافة السكان ومبادئ وتقاليد عادات زبص اليت العوامل تلك وىي: احلضارية ادلتغريات-

 .اجملتمع داخل والًتبوية األخبلقية

 بينها من االستثمار قرار الزباذ الرئيسي احملور اجملتمع يف السائدة السياسية العوامل تلك وىي: السياسية ادلتغريات
 يف بأمواذلم ادلخاطرة يرفضون فهم ادلستثمرون عليها يعتمد اليت  األساسية الركيزة يعترب والذي السياسي االستقرار

 .االستقرار وعدم التوتر يسوده زليط

 وىي مباشرة غري أو مباشرة بصفة سواء ادلؤسسة نشاط على تؤثر اليت القوانني تلك وىي: القانونية ادلتغريات-
 .القانون ؽلليها اليت للقواعد خاضعة

 اليت التكنولوجيا فنوعية للمؤسسة بالنسبة وحامسة رئيسية تعترب اليت العوامل تلك وىي: التكنولوجية ادلتغريات-
 تستخدم اليت لؤلطراف بالنسبة ىش موقع يف ذبعلها كما لآلخرين بالنسبة قوي موقع يف غلعلها قد تستعملها

 :علا ميزتني ادلؤسسة فتفقد احلديثة التكنولوجيا
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 .أقل وبتكاليف سريع وقت يف االنتاج وىي احلديثة التكنولوجيا ىذه تقدمها اليت ادلزايا من االستفادة فرصة.أ

 التكنولوجيا ىذه تستخدم اليت ادلؤسسات أمام التنافسي وضعها ضعف.ب

 اخلاص القرار فإن العالية التكلفة ذلذه نظرا عليها احلصول تكلفة ىو حامسا عامبل التكنولوجيا غلعل وما 
 ليس وىذا جدا، مرتفعة نفقات بتنفيذ قرار بازباذ قامت قد ادلؤسسة أن ىذا يعين حديثة تكنولوجيا على باحلصول

 عليها ػلتم ما وىذا شاءت مىت القبيل ىذا من قرارات تتخذ ان تستطيع ال أهنا حيث ادلؤسسة على السهل باألمر
 االىتمام على تعمل أخرى جهة ومن جهة من ادلتبلحقة التكنولوجية التحوالت أمام وحذرة أكثر يقضة تكون أن

 .التكنولوجي التطور مسايرة ألجل والتنمية البحث دبجال

 

 :ة الجزائرية.مراحل تطور المؤسسة االقتصادي0

عرف االقتصاد اجلزائري ربوالت عديدة بعد االستقبلل ساعلت بشكل كبري يف تغيري ادلفاىيم 
ذا ماساىم يف تطور ادلؤسسة االقتصادية، فادلؤسسة ىو  1،وبالتارل تغيري القرارات واألنظمةواالسًتاتيجيات، 

االقتصادية تعترب نبض وركيزة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وقد فرضت نفسها كمرجع مهم لتحليل 
 .2ذبارب القطاعات االقتصادية يف بلدان العادل الثالث

كبري يف اظلاء االقتصاد الوطين، ومن ىنا ؽلكن تقسيم تطور ادلؤسسة االقتصادية   وللمؤسسة االقتصادية دور
 اجلزائرية إذل مرحلتني:

 :1891: مرحلة ماقبل المرحلة األولى 

اعتمدت عملية البناء االقتصادي واالجتماعي يف ىذه ادلرحلة على ما يسمى بالربع النفطي الذي يعترب 
 3فًتتني:قسيم ىذه ادلرحلة إذل عشريتني أو ادلؤسسات العمومية، وؽلكن ت ميزانياتالينبوع ادلتدفق يف تغذية وتعويض 

 : وؽلكن تقسيمها إذل مرحلتني: 0001-0000الفًتة األوذل: . 0

                                                           
عمر، مذكرة لنيل  دراسة ميدانية بوحدة ادلصربات الغذائية عمر بن-عجايب منال، إدارة اجلودة الشاملة وادليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية 1

 .000،  ص0100، قادلة، 0000ماي 0شهادة ماسًتيف علم االجتماع، زبصص تنظيم وعمل، جامعة 
، العدد الثاين،  بن عنًت عبد الرمحن، مراحل تطور ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية وآفاقها ادلستقبلية، رللة العلوم االنسانية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة  2
 001ص
 ادلرجع نفسو، نفس الصفحة.  3
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( امتدت 0000( وهنايتها )0000مرحلة التسيري الذايت: وىي مرحلة بدايتها استقبلل اجلزائر) أوال:
سنوات. تعترب ىذه التجربة للمؤسسات االقتصادية تكريسا لتوجهات سياسية معينة،  0ىذه ادلرحلة مايقارب 

وطغت عليها فكرة االيديولوجية  ذلك أن األساليب والتقنيات ادلعتمدة لضمان التنمية االقتصادية قد سادهتا
 االشًتاكية.

، حيث تقلص 0001إذل غاية  0000مرحلة التسيري البريوقراطي: وىذه ادلرحلة ادلمتدة من  ثانيا:
حجم ادلشاركة العمالية إذل درجة كبرية،وتعترب ىذه الفًتة فًتة ىيمنة الدولة على القطاع العام واالستمرار  يف 

للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري، كما عرفت ىذه ادلرحلة تراكمات   إضفاء الطابع االشًتاكي
كثرية من التجارب واإلصبلحات ادلتكررة يف خضم سرية التنمية الوطنية،حبيث بادرت السلطة السياسية أنذلك 

للدولة يأخذ على  إذل االرتباط بالفرنك الفرنسي، قصد تقليص التبعية ذباه اخلارج وبعث قطاع اقتصادي تابع
عاتقو عملية البناء االقتصادي واالجتماعي، سبيزت ىذه ادلرحلة خبصوصية ادلبادرة دبجموعة من التأمينات 

نقطة االنطبلق واألساس، حيث سبت صياغة  0000للشركات األجنبية العاملة باجلزائر، وباعتبارأن سنة 
 :1األىداف التالية

 نية اليت تزخر الببلد.العمل على استغبلل الثروات الوط-0

 قطع دابر التبعية االقتصادية من خبلل بعث قطاع صناعي قوي يأخذ على كاىلو إنتاج الصناعات ادلختلفة.-0

 بعث تكامل منسجم بني القطاعات ادلشكلة لبلقتصاد الوطين، السيما فيما بني القطاع الصناعي والزراعي. -0

 

 نتائج الفًتة األوذل: 

 الفًتة األوذل ىو صياغة األىداف العامة إلسًتاتيجية التنمية الوطنية، وتوفري األرضية وؽلكن استنتاجو يف
 الصلبة لقيامها يف الواقع وذلك من خبلل ما يلي:

التوسع يف عمليات التأميم لبلحتكارات األجنبية وخاصة يف اجملال الصناعي باعتباره ادلتعامل الرئيسي لعملية -0
  .كالتصنيع ادلستهدفة آنذا

                                                           
 .000ادلرجع نفسو، ص 1
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بعث مؤسسات وطنية بديلة عن ىذه االحتكارات، تضطلع بعمليات البناء والتشييد دلواكبة سلططات التنمية -0
 الوطنية عن كثب.

اعتبار ادلؤسسات الوطنية العمومية الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وفرض نفسها، السيما -0
 تبنيها ظلوذج منفرد للتنمية ادلستقلة.

 الًتكيز على إظهار ادلؤسسة الوطنية العمومية إذل حيز الوجود باعتبارىا ىدفا يف حد ذاتو.-0

االعتماد على األسلوب التقليدي التلقائي يف تنظيم وتسيري ادلؤسسة، وذلك العتبارات قلة اإلطارات الكفؤة -0
 االجتماعية السائدة آنذاكوادلؤىلة، انعدام التجربة الكافية ذلا، الوضعية السياسية واالقتصادية و 

 (:0001-0001الفًتة الثانية: )

وىي فًتة التسيري االشًتاكي للمؤسسات، فًتة االنتقال من ادلؤسسة االقتصادية العامة إذل ادلؤسسة 
ثا االقتصادية االشًتاكية، كان ىذا بتأثري عوامل عدة أعلها اعتبار ذبربة التسيري الذايت بكل اغلابياهتا وسلبياهتا باع
على ضرورة إغلاد صيغة لتجسيد ادلشاركة الفعالة يف التسيري، وكذلك ربول تسيري ادلؤسسة الوطنية العمومية من 

والرقابة من خبلل نشطة تضطلع دبهام التسيري األسلوب لتقليدي إذل أسلوب جديد يتخذ من العاملني عناصر 
 ري ادلؤسسة الوطنية العمومية.مساعلاهتم الفعلية يف ذلك تتجسد ادلشاركة العمالية يف تسي

وادلشاركة العمالية يف اجلزائر ىي نتيجة مباشرة للتسيري االشًتاكي للمؤسسات الذي ينظم وظيفتني 
رئيسيتني دلصلحة ىؤالء العاملني، واليت تتمثل يف ادلساعلة يف ازباذ القرار من جهة والرقابة على سري ادلؤسسة من 

 :1لة عوائق ونواقص عديدة ؽلكن الوقوف عليها على مستوينيجهة أخرى، ولقد عرفت ىذه ادلرح

 على مستوى احمليط الداخلي للمؤسسة. -0

 على مستوى احمليط اخلارجي للمؤسسة.-0

وؽلكن تلخيص ىذه النقائص والتناقضات اليت اتسمت هبا عملية تسيري ادلؤسسة الوطنية العمومية يف النقاط    
 التالية: 

 :حمليط الداخلي للمؤسسةعلى ادلستوى اأوال: 

 تعدد مراكز ازباذ القرار.-
                                                           

 .000، ص0000(، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0001-0000عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط)  1
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 تعدد ادلهام والوظائف.-

 ضخامة حجم ادلؤسسة.-

 نقص تأطري الكفاءات وهتميش اإلطارات.-

 التضخم ادلفرط للعمالة.-

 :على ادلستوى احمليط اخلارجي للمؤسسةثانيا: 

بادلشرفني اإلداريني إذل اعتماد سياسة ادلراوغة تدخل اجلهة الوصية يف كل صغرية وكبرية داخل ادلؤسسة شلا أدى -
 وإخفاء احلقائق عند إعداد تقارير األداء ادلوجهة إليها.

 إعادة تقنني الدور ادلنوط بادلؤسسة وفق منظور جديد يأخذ على عاتقو مايلي: -

عيشة يف ظل .التكليف احلقيقي باالحتياجات االجتماعية قصد تدارك النقص ادلسجل فيها وربسني ظروف ادل
 التحديات القائمة.

 .ية لبلستفادة من الطاقات ادلتاحة.الرفع على مستوى الكفاءات اإلنتاج

.توجيو النظام االنتاجي الوطين ضلو استخدام االمثل واالفضل عرب ربسني ظروف االداء والتكفل بضمان 
 1.االنسجام والتكامل والتأمني لقنوات ىذا النظام

 وما بعدها: مرحلة استقاللية المؤسسات: 1891 المرحلة الثانية

( 0001-0000جاءت ىذه ادلرحلة استجابة لظروف معينة عاشتها اجلزائر يف ادلرحلة األوذل )  
وفرضت عليها ضرورة إعادة النظر يف سياستها االقتصادية السابقة. فقد كانت ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية حبكم 

لعملية إصبلح شامل تأخذ على عاتقها الفعالية والكفاءة، أو ادلهارة اليت ؽلكن التجربة ادلتحققة مستهدفة آنذاك 
ربقيقها نتيجة حرية العمل وحرية أخذ القرار الرتقاء دبستوى أداء ادلؤسسة، وكذا ربفيزىا على النشاط ادلوكل إليها 

على وضع ادلزيد من  0000إذل مستوى األىداف ادلرجوة يف ىذه ادلرحلة، وخذا ما أكده ادليثاق الوطين سنة 
االستقبللية االقتصادية، قصد ربسني فعاليتها سواءا على مستوى ظلوىا اخلاص أو على مستوى مساعلتها يف 

التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، خاصة عن طريق احًتام معايري اإلنتاج واإلنتاجية  وبسط اجملال للتحكم 
ىو السعي إذل جعل مبدأ  0000ء بو ادلشروع من خبلل قوانني سنة أفضل يف قواعد التسيري، والذي جا

                                                           
 000،000ادلرجع نفسو، ص .ص 1
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االستقبللية أداة لتحقيق البلمركزية بكل أبعادىا، وذلك دبنح ادلؤسسات درجات واسعة من احلرية اليت ذبسدت 
 يف:

سسات إلغاء الوصاية القطاعية يف طبيعة اخلدمة العمومية، تطبيق القواعد التجارية يف تسيري أعمال ادلؤ  -
 ادلستقبلة، حرية ربديد األسعار ادلنتجات، وأجور العمال.

إمكانية ربقيق استثمارات دون ادلرور باذليئة ادلركزية للتخطيط مع فرض عقوبات صارمة يف حال مادل تقم -
 .1بتشريف التزاماهتا ادلالية أمام الغري، حبيث تصل ىذه العقوبات إذل حد اإلعبلن عن إفبلسها وحلها

وعلا: إعادة  0001ذبدر اإلشارة إليو يف استقبللية ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية إجراءان كانا سنو  وشلا  
 اذليكلة العضوية، وإعادة اذليكلة ادلالية.

 : إعادة اذليكلة العضوية-0

إن عملية إعادة اذليكلة العضوية ىي عملية إصبلح اقتصادي شامل ىدفو التحكم يف وسائل اإلنتاج 
وبالتارل فهي تأخذ مفهوم زلاولة تقوًن وتصحيح الوضعية السابقة للمؤسسة. والغرض من اعادة اذليكلة العضوية 

من أجل مواجهة ،  ىو ربويل مؤسسات القطاع العام إذل مؤسسات صغرية احلجم وأكثر زبصصا وكفاءة
 .الصعوبات وربريرىا من الضغوطات اليت كانت تقيدىا

 إلنتاج كّماً ونوعاً.. ربسني اإلنتاجية وا
.تقسيم ادلؤسسات الكبرية وإعادة ترتيب اجلهاز االقتصادي بتجزئتها إذل وحدات صغرية يسهل تسيريىا. وذلك 

 حسب مبدأ التخصص.

. تلبيــة االحتياجــات ادلتزايــدة لبلقتصــاد وادلــواطنني وذلــك عــن طريق:ربســني ظــروف ســري االقتصــاد الــوطين، ســيطرة 
 ج بزيادة فعالية أداء اإلنتاج مع زبفيض تكلفتو.أكرب على جهاز اإلنتا 

وما يهمنا من األىداف ىو أن إعادة اذليكلة العضوية ؽلكن أن تدخل بعض مقاييس تقيـيم عوامـل اإلنتـاج وربسـني 
 إنتاجيتها فنجد مثبل: أنو ؽلكن تنمية القدرات والكفاءات الوطنية وذلك عن طريق:

وىذا احلافز ؽلكن أن يكـون بزيـادة أجـور العمـال ادلـؤىلني وعمـال ادلصـانع وغـريىم  :ادلكافأة احلقيقية للعمل ادلنتج-أ
 طاب اليد العاملة ضلو مواقع اإلنتاج ادلباشر.شرة. شلا سيدفع ال زلالة من استقمن العمال ادلنتجني بطريقة مبا

                                                           
التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوق، زبصص قانون إداري، جامعة هبلول مسية، النظام القانوين للمؤسسة العمومية االقتصادية يف  1

 .00-00، ص.ص 0100زلمد خيضر، بسكرة، 
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 وذلـــك دلســـايرة التطـــور ويهـــدف ىـــذا القـــرار إذل هتيئـــة وتأىيـــل العـــاملني وادلـــوظفني نظـــام التـــدريب والتكـــوين: -ب
التكنولـوجي. ومــن أجـل تســهيل عقبلنيـة التســيري والرفـع يف كفــاءة األفـراد العــاملني وربقيـق مبــدأ  الرجـل ادلناســب يف 

 ادلكان ادلناسب .
 تعترب دبثابة إعادة توزيع جغرايف دلراكز ازباذ القرار، وتتويج إلعادة اذليكلة العضوية وكان: اليةإعادة اذليكلة ادل-0

الغرض منها إعادة ىيكلة ديون ادلؤسسة بإعادة تنظيم سجبلت استحقاقات الفائدة ورأس ادلال وتصفية الذمم 
 بني ادلؤسسات، ويهدف ىذا اإلصبلح إذل:

 إعادة تنظيم ادلؤسسات االقتصادية الوطنية العمومية وذبنبها النقائص واالضلرافات اليت واكبت ادلرحلة السابقة.-أ

 أولويات ادلهام ادلنوطة بادلؤسسة يف إطار ىذا التوجو اجلديد.إعادة ترتيب -ب

ونذكر منها: استغبلل الطاقات البشرية، البلمركزية يف التصرف،  مبادئ وكما يتمركز ىذا اإلصبلح على  
 كفاءة التسيري.

رزت ظاىرة أصبح موضوع التحول إذل اقتصاد السوق لو أعلية يف السنوات األخرية ادلاضية، حيث ب :اخلصخصة.0
 التحول ىذه واليت أطلق عليها وصف  اخلصخصة  وبشكل ملموس بعد اهنيار االرباد السوفيايت.

وكان ذلذا التحول مشاكل عديدة شلا أصبح التفكري عن كيفية التغلب على ىذه ادلشاكل ادلصاحبة لو،   
لسوق واختيار ما يناسب منها ويعتمد صلاح اخلصخصة على مدى فهم األدوات ادلستخدمة للتحول ضلو اقتصاد ا

 1االقتصاد الوطين.

إن ىذا االنتقال الذي عرفو االقتصاد العادلي يف السبعينيات كان لو األثر على القطاع العمومي يف 
اجلزائر، وبدأ التفكري حول مدى قدرة االقتصاد الوطين على التأقلم مع التغيري يف األسعار الدولية اليت أثرت يف 

ىنا بدأ التفكري يف اخلصخصة اليت تعين ربويل ملكية القطاع العمومي إذل القطاع اخلاص، والتعامل فعاليتو، من 
 بقواعد السوق يف ربديد األسعار والسعي إذل تعظيم الربح.

 

 

 

                                                           
 .000بن عنًت عبد الرمحن، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :خالصة

وماذلا من  الدولة، باقتصاد الوثيق  الرتباطها ألي رلتمع  النابض القلب االقتصادية ادلؤسسة تعد 
 انعكاسات على سلتلف ادليادين األخرى، فتطور ادلؤسسة ينعكس على تطور االقتصاد العام للدولة.

األعلية البالغة اليت ربتلها ادلؤسسة االقتصادية باعتبارىا اخللية األساسية يف االقتصاد  اجلزائريةوقد أدركت 
خصخصة وفتح رأس مال ل خبل منالكلي، لذا سعت اذل ربسني ادلؤسسات االقتصادية وخاصة العمومية منها 

تكنولوجيا لى رأسها ادلعدات التكنولوجية احلديثة وعوتزويدىا بأحدث التجهيزات و  ،بعض ادلؤسسات العمومية
 بشيء ولو التكنولوجية التطورات كل مواكبة على تعمل االقتصادية ادلؤسسة علغل شلا ،عبلم واالتصال احلديثةاإل

 .قليل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ونتائجها الدراسة لبيانات الكمي والكيفي التحليل: الخامس الفصل

 التعريف بالمؤسسة

 الهيكل التنظيمي 

 االستمارة بيانات تحليل

 الدراسة نتائج

 الفرعية التساؤالت على بناءا الدراسة نتائج.أ

 األهداف على بناءا الدراسة نتائج.ب

 السابقة الدراسات بناءا الدراسة نتائج.ج

 العامة النتيجة.

 خاتمة 
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.التعريف بادلؤسسة:1   

زائر بوالية اجل ايقع مركزى رلال نشاطها إنتاج ونقل الطاقة وتوزيعها، ىي مؤسسة اقتصادية عمومية جزائرية،
اسند إليها احتكار إنتاج الكهرباء ونقلو وتوزيعو وكذلك توزيع الغاز، وتضم  1947مت إنشائها سنة  ،العاصمة

وشركاءه  ) (lobon السابقة لإلنتاج والتوزيع، وىي تنتمي إىل قانون أساسي خاص منها لوبون  ادلؤسسات
(SAE)  .)الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز( 

أي بعد االستقالل حاولت ادلؤسسة مواصلة التنمية االقتصادية واالجتماعية على  1962ويف عام  
مت حل مؤسسة "كهرباء وغاز اجلزائر" وربويلها إىل  59ـــــــ69مرودبقتضى اال 1969ادلستوى الوطين ، ويف عام 

 1مؤسسة وطنية للغاز والكهرباء.

كانت أول إعادة اذليكلة لسونلغاز، حيث أصبحت كل مؤسسات األشغال وتصنيع   1983ويف سنة  
 العتاد مؤسسات مستقلة.

، ادلتضمن القانون 2002فيفري ( ادلؤرخ يف 02-195ودبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم ) 2002ويف عام  
األساسي للشركة، ربولت سونلغاز من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وذباري إىل شركة مسامهة قابضة ذات 

 أسهم.

وىذا االنتقال سبيلو ضرورة قيام سونلغاز بتكييف نفسها للتالؤم مع القواعد اجلديدة لتسيًن القطاع اليت  
األعمال واألنشطة وولوج باب ادلنافسة، وإمكانية اللجوء إىل التسامهية اخلاصة،  أوجبها القانون والسيما انفتاح

ومن ناحية أخرى فإن ىذا القانون األساسي اجلديد خيول ادلؤسسة استقاللية أكرب ويسمح ذلا بأن سبارس 
 2مسؤولياهتا كاملة.

لألنشطة القاعدية: سبت عملية ربويل سونلغاز حيث بدأت بإنشاء ثالثة مؤسسات  2004ويف عام  
 انتاج الكهرباء، نقل الكهرباء، ونقل الغاز.

مديريات عامة وجهوية للتوزيع تتمتع باالستقاللية وىذا من أجل ربضًن فروع للتوزيع.ويف  4مت إنشاء 2005ويف 
مؤسسة للنشاطات  33مؤسسة فرعية ) 39مت اهناء عملية اذليكلة واليت مت من خالذلا خلق  2009عام 

 مؤسسات تسامهية مباشرة 6ية والقاعد
                                                           

www.sonalgaz.dz 
1
  

2
 وثائق المؤسسة. 
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة: .2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير التوزيع      

 ق االتصاالتحمل يتارية اإلداريةالسكر 

 مهندس األمن قسم التقنية)للكهرباء(

 قسم التقنية )غاز( اخلدمة القانونية

 قسم العالقات التجارية مساعد األمن الداخلي للممؤسسة

 اسبة ادلاليةقسم احمل قسم ادلوارد البشرية

 خلية  التحكم والتفتيش قسم دراسات أعمال التنفيذ 

 قسم اإلدارة والتسويق قسم التخطيط كهرباء وغاز

 مصلحة الشؤون العامة قسم تشغيل نظم ادلعلومات
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 نات االستمارةا.تحليل بي3

 :البيانات الشخصية :المحور األول

 .حوثٌن حسب اجلنسيبٌن توزيع ادلب :(3)جدول رقم

 

بينما  ،%67.5نسبة الذكور  اجلنس أن حسب ادلبحوثٌن يبٌن توزيعالذي  اجلدولنالحظ من خالل 
 اإلناثبينما كانت نسبة  وثٌنادلبح من ثلثيأكثر  وبذلك تتجاوز نسبة الذكور، %32.5 اإلناثبلغت نسبة 

 .من الثلث أقل

 .األقدميةتوزيع ادلبحوثٌن حسب  يبٌن :(4)جدول رقم

 

 رات ذويلإلطاكانت أن أعلى نسبة   األقدمية العينة حسبول الذي يبٌن توزيع نالحظ من خالل اجلد
سنوات  5-1 من ذوي اخلربة لإلطارات%، فيما كانت ادلرتبة الثانية  31.25سنوات بنسبة  10-6اخلربة من

 بنسبة 

 اجلنس ك %
 ذكر 54 67.5
 انثى 26 32.5
 اجملموع 80 100%

 األقدمية بالعمل يف ادلؤسسة  ك %
25 20 1-5 

31.25 25 6-10 
22.5 18 11-15 

 سنة 15أكثر من  17 21.25
 اجملموع 80 100%
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أكثر فئة  %، ولتحظى22.5 الثالثة بنسبةادلرتبة  سنة 15-11من اخلربة  ذوي اإلطارات حتلا%، فيما  25
 . %10سنة بادلرحلة األخًنة بنسبة  15من 

يرجع إىل طبيعة عمل اإلطارات حيث تتطلب الدمج بٌن اخلربة والتجديد  متقاربة وىذاينة جاءت نسب الع و
طاقاهتا أحسن استغالل من خالل وضعهم مع  استغاللوزلاولة من الطاقات اليت زبرجها اجلامعات  لالستفادة

 ذوي اخلربة.

 ل.االتصا و تكنولوجيا اإلعالم استخداممجاالت  :الثاني المحور

 .لغازيف مؤسسة سوناحلديثة  يبٌن أىم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  :(5)جدول رقم

 الوسيلة ك %
 احلاسوب 75 23.43
 اإلنرتنت 52 16.25
 االنرتانت 75 23.43
 انترت كساإل  43 13.43
 اذلاتف 75 23.43

 أخرى تذكر ـــــ ـــــ
 اجملموع 320 100%

انية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كان التقسيم على رلموع : يف  ىذا اجلدول األسئلة تتيح إمكمالحظة
 .عدد اإلجابات وليس بناءا على عدد أفراد العينة

واالتصال  اإلعالمأظهرت تباينا يف تكنولوجيات  اإلجابات أعاله أن الذي نالحظ من خالل اجلدول
رتانت واذلاتف بنسبة نحلاسوب واألمن اكال   األوىليف ادلرتبة  جاء حيث ،احلديثة اليت تتوفر عليها ادلؤسسة

بنسبة يف األخًن  كسرتانتوجاءت اإل %، 16.25بنسبة نرتنت لإلفكانت أما ادلرتبة الثانية ، 23.43%
13.43%. 

زلل  ادلؤسسة تتوفر عليها  اليتالوسائل التكنولوجية  أىميتبٌن لنا أن  النتائجمن خالل قراءتنا ذلذه 
بٌن  اوجز ت، وعليو فادلؤسسة بدرجة أقل اإلنرتنت واإلكسرتانتألنرتانت و ، افاذلات، احلاسوب :الدراسة ىي
يثة نسبيا دنرتنت وكذا التكنولوجيات احلإليف احلاسوب وا أساساة وادلتمثلة واالتصال احلديث اإلعالمتكنولوجيا 
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يف  وسيلتٌن أىمكر أن يف مقابلتنا معو حيث ذ 1 مبحوثنا وما ذكره ما يتوافقوىذا  ،وادلتمثلة أساسا يف اذلاتف
 .مها احلاسوب واذلاتف ادلؤسسة 

 ادلؤسسة. إطاراتيستخدمها نرتنت اليت خدمات اإل أىمبٌن :(6رقم ) جدول

 اخلدمات ك %
 االلكرتوينالربيد 75 100

 التخزين السحايب - -
– Eاللكرتويناألعماال - -

Business 
 تطبيقات ادارة ادلشاريع - -
 أخرى تذكر - -

 اجملموع 75 100%
بأن ادلؤسسة توفر ذلم خدمة الربيد  أجابواوىو عدد ادلبحوثٌن الذين  75 اإلجاباترلموع عدد  : جاءمالحظة

 اإللكرتوين.

 ل ادلبحوثٌنك أنادلؤسسة نرتنت اليت تتوفر عليها ل اجلدول الذي يبٌن أىم خدمات اإلنالحظ من خال
حد من ادلبحوثٌن أات فال باقي اخلدم أما ،%100بنسبة لك وذ االلكرتوينأفادوا أهنم يستخدمون الربيد 

 .يستخدمها
الربيد نرتنت على خلدمات اإل اإلطاراتذلذه النتائج يظهر لنا اقتصار استغالل  قراءتنامن خالل 

واالتصال  اإلعالمادلبحوثٌن واطالعهم على آخر مستجدات تكنولوجيا  إدلامعدم تبٌن ىذه النتائج و ، االلكرتوين
أمهية استغالل  ادلؤسسة  إدراك، وكذا عدم نرتنت يف ادلؤسسات الصناعيةليت توفرىا اإلا ت واحللولواخلدما ،ديثةاحل

 ه اخلدمات التكنولوجية وفوائدىا.مثل ىذ
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .قالمة سونلغاز مؤسسة في البشرية الموارد قسم رئيس مع مقابلة   
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 .يبٌن رلاالت استخدام احلاسوب  :(7)مجدول رق

على  ت النسبة بناءا: يف  ىذا اجلدول األسئلة تتيح إمكانية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كانالحظةم
 .رلموع عدد اإلجابات وليس على عدد أفراد العينة

يستخدم يف كتابة  ىذا األخًن يبٌن رلاالت استخدام احلاسوب أن الذي جلدولخالل امن نالحظ 
حفظ ادلعلومات وذلك بنسبة  ، ويستخدم يف%28.73 بنسبةكذا استخدام التطبيقات ادلختلفة و  ،التقارير

من االستخدامات بٌن  %2.29 فيما تنوعت، %19.54يف تدوين جديد ادلؤسسة بنسبة و  ،20.68%
 رسم ادلخططات.و  دراسة ادلشاريع ادلختلفةو ، التقارير اىل سلتلف اجلهات إرسال

لطبيعة  يرجع وىذا ،و ديكن القول أن استخدامات احلاسوب يف ادلؤسسة ادلدروسة سلتلفة ومتنوعةيوعل
 كتابةيف استخدام احلاسوب بٌن  التنويع  مكتبية تتطلب باألساسيت ىي وال اإلطاراتيقوم هبا األعمال اليت 

ينوع  شلا اإلنرتنتبشبكة احلواسيب متصلة أكثرية  أنخاصة  ،التطبيقات ادلختلفةوالتدوين واستخدام  ،التقارير
 حوثٌن ذلذه الوسيلة التكنولوجية.، وىذا ما يظهر حسن استغالل ادلبويزيد من رلاالت استغالذلا

 

 .نرتنتاإليبٌن رلاالت استخدام  :(8)ل رقمجدو 

 رلال االستخدام ك %
 كتابة التقارير 50 28.73
 ماتحفظ ادلعلو  36 20.68
 تدوين جديد للمؤسسة 34 19.54
 استخدام التطبيقات ادلختلفة 50 28.73

 أخرى تذكر 4 2.29
 اجملموع 174 100%

 رلال االستخدام ك %
 التواصل مع الزمالء 26 24.76
 تطوير ادلعلومات و الكفاءات 33 31.42

 التواصل مع االدارة  42 40
 أخرى تذكر 4 3.80
 اجملموع 105 100%
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: يف  ىذا اجلدول األسئلة تتيح إمكانية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كان التقسيم على رلموع مالحظة
 أفراد العينة عدد اإلجابات وليس بناءا على عدد

للتواصل مع  نسبة كانتنرتنت أن أعلى دول الذي يبٌن رلاالت استخدام اإلمن خالل اجل لنايظهر 
، أما ادلرتبة الثالثة فقد %31.42ادلعلومات والكفاءات بنسبة لتليها يف ادلرتبة الثانية تطوير  ،%40اإلدارة بنسبة 

يف رلاالت نرتنت استخدامات األ من %3.80وعت فيما تن%،  24.76لتواصل مع الزمالء بنسبة كانت ل
 التطبيقات.استخدام سلتلف الشبكة،مع  يف العملأخرى سبثلت أساسا 

 ادلعلومات  طويروكذا يف ت اإلدارةأو مع الزمالء  سواءنت تستعمل باألساس يف التواصل نرت وعليو فان اإل
من حيث كوهنا رلال معريف اإلنرتنت عليها ىذه  للخصائص اليت تتوفريظهر االستغالل احلسن وىذا ، وادلهارات 

 1التفاعلية   وادلرونة والسرعة يف تبادل ادلعلومات.مفتوح ديتاز ب
 

 .االنترانتيبين مجاالت استخدام  :(99)جدول رقم

: في  هذا الجدول األسئلة تتيح إمكانية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كان التقسيم على مالحظة
 مجموع عدد اإلجابات وليس بناءا على عدد أفراد العينة

احلصول على سبثلت يف أن أعلى نسبة  االنرتانت نالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن رلاالت استخدام
أما عمليات التسيًن ، %25.66ليحظى االتصال بادلوظفٌن بادلرتبة الثانية بنسبة ، %32.08ادلعلومات بنسبة 

، كما %19.25مل ادلرتبة الرابعة بنسبة يف حٌن ربصلت مراقبة الع ،%21.39يف ادلرتبة الثالثة بنسبة  فكانت
 تنظيم العملسبثلت يف تبادل ادلعلومات و  %1.60ببعض اخليارات األخرى بنسبة  اأفادون أن ادلبحوثٌن قد

 .ونقل ادلعلومات داخليا بصفة آمنة إرسالا كذو  

                                                           
1
 .821 ،ص سابق ،مرجع الطائي جعفر حسن 

 االنرتانت ك %
 االتصال بادلوظفٌن داخل ادلؤسسة 48 25.66
 احلصول على ادلعلومات 60 32.08
 العملمراقبة  36 19.25
 عمليات التسيًن 40 21.39

 أخرى تذكر 3 1.60
 اجملموع  187 100%



 الفصل الخامس:                          التحليل الكمي والكيفي لبيانات الدراسة ونتائجها
 

87 
 

 إىلتستخدم أساس يف احلصول على ادلعلومات وىذا راجع  نرتانتاألذه النتائج نالحظ أن ذل اويف قراءتن
 1.كة لتطبيقات ونقل وربويل ادللفاتسة االقتصادية كمشار اخلدمات اليت تقدمها ىذه الوسيلة للمؤس

 .ومات والبيانات اليت زبص ادلؤسسةوسيلة ناجعة يف احلصول على ادلعل تعتربفكون االنرتانت شبكة داخلية فهي 
ون ىذه الشبكة تسمح للمسًنين ك  إىليف عمليات التسيًن و مراقبة العمل وىذا يرجع أساسا  تستخدم  أهناكما 

 . كبًنةية  فهي تعطي كفاءة تسيًنية ورقابع على كل جديد فيما خيص ادلؤسسة والعمال وبالتايل بقاء على اطالبال
 

 .تاإلكسترانيبين مجاالت استخدام  (09)جدول رقم 

: في  هذا الجدول األسئلة تتيح إمكانية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كان التقسيم على مالحظة
 مجموع عدد اإلجابات وليس بناءا على عدد أفراد العينة

لتواصل لكسرتانت أن أعلى نسبة قد كانت دول الذي يبٌن رلاالت استخدام اإل نالحظ من خالل اجل
 التواصل مع الزمالء يف ادلرتبة الثانية بنسبةجاء يف حٌن  ،%71.42األخرى دلؤسسة سونلغاز بنسبة مع الفروع 

يف التواصل مع الوصايا على أساسا ت سبثل أخرى% من ادلبحوثٌن بوجود رلالت 1وقد أفادنا  %،26.78 
 .ادلستوى الوطين

التواصل مع فروع و ى كسرتانتلإل نستشف أن االستخدام األساسي  ،ومن خالل قراءة ذلذه النتائج
ربط ادلؤسسة تعترب  شبكة خاصة بادلؤسسة مفتوحة على زليطها وجدت أساس ل كسرتانتاإل فادلؤسسة وزليطها، 

لتواصل مع الفروع األخرى وىذا ما يتماشى مع النتائج ادلتحصل عليها واليت كان أغلبها ا ،2اخلارجي دبحيطها 
 .للمؤسسة

 

 

                                                           

.62نبيل زلمد مرسي ، مرجع سابق ،ص 1 
. 492ود زلمد اخلالدي ،مرجع سابق ،ص،زلم 2 

 رلال االستخدام ك %
 التواصل مع الزمالء 15 26.78
 التواصل مع الفروع األخرى للمؤسسة 40 71.42

 أخرى تذكر 1 1.78
 اجملموع 56 100%
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 .االلكترونياالت استخدام البريد يبين مج (00)جدول رقم

على  : في  هذا الجدول األسئلة تتيح إمكانية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كان التقسيممالحظة
 مجموع عدد اإلجابات وليس بناءا على عدد أفراد العينة

يف ادلؤسسة ادلدروسة أن أعلى  اإللكرتوينام الربيد دمن خالل اجلدول الذي يبٌن رلاالت استخنالحظ 
 فيما كان استعمالو يف ظهور عمل مستعجل بنسبة  ،% 38.15 رسال ادلعلومات السريعة بت إلنسبة كان
ادلبحوثٌن أن ىناك  % من3.28أفاد  كما %،26.31فكانت نسبتها  الجتماعاتا حضورما ، أ32.23%

 ألقسام وتقدمي التقارير ادلختلفة.التنسيق بٌن ادلصاحل وا الدائم،يف التواصل  ارلاالت أخرى سبثل أساس
 ا إىلىذ يرجع يف ادلؤسسة و  اإللكرتوينللربيد االستخدام ادلتنوع لنتائج يظهر لنا أن ذلذه ا  ويف قراءة

 وسيلة تواصل متعددة اخلدمات وىذا فهو يعد اإللكرتوينقدمها الربيد والفوائد واحللول ادلختلفة اليت ياخلصائص 
 .الوسيلة يف ادلؤسسة زلل الدراسة يظهر االستغالل اجليد ذلذه الوسيلة ذلذهاالستخدام ادلتنوع 

 
  .ؤسسة عبر مواقع التواصل االجتماعيخاصة بعمال الميبين امتالك المؤسسة لمجموعة : (02)جدول رقم

 

نالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن امتالك ادلؤسسة جملموعة خاصة بعمال ادلؤسسة عرب مواقع التواصل 
 .بنعممن ادلبحوثٌن   % 40أجاب  يف حٌن  ،أجابوا بال% من ادلبحوثٌن قد 60االجتماعي أن 

 رلال االستخدام ك %
 إرسال معلومات سريعة 58 38.15
 ظهور عمل مستعجل 49 32.23
 حضور االجتماعات 40 26.31

 أخرى تذكر 5 3.28
 اجملموع 152 100%

 االحتمال ك %
 نعم 32 40
 ال 48 60

 اجملموع 80 100%
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كون ىذه اجملموعة غًن إلىوىذا يرجع  اإلجاباتنالحظ التباين الكبًن يف  ،ومن خالل قراءتنا ذلذه النتائج
وىذا مايفسر عدم  .فيما بينهم فرديا من قبل بعض العمال كوسيلة للتواصل  إنشاؤىارلموعة مت  يرمسية بل ى

 اجملموعة.معرفة باقي ادلوظفٌن لوجود مثل ىذه 
 
 مجموعة التواصل االجتماعي مجال استغالل يبين  (03)جدول رقم

ان التقسيم على : في  هذا الجدول األسئلة تتيح إمكانية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كمالحظة
 .مجموع عدد اإلجابات وليس ب على عدد أفراد العينة

أن لذي يبٌن رلال استغالل رلموعة التواصل االجتماعي نالحظ من خالل اجلدول أعاله ا
 42.85إجاباتفيما كانت  ،يتمثل يف تبادل األفكاراستغالذلم ذلذه اجملموعة من ادلبحوثٌن كان 64.42%

يستخدموهنا  أهنم من ادلبحوثٌن %10.71أجاب أخًنا و  ،علوماتنشر ادل خدموهنا يف من ادلبحوثٌن أهنم يست%
 . يف الرتفيو 

 وأهناه التكنولوجيا خاصة ألمهية استغالل مثل ىذ ادلوظفٌن إدراكمن خالل قراءتنا ذلذه النتائج يظهر لنا 
 إجيادوزلاولة  ،ختلفةت ادلهنية ادلومات وطرح االنشغاالديكن من خاللو تبادل األفكار وادلعل فضاء مفتوحتعد 

تستغل يف الرتفيو وىذا اليعترب شيء سليب بل  أهناكما ،  التشاور واقرتاح احللول ادلختلفةاحللول ادلشرتكة من خالل 
 ما مل يكن  ذلك على حساب العمل. ىو اجيايب يف حالة

 

 

 

 

 رلال االستخدام ك %
 تبادل االفكار فيما خيص العمل 26 64.42
 نشر ادلعلومات 24 42.85
 الرتفيو 6 10.71

 أخرى تذكر - -
 اجملموع 56 100%
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 في المؤسسة.الهاتف  مجاالت استخداميبين  :(04) رقم جدول

: في  هذا الجدول األسئلة تتيح إمكانية اإلجابة على أكثر من  جواب لذلك كان التقسيم على مالحظة
 د أفراد العينةمجموع عدد اإلجابات وليس بناءا على عد

 %55.55أن زلل الدراسة  ادلؤسسة يف اذلاتف رلاالت استخدام دول الذي يبٌننالحظ من خالل اجل
خدم يف التواصل مع الفروع و يستأن، كما تواصل الدائم بٌن العمالسبثلت يف ال الوسيلةات ىذه من استخدام

 . %11.11لزبائن بنسبة ، وأخًنا يستخدم يف التواصل مع ا%33.33للمؤسسة بنسبة  األخرى
حبوثنا  أفادتنا بو أمهية اذلاتف يف ادلؤسسة كأداة تواصلية وىذا مامن خالل قراءتنا ذلذه النتائج تظهر لنا 

ضعف ىي التواصل مع األ اإلجابةوقد كانت  ،ىم وسيلة يستعملها ىي اذلاتفأن أحيث ذكر ، يف ادلقابلة 
أخضرا خاصا بالزبائن كما خطا  ال سبلكادلؤسسة  أنما علمنا  إذاىا يتضح تفسًن  أنديكن  اإلجابةالزبائن وىذه 

 1.يف مقابلتنا معو أفادنا بذلك مبحوثنا
 سون لغازفي مؤسسة  واالتصال: مكانة تكنولوجيا اإلعالم المحور الثالث

 .االنترنتجود انقطاعات في خدمة  يبين :(05) رقم جدول

 % ت االحتمال 
 42.30 22 نعم
 57.70 30 ال

 %100 52 اجملموع
وهو عدد اإلطارات الذين يتوفرون على خدمة  52: في  هذا الجدول كان عدد أفراد المبحوثين مالحظة

 .اإلنترنت في المؤسسة

                                                           

لغاز قادلة م واالتصال على مستوى مؤسسة سونمقابلة مع ادلكلفة باإلعال  1 

  ك %
 التواصل الدائم بٌن العمال 75 55.55
 التواصل مع فروع ادلؤسسة 45 33.33
 الزبائن معاستخدامو كوسيلة تواصل  15 11.11

 اجملموع 135 100
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من ادلبحوثٌن  %57.70 أننالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن وجود انقطاعات يف خدمة االنرتنت 
 .نرتنت األ يف خدمة  هم أهنم يواجهون انقطاعات من %42.30د ، يف حٌن أفاتوجد انقطاعات أفادوا أنو ال

على جودة ىذه  تعترب كبًنة وىي تؤثر االنقطاعاتذه النتائج يظهر لنا أن نسبة من خالل قراءتنا ذل
واالتصال كما  اإلعالمتكنولوجيات لوسائل نة دورية منتظمة اصي نقطاعات إىل غياباخلدمة ويعود سبب ىذه اال

وعليو كان سؤال  اإلنرتنتضعف تدفق  إىلتعود االنقطاعاتيف مقابلتنا معو، كما أن ىذه  1مبحوثنالك بذ أفادنا
 .بادلؤسسةسرعة اإلنرتنت  عن اجلدول التايل

 
 .اإلنترنتيبن سرعة تدفق  :(06) لرقمجدول 

 % ت السرعة
 30.76 16 جيدة

 36.53 19 منوسطة
 32.69 17 ضعيفة
 %100 52 اجملموع
وهو عدد اإلطارات الذين يتوفرون على خدمة  52هذا الجدول كان عدد أفراد المبحوثين  : فيةمالحظ

 .اإلنترنت في المؤسسة

ن ادلبحوثٌن أجابوا بأهنا % م36.53 أنمن خالل اجلدول الذي يظهر سرعة تدفق اإلنرتنت يتبٌن لنا 
 .جيدةادلبحوثٌن أهنا  %من 30.76، وأخًنا أجاب أهنا ضعيفة % 32.69يف حٌن أجاب متوسطة، 

ادلبحوثٌن ومع ذلك فإن نسبة الذين أفادوا أن تدفق االنرتنت  إجاباتيف نلحظ تقارب ويف قراءتنا ذلذه النتائج 
 . توفرىا ىذه الوسيلة يف ادلؤسسةعلى نوعية وجودة اخلدمة اليتسلبا ضعيفة تعترب كبًنة وىذا مايؤثر 

 
 .واالتصال اإلعالمبتكنولوجيا  اإللمام الجيد تحتم  ة العملطبيعذا كانت إ ما نيبي :(07) رقم جدول

                                                           
 .قسم ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة مقابلة مع رئيس 1

 االحتماالت ك %
 نعم 72 90
 ال 8 10

 اجملموع 80 100%
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واالتصال  اإلعالمبتكنولوجيا اجليد اإلدلام نالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن ربتيم طبيعة العمل 
واالتصال  اإلعالملوجيات و بتكناإلدلام اجليد م عليهم أن طبيعة عملهم ربت أفادوا من ادلبحوثٌن %90أن  ،احلديثة

 .هبذه التكنولوجيا اإلدلامهم أن عملهم الحيتم علي %10فيما أفاد احلديثة، 
 إطاراتهبا فهم  بادلبحوثٌن القيامادلنوط كن تفسًن ىذه النتائج على ضوء طبيعة األعمال وادلهام ودي

ويف ادلقابل ىناك  ،احلديثةواالتصال  اإلعالم استعمال تكنولوجياهم ومكتبية وىي ربتم علي طبيعة عملهم إداريةو 
عدم  إىلواالتصال وىذا راجع  اإلعالمبتكنولوجيا اإلدلام اجليد أن عملهم ال حيتم عليهم  وامن ادلبحوثٌن أفاد

ربكمهم يف إىل عدم  كذلك يعودو ، باألمهية واحللول اليت تقدمها ىذه التكنولوجيا يف رلاالت عملهممعرفتهم 
، وكذا عدم توفرىم على بعض التكنولوجيات خاصة أن ادلؤسسة ال توفر كل صال احلديثةتكنولوجيا اإلعالم واالت

 .التكنولوجيات جلميع اإلطارات
 

 .صال الحديثةتنولوجيا االعالم وااليبن مواجهة المبحوثين لصعوبات أثناء استخدام تك :(08) رقم جدول

 

 اإلعالملصعوبات يف استعمال تكنولوجيا  اإلطاراتنالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن مواجهة 
 واالتصال اإلعالميواجهون صعوبات يف استخدام تكنولوجيا  أهنم ال اادلبحوثٌن أفادو  من%76.25ن أواالتصال 

 .واجهون صعوباتأهنم يمنهم  %23.75فيما أفاد  احلديثة،
كون  إىلوىذا يعود ديثة، احل والتصالتكنولوجيا اإلعالم يتحكمون يف  اإلطاراتة يغالبفإن عليو و 

 ، تكوينهم الشخصي إىلواالتصال يعود  اإلعالم، فتحكمهم يف تكنولوجيا على شهادات عليا ربصلٌنلبيتهم غا
افتقار ادلؤسسة وعدم تنظيمها  إىلوىذا يعود  يا،بات تعترب مرتفعة نسبو ومع ذلك فان نسبة الذين يواجهون صع

بحوثنا يف مقابلتنا معو م واالتصال احلديثة وىذا ما أفادنا بو اإلعالملدورات تكوينية متخصصة يف تكنولوجيا 
 1.واالتصال احلديثة لفائدة موظفيها اإلعالمحيث ذكر أن ادلؤسسة ال تنظم دورات تكوينية يف تكنولوجيا 

 

                                                           
مقابلة مع رئيسة مصلحة التكوين بالمؤسسة.

1
  

 االحتمال ك %
 نعم 19 23.75
 ال 61 76.25

 اجملموع 80 100
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 يواجهها المبحوثين.يبن طبيعة الصعوبات التي : (09)جدول رقم

 

 اإلعالميف استعماذلم تكنولوجيا  اإلطاراتدل الذي يبٌن الصعوبات اليت واجها نالحظ من خالل اجل
بأن الصعوبات اليت  %36.85 إجاباتهتم تقنية فيما كانت كانت صعوبا  %63.15واالتصال احلديثة أن 

 يواجهوهنا تقنية.

لدورات  وافتقارىم واالتصال احلديثة اإلعالمعدم تكوين ىؤالء يف تكنولوجيا  إىلوعليو فان ذلك يرجع 
الفرنسية للغة أن جل األعمال يف ادلؤسسة تكون بالغة الفرنسية حيث إتقاهنم ال عدم إىلوكذا يرجع يها ،ربكم ف

لذلك كان السؤال التايل حول توفًن ادلؤسسة ،حول االستفادة القصوى من ىذه التكنولوجيا إشكالوىذا مايطرح 
 واالتصال احلديثة . اإلعالمللتحكم يف تكنولوجيا  دورات تدريبية ل

 الحديثة ن توفير المؤسسة لدورات تكوينية للتحكم في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يبي:(29) رقم جدول
 .لصالح عمالها

 

نالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن توفًن ادلؤسسة لدورات تكوينية للتحكم يف استخدام تكنولوجيا 
 .منهم بال %18.75فيما أجاب ، بنعم أجابوا من ادلبحوثٌن%81.22واالتصال احلديثة أن  اإلعالم

 طبيعة الصعوبات ك %
 لغوية 7 36.85
 تقنية 12 63.15

 أخرى تذكر - -
 اجملموع 19 100

 االحتمال ك %
 نعم 65 81.22
 ال 15 18.75

 اجملموع 80 100
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ة يدورات تكوين توفر الأن ادلؤسسة  حيث ذكر يف مقابلتنا معو امبحوثنلنا  وما ذكره تتعارض النتائجىذه 
 1،"الغاز" و "الكهرباء" الدورات تكون متخصصة يف رلال كل عامل  بل ،واالتصال اإلعالمتكنولوجيا لعماذلا يف 

واالتصال  اإلعالمصة والتكوين يف تكنولوجيا ادلبحوثٌن فيها خلط بٌن التكوينات ادلتخص إجاباتوعليو كانت 
 احلديثة.

 
  . الحديثةواالتصاال تكنولوجيا اإلعالميبين امتالك المؤسسة لمختصين في  :(20) رقم جدول

 
واالتصال أن  الماإلعنالحظ من خالل اجلدول الذي ينب امتالك ادلؤسسة دلختصٌن يف تكنولوجيا 

 ك ادلؤسسة دلختصٌن يف ىذا اجملال.عدم امتال%5 أجابفيما  ،بنعم أجابوا من ادلبحوثٌن95%
كانت   إنواالتصال و  اإلعالمكنولوجيا ادلؤسسة ألمهية وجود سلتصٌن يف ت إدراكالنتائج تظهر ىذه 

ن واجهت إادلشورة وتقدمي  ،ةوسائل التكنولوجيوادلشاكل اليت تصيب ال األعطابم تقتصر على إصالح مهامه
 اإلطارات كتكوينعلى أحسن وجو، االستفادة منهم اليتم وعليو  ىؤالء ادلختصٌن ، أي صعوباتبعض العمال 

 .واالتصال احلديثة  اإلعالموالعمال يف تكنولوجيا 
 .سة تسمح لموظفيها بالعمل  عن بعدما كانت المؤس إذايبين  :(22) رقم جدول

 

 أجابواأن% 100نسبة ل عن بعد نالحظ ان من خالل اجلدول الذي يبٌن تبين ادلؤسسة ألسلوب العم
 ادلؤسسة ال تتبىن أسلوب العمل عن بعد

                                                           
مقابلة مع رئيسة مصلحة التكوين.

1
  

 االحتمال ك %
 نعم 76 95

 ال 4 5
 اجملموع 80 100

 احلتمال ك %
 نعم - -

 ال 80 100
 اجملموع 80 100
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اليت تسمح ذلا  ،ويرجع ىذا إىل كون ادلؤسسة ال تتلك ادلؤىالت التكنولوجية الالزمة التقنية والفنية خاصة
يف مقابلنا معو حيث أفادنا أن ادلؤسسة ال 1وىذا ما ذىب إليو  مبحوثناوتطبيق فكرة العمل عن بعد ،  تبين  ب

  البىنتزال بعيدة عن تطبيق فكرة ادلؤسسة الرقمية حيث أن ادلؤسسة ال تتوفر على ادلؤىالت الفنية والتقنية وكذا 
رة الفكتبين عدم جع عدم تطبيق فكرة العمل عن بعد إىل التحتية اليت تسمح بتبين فكرة العمل عن بعد ، كما ير 

 .اجلهات العلي يف ادلسؤولٌن من األساس من قبل 
لوظائف اإلدارية التحكم في لشغل  ا المؤسسة على المترشحين الجدد اشتراطيبين  :(23) رقم جدول

 الحديثة. واالتصالتكنولوجيا اإلعالم 

 % ك االحتمال
 18.75 15 نعم
 81.25 65 ال

 100 80 اجملموع 
 

ادلؤسسة على ادلرتشحٌن اجلدد للوظائف اإلدارية التحكم  اشرتاطنالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن 
 منهم بنعم.% 18.75، يف حٌن  أجاب أجابوا ب ال % 81.25يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة  أن 

اجلدد التحكم يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  تظهر ىذه النتائج عدم اشرتاط ادلؤسسة على ادلوظفٌن 
يف مقابلتنا معو حيث أفاد أن ادلؤسسة ال تشرتط على ادلوظفٌن اجلدد التحكم  2احلديثة وىذا ما أكده لنا مبحوثنا

ىذه النتائج عدم وعي وإدراك ادلؤسسة ألمهية ربكم عماذلا يف ، وتظهر يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة
وجيا اإلعالم واالتصال احلديثة وعليو كان سؤالنا ادلوايل عن درجة ربكم ادلبحوثٌن يف تكنولوجيا اإلعالم تكنول

 واالتصال احلديثة .
 الحديثة.واالتصال  اإلعالميبين درجة تحكم المبحوثين في تكنولوجيا  :(24) رقم جدول

                                                           

.البشرية يف ادلؤسسة مقابلة مع رئيس قسم ادلوارد 1 
.مقابلة مع رئيسة مصلحة التكوين بادلؤسسة 2 

 درجة التحكم ك %
 جيدة 24 30

 متوسطة 45 56.25
 ةضعيف 11 13.75

 اجملموع 80 100%
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احلديثة أن واالتصال  اإلعالميبٌن درجة ربكم ادلبحوثٌن يف تكنولوجيا نالحظ من خالل اجلدول الذي 
ن درجة ربكمهم جيدة أمنهم  %30فيما أجاب  ،من ادلبحوثٌن أفادوا أن درجة ربكمهم متوسطة56.25%

 واالتصال ضعيفة. إلعالمامن ادلبحوثٌن أن درجة ربكمهم يف تكنولوجيا %13.75وأفاد ،
واالتصال متوسطة وديكن تفسًن  اإلعالمعليو فان غالبية ادلبحوثٌن كانت درجة ربكمهم  ي تكنولوجيا و 

لكنها الربتم  احلديثة، واالتصال اإلعالمضوء طبيعة عملهم واليت ربتم عليهم التعامل مع تكنولوجيا ذلك  على 
اجلامعي بأن درجة ربكمهم جيدة فذلك يعود اىل تكوينهم  أفادواأما من ، اجليد هبذه التكنولوجيا اإلدلامعليهم 

 من أما واالتصال احلديثة، اإلعالمىذه النسبة تتضمن ادلختصٌن يف تكنولوجيا  أن، كما واىل رلهوداهتم الشخصية
تكنولوجيا خيص  فذلك يعود إىل عدم تبين ادلؤسسة ثقافة التكوين وادلتابعة فيما  ذكروا أن درجة ربكمهم ضعيفة 

 .احلديثةواالتصال  اإلعالم

و االتصال الحديثة في تحسين األداء  اإلعالمتكنولوجيا لمساهمة  اإلطارات: تقييم المحور الثالث
 الوظيفي 

 تحسين االتصال داخل المؤسسةتقييم : القسم األول

في زيادة سرعة تداول واالتصال  اإلعالملمساهمة تكنولوجيا  االطاراتيبين تقييم  :(25) رقم جدول
 المعلومة

 

عالم واالتصال احلديثة دلسامهة تكنولوجيا اإل اإلطاراتنالحظ من خالل اجلدول الذي ينب مدى تقييم 
كانت منهم ف %36.25أما  ،ا عن رضاىمعربو  من ادلبحوثٌن %56.25يف زيادة سرعة تداول ادلعلومة أن 

 .غًن راضٌن ممن ادلبحوثٌن أهن %7.5فيما أفاد  ،بنوع ما إجاباهتم

 التقييم ك %
 راض 45 56.25
 نوعا ما 29 36.25

 غًن راض 06 7.5
 اجملموع 80 100%



 الفصل الخامس:                          التحليل الكمي والكيفي لبيانات الدراسة ونتائجها
 

97 
 

عالم واالتصال قادلة دلسامهة تكنولوجيا اإل لغازسونمؤسسة  إلطارات ابيةجينتائج  النظرة االلتظهر ىذه ا
ىم أحيث ذكر أن أحد مقابلتنا معو  يف 1ىذا ما أكده مبحوثنا، و ثة يف زيادة سرعة تداول ادلعلومةاحلدي

 ًنة على نقل ادلعلومات بسرعة وخصخاحلديثة ىو قدرة ىذه األواالتصال  اإلعالممن تكنولوجيا  ستفاداتاإل
واالتصال  اإلعالممن مزايا تكنولوجيا  باحيدوم صقذكره الباحث بل ماىذه النتائج مع  توافقبالذكر اذلاتف، وت

 . 2حركة االتصال يف ادلؤسسة وتوفًن ادلعلومة يف الوقت ادلناسب احلديثة يف ربسٌن وتنشيط 
ضعفهم يف التحكم يف  إىلالرضا ذلك يعود عن عدم رضاىم فهي ضئيلة وعدم  عربواأما نسبة من 

االنرتنت  ، كما يعود اىل ادلشاكل اليت تعانيها الوسائل التكنولوجية يف ادلؤسسة كاالنقطاعات يف خدمةتكنولوجيا
 .15ل رقم ىو مبٌن يف اجلدو مثلما 

 إلىواالتصال في تسهيل الوصول  اإلعالممساهمة تكنولوجيا ل تقييم االطارات  يبين :(26) رقم جدول
 .المعلومة

 

واالتصال احلديثة يف تسهيل الوصل اىل  اإلعالم تقييم ادلبحوثٌن دلسامهة تكنولوجيا أعالهيبٌن اجلدول 
من ادلبحوثٌن أهنم  % 23.75عن ىذه ادلسامهة  فيما أفاد راضٌن  من ادلبحوثٌن %68.75أن مصادر ادلعلومة 
 .عن عدم رضاىم عن ىذه ادلسامهة  من ادلبحوثٌن %7.5، فيما عرب راضٌن نوعا ما
دلسامهة تكنولوجيا زلل الدراسة  ادلؤسسة  إلطاراتية نستشف  النظرة االجياب النتائجخالل ىذه من 

لك سبتنرتنت و خبدمة اإل ةمزود لكون ادلؤسسةوىذا يرجع  ادلعلومات إىلواالتصال يف تسهيل الوصول  اإلعالم
 .إليهاوتسهل ذلم الوصول  ادلختلفة  على ادلعلمات االطالعهتا من اطار إذلا شبكة اتصال داخلية سبكن من خال

واالتصال احلديثة يف  اإلعالممن ادلبحوثٌن من عرب عن عدم رضاه عن مسامهة تكنولوجيا بل يف ادلقا
بعض بالتكنولوجيات احلديثة أو عدم توفرىم على  إدلامهمعدم  إىلادلعلومة وىذا يرجع  إىلتسهيل الوصول 

                                                           

.يس قسم ادلوارد البشرية بادلؤسسةمقابلة مع رئ 1 
.136ص  بق ذكره،، مرجع سصباحبلقيدوم    2 

 التقييم ك %
 راض 55 68.75
 نوعا ما 19 23.75

 غًن راض 06 7.5
 اجملموع 80 100
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يعود إىل  كما،4رقم  حيث يظهر ذلك من خالل نتائج اجلدولكسرتانت نرتنت واإل كاإلية  التكنولوجيات األساس
 وما ينتج عن ذلك من مشاكل اتصالية كاحتكار ادلعلومة. عدم سبتع بعض العمال بالثقافة االتصالية اجليدة

 

واالتصال الحديثة في تسهيل عملية  اإلعالمتكنولوجيا  ةمساهمتقييم االطارات ليبين :(27) رقم جدول
 .الموظفينالتواصل بين 

 

اإلعالم عن تسهيل تكنولوجيا راضٌن دلبحوثٌن كانوا ا % من62.5نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
، فيما عرب أهنم راضٌن نوعا ما% 25إجابةيف حٌن كانت  ،بٌن ادلوظفٌنالتواصل عملية  واالتصال احلديثة

 دم رضاىم.  عن ع من ادلبحوثٌن12.5%
واالتصال ومسامهتها  اإلعالملتكنولوجيا اسة الدر  زلل ادلؤسسة إلطاراتابية جياإلالنظرة تظهر ىذه النتائج 

احلديثة خاصة االنرتنت واالتصال  اإلعالم تكنولوجياشليزات مع  يتوافق وىذا ما ،التواصل بينهميف تسهيل عملية 
 وإلغاءتلعب عامل مهم يف تقريب ادلسافات 1مبحوثناسب مقابلة مع ح واالتصال اإلعالموتطبيقاهتا فتكنولوجيا 
 .احلواجز بٌن ادلوظفٌن

واالتصال  اإلعالمعدم ربكمهم يف تكنولوجيات  إىل يف ادلقابل يعود عدم رضا نسبة معتربة من ادلبحوثٌن
سائل التكنولوجية خاصة بعض الو عدم توفًن ادلؤسسة  إىلكما ديكن إرجاعها وعدم استغالل شليزاهتا االتصالية،  

ادلتكررة   واالنقطاعاتوكذا ادلشاكل اليت تعاين منها اإلنرتنت كضعف التدفق ، نرتنت واإلكسرتانت لكل إطاراهتااإل
 .16و 15 ذلك نتائج اجلدولٌن رقم كما تبٌن

 
 
 
 

                                                           

 1مقابلة مع ادلكلفة باإلعالم واالتصال على مستوى ادلؤسسة.

 التقييم ك %
 راض 50 62.5

 نوعا ما 20 25
 غًن راض 10 12.5
 اجملموع 80 100
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تحسين و االتصال الحديثة في  اإلعالمتكنولوجيا   مساهمة تقييم االطارات ليبين  :(28) رقم جدول
  .الرصيد المعرفي للمبحوثين

 

واالتصال يف ربسٌن  اإلعالمدلسامهة تكنولوجيا  اإلطاراتنالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن تقييم 
من ادلبحوثٌن  %36.25فيما أفاد  ،%50بنسبة  عن ىذه ادلسامهة ادلبحوثٌن راضٌنالرصيد ادلعريف أن غالبية 

 اإلعالم تكنولوجياادلبحوثٌن عن عدم رضاىم عن مسامهة  من %13.75ويف ادلقابل عرب ، ما أهنم راضٌن نوعا
 .واالتصال يف ربسٌن رصيدىم ادلعريف

تها ا خيص مسامهل يف مواالتصا اإلعالملتكنولوجيا  إجيابيةادلؤسسة ذلم نظرية  إطاراتغالبية  ، فانوعليو
نرتنت واليت تعد مصدرا ومفتوحا كون ادلؤسسة تتوفر على اإل  إىلسا يف ربسٌن الرصيد ادلعريف وىذا يعود أسا

 كون ادلؤسسة  واىل، استعماذلم ذلذه التكنولوجياسوء  إىلعدم رضا البعض  إرجاعوديكن  للحصول على ادلعلومات
 .لكل إطاراهتا ال توفرىا  لكنها تواالنرتاننرتنت على الرغم من توفرىا على اإل

 
كفاءة   و االتصال الحديثة في رفع اإلعالمجيا تكنولو  مساهمةتقييم االطارات ل: يبين (29) رقم جدول

 .في المؤسسة اإلدارياالتصال 

 

 التقييم ك %
 راض 40 50

 نوعا ما 29 36.25
 غًن راض 11 13.75

 اجملموع 80 100

 التقييم ك %
 راض 44 55

 نوعا ما 27 33.75
 غًن راض 09 11.25

 اجملموع 80 100%
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يف رفع كفاءة احلديثة واالتصال  اإلعالمدلسامهة تكنولوجيا  اإلطاراتتقييم  من خالل اجلدول الذي يبٌن
 كانت إجابةبينما   ،%55غلبية ادلبحوثٌن عربوا عن رضاىم وذلك بنسبة أنالحظ أن  اإلدارياالتصال 
 .عن عدم رضاىم من ادلبحوثٌن%11.25وعرب   ،ما نوعاب 33.75%

واالتصال احلديثة  يف ربسٌن  اإلعالمتكنولوجيا للمبحوثٌن لالنظرة االجيابية ج تعرب عن ئالنتا ىذه 
عملية التواصل بٌن   احلديثة واالتصال اإلعالمتكنولوجيا  يلهتس عود أساسا  اىلي وىذا اإلداري،االتصال 
زيادة فاعلية عملية االتصاالت تعمل على   التصالاو  اإلعالم فتكنولوجياادلختلفة،  اإلداريةونزع احلواجز  اإلداريٌن
داخل ادلؤسسة واليت  اإلداريةتلف ادلستويات فضال عن ربسٌن التنسيق بٌن سل ،داخل ادلؤسسة وخارجها اإلدارية

 .تعمل على اصلاز أىدافها
هبا ادلؤسسات اليت سبتاز  البًنوقراطيةاحلواجز  والعراقيل  إىل يف ادلقابل يرجع عدم رضا بعض ادلبحوثٌن

، فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة لكي ربقق االستفادة الكبًنة منها البد أن يقابلها تنظيم  ومية اجلزائريةالعم
يف مقابلتنا معو حيث ذكر أن التنظيم  1مبحوثنا إجابةوىذا ما تؤكده ، وىذا ما ال تتوفر عليو ادلؤسسة إداري مرن

 .جيات االتصال احلديثةاالعتبار تكنولو اإلداري للمؤسسة ال يأخذ بعٌن 
 

 : تعزيز روح االنتماء للمؤسسة يالقسم الثان

رفع الروح  و االتصال الحديثة في اإلعالموجيا تكنول ةساهممتقييم االطارات ليبين  :(39) رقمجدول
  .المعنوية للعمال

 

واالتصال احلديثة يف رفع  اإلعالمدلسامهة تكنولوجيا  اإلطاراتن خالل اجلدول الذي ينب تقييم نالحظ م
 هممن%32.5عربفيما ، %50هنم راضٌن نوعا ما وذلك بنسبة أ أفادوا الروح ادلعنوية للعمال أن غالبية ادلبحوثٌن

 .عن عدم رضاىم من ادلبحوثٌن%17.5أخًنا عرب  ،رضاىم

                                                           

مقابلة مع رئيس قسم ادلوارد البشرية بادلؤسسة.   1 

 التقييم ك %
 راض 26 32.5

 نوعا ما 40 50
 غًن راض 14 17.5
 اجملموع 80 100
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 واالتصال يف رفع روحهم ادلعنوية اإلعالمتكنولوجيا دلسامهة   لإلطاراتالرضا ادلتوسط تظهر ىذه النتائج 
نا بو أفاد ،  وىذا مايف ادلؤسسة زلل الدراسة غياب ثقافة التشجيع ونقص احلوافز وادلكافآت إىلوىذا يعود 

، ويف ادلقابل فان زلددوحوافز واضح و  م مكافآتأن ادلؤسسة ال تعتمد سليف مقابلتنا معو حيث ذكر  1مبحوثنا
عدم استغالل دلؤسسة للخدمات اليت تتيح العمال التقرب من  إىلنسبة الغًن راضٌن تعترب كبًنة نسبيا وىذا يعود 

، وكذا اعية ، ومواقع التواصل االجتماعيكاخلدمات اليت توفرىا االنرتنت كتطبيقات ادلشاركة اجلم  أكثربعضهم 
 .06ئج اجلدول رقم ا ذلك نتجتماعات السريعة كما يبٌنغرف اال

 محيط تحسينفي و االتصال الحديثة  اإلعالم تكنولوجيا مساهمة تقيم االطارات ليبين :(30) رقم جدول
 العمل. و بيئة

 

واالتصال يف ربسٌن  اإلعالمتكنولوجيا  دلسامهة اإلطاراتنالحظ من خالل اجلدول الذي يبٌن تقييم 
من ادلبحوثٌن عبورا عن رضاىم وقد عربت نفس النسبة عن أهنم راضٌن نوعا ما فيما  %45زليط وبيئة العمل أن 

 من ادلبحوثٌن عن عدم رضاىم . %10عرب 
وىذا ما العمل واالتصال يف ربسٌن بيئة وزليط  اإلعالملتكنولوجيا  لإلطاراتاالجيابية  ىذا يظهر النظرة 

واالتصال احلديثة تساىم  على ربسٌن  اإلعالمذكره الباحث غسان قاسم من  أن تكنولوجيا  ما فق معايتو 
 2.الظروف البيئية إذ تساىم يف القضاء على الضوضاء

 
 
 
 

 
                                                           

لة مع رئيسة مصلحة التكوين. مقاب 1 
41غسان قاسم داود الالمي ، مرجع سبق ذكره ، ص  2 

 التقييم ك %
 راض 36 45
 نوعا ما 36 45
 غًن راض 8 10

 اجملموع 80 100
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في تعزيز روح  و االتصال الحديثة اإلعالمتكنولوجيا  مساهمةتقييم االطارات ليبين   :(32) رقم جدول
 .فريق لدى العمالال

 
احلديثة يف تعزيز روح الفريق نالحظ  واالتصال اإلعالممن خالل اجلدول الذي يبٌن مسامهة تكنولوجيا 

علن رضاىم  عربواذين وكذلك احلال بالنسبة لل ،من ادلبحوثٌن عربوا علن رضاىم عن ىذه ادلسامهة %40أن
يف  احلديثة واالتصال اإلعالممن ادلبحوثٌن عن عدم رضاىم عن مسامهة تكنولوجيا  20، ويف ادلقابل عرب ادلتوسط

 .تعزيز روح الفريق لدى عمال ادلؤسسة زلل الدراسة
وىذا يعود  واالتصال يف رفع روح الفريق اإلعالمادلبحوثٌن راضٌن عن مسامهة تكنولوجيا  إن أغلبيةوعليو ف

عالقات بٌن أفراد ادلؤسسة وذلك من خالل تسهيل عملية التحسٌن نوعية اىل كون ىذه التكنولوجيا تقوم ب
 أداءتشجيعهم على  توضيح الرؤى واألىداف ادلشرتكة و رفع الروح ادلعنوية ذلم من خالل، و  التواصل بينهم 

تكنولوجيات االتصال احلديثة  ل ادلؤسسة لبعض استغالعدم  إىل، يف ادلقابل يفسر عدم رضا البعض األعمال
ى ادلوظفٌن العمل اجلماعية يف ادلؤسسة واليت تزيد من تقارب رؤ  تطبيقاتيف  وادلتمثلةأساساكخدمات االنرتنت 

 .ورفع احلواجز بينهم

و االتصال الحديثة في خلق روح  اإلعالمتكنولوجيا  مساهمةل تقييم االطارات يبين: (33) رقمجدول 
  .سؤولية لدى العمالالم

 

 التقييم  ك %
 راض 32 40
 نوعا ما 32 40
 غًن راض 16 20

 اجملموع 80 100

 التقييم ك %
 راض 22 27.5

 نوعا ما 43 53.75
 غًن راض 15 18.75

 اجملموع 80 100
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واالتصال احلديثة يف خلق روح ادلسؤولية لدى  اإلعالممن خالل اجلدول الذي يبٌن مسامهة تكنولوجيا 
 %27.5، فيما عرب ادلسامهة ن رضاىم ادلتوسط عن ىذهمن ادلبحوثٌن عربوا ع %53.75العمال نالحظ أن 

 ، ويف ادلقابل عربديثة يف خلق روح ادلسؤولية لديهمواالتصال احل اإلعالممنهم عن رضاىم عن مسامهة تكنولوجيا 
 .معن عدم رضاى منهم18.75% 

واالتصال يف رفع روح  اإلعالمعن مسامهة تكنولوجيا لديهم رضا متوسط  دلبحوثٌناأكثرية وعليو فان 
تكالية لدى شرحية من عمال ادلؤسسة يعود إىل غياب ثقافة ادلبادرة يف ادلؤسسة وانتشار ظاىرة اال وىذا ادلسؤولية

 .يف مقابلتنا معو 1خاصة وأن ادلؤسسة ال تضع  معايًن واضحة لتقييم األداء كما ذكر لنا ذلك مبحوثنا
 اإلنتاجية: رفع القسم الثالث

القيام  إمكانيةالحديثة في  و االتصال اإلعالم تكنولوجيا همة مسال تقييم االطارات  يبين (34رقم ) جدول
 .بأكثر من عمل في وقت واحد 

 

 القيام إمكانيةيظهر لنا من خالل اجلدول الذي يبٌن مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف 
فيما عرب  ،دلبحوثٌن عربوا عن رضاىم عن ىذه ادلسامهةا من %56.25بأكثر من عمل يف وقت واحد أن 

 .ةعن عدم رضاىم عن ىذه ادلسامه من ادلبحوثٌن%6.25، وأخًنا أفاد منهم عن رضاىم ادلتوسط 37.5%
سن استغالل احلديثة وذلك حبواالتصال  اإلعالماالجيابية لتكنولوجيا  اإلطاراتنظرة ىذه كس تع 
والذي يتيح ميزة  نرتانت واالكسرتانتاحلاسوب وخاصة أنو متصل بشبكة اإلواالتصال خاصة  اإلعالمتكنولوجيا 

بأن احلاسوب  تمعها حيث أفاد 2مبحوثنا يف مقابلتناما ذكرتو ما يعززه  القيام بأكثر من عمل بنفس الوقت وىذا
 .نرتنت واالنرتانتخاصة وأنو مزود خبدميت اإلقت واحد القيام بأكثر من عمل يف و  إمكانيةأتاح للعامل 

                                                           

 1مقابلة مع رئيس قسم ادلوارد البشرية بادلؤسسة. 
 2مقابلة مع رئيسة قسم التكوين بادلؤسسة.

 التقييم ك %
 راض 45 56.25

 نوعا ما 30 37.5
 غًن راض 5 6.25
 اجملموع 80 100
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ئص اليت النقا واىل احلديثة،واالتصال  اإلعالم ربكمهم يف تكنولوجياضعف  إىلويرجع عدم رضا البعض 
وكذا عدم توفر  ،نرتنت وضعف تدفقهااإل كانقطاعاتت اإلعالم واالتصال يف ادلؤسسة  تعاين منها تكنولوجيا
 .إطارات ادلؤسسة ولوجية لنسبة معتربة من بعض الوسائل التكن

تقليل ل الحديثة في و االتصا اإلعالمتكنولوجيا مساهمة ل تقييم االطارات  يبين :(35) رقمجدول 
 .عند القيام بالمهام المختلفة األخطاء 

 

طاء خاجلدول الذي يبٌن مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف تقليل األ يظهر لنا من خالل
عن  42.5%، فيما عرب ادلبحوثٌن راضٌن عن ىذه ادلسامهةمن  ،%52.5أن  ،عند القيام بادلهام ادلختلفة

 .من ادلبحوثٌن عن عدم رضاىم  5%، ويف ادلقابل عرب رضاىم ادلتوسط
واالتصال احلديثة يف  اإلعالمدلسامهة التكنولوجيا  اإلطاراتننا القول أن تقييم ىذه النتائج ديكخالل  من 
لنا  وىذا ما أكده 1توافق مع خصائص ىذه التكنولوجيا حيث أهنا تقلل من نسبة األخطاء ادلرتكبة توفًن ادلرونة ي

طاء وذلك من خالل خاصية واالتصال تقلل األخ بأن تكنولوجيا اإلعالم أفادوالذي  يف مقابلتنا معو 2مبحوثنا
 و اليت تتميز بو ىذه التكنولوجيا.التنبي

  .واالتصال في رفع الجودة المهنية اإلعالممساهمة تكنولوجيا تقييم االطارات ليبين  :(36) رقم جدول 

                                                           

136بلقيدوم صاحل ، مرجع سابق ،ص . 1 
2مابلة مع رئيس قسم ادلوارد البشرية بادلؤسسة.

 

 التقييم ك %
 راض 42 52.5
 نوعا ما 34 42.5

 غًن راض 4 5
 اجملموع 80 100

  ك %
 راض 45 56.25

 نوعا ما 30 37.5
 غًن راض 5 6.25
 اجملموع 80 100
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واالتصال احلديثة يف رفع اجلودة ادلهنية  اإلعالمم مسامهة تكنولوجيا من خالل اجلدول الذي يبٌن تقيي
رضاىم  عن منهم%37.5فيما عرب  ادلسامهة،عن رضاىم عن ىذه  عربوا ادلبحوثٌن من%56.25نالحظ أن 

 رضاىم.من ادلبحوثٌن عن عدم %5وأخًنا عرب  ادلتوسط،
 اإلعالم واالتصال احلديثة يفمسامهة تكنولوجيا ادلؤسسة يف  إلطاراتالنظرة االجيابية  تظهر ىذه النتائج

يثة واالتصال احلد اإلعالمن تكنولوجيا أرفع اجلودة ادلهنية وىذا ما يتوافق وماذكره الباحث قاسم داود الالمي من 
تعاملهم مع تكنولوجيا سوء  إىل يعود عدم رضا بعض ادلبحوثٌن ويف ادلقابل 1.تزيد يف جودة سلرجات ادلؤسسة

ت التكنولوجيامجيع واىل عدم توفرىم على تلك التكنولوجيا خاصة أن ادلؤسسة ال توفر  ،واالتصال ماإلعال
 إطاراهتا.االتصالية  لكل 

ال الحديثة في سرعة اتخاذ و االتص اإلعالمتكنولوجيا  مساهمة ل تقييم االطارات  يبين :(37) رقم جدول
 .القرار

 

واالتصال احلديثة يف سرعة ازباذ القرار  تكنولوجيا اإلعالمذي يبٌن مسامهة نالحظ من خالل اجلدول ال 
 أن 
، عن رضاىم منهم%37.5يف حٌن عرب  ادلسامهة،ادلبحوثٌن عربوا عن رضاىم ادلتوسط عن ىذه  من% 55

 .عن عدم رضاىم ن ادلبحوثٌنم %7.5وأخًنا عرب 
واالتصال يف سرعة  اإلعالمسامهة تكنولوجيا دل لإلطاراتالتقييم ادلتوسط نستشف ئج من خالل ىذه النتا
كون  متوسطة الرضاالغالبية  تالقرار لذلك كانتعتمد نظام مركزية كون ادلؤسسة   إىلاازباذ القرار وىذا يعودأساس

ازباذ السامية اليت ديكنها  اإلطاراتهم من عن رضاىم ف عربواأما من ، ليست بيدىاازباذ القرار مسؤولية 
 القرارات.

                                                           

43ي، مرجع سابق، ص قاسم داود الالم  1 

  ك %
 راض 30 37.5

 نوعا ما 44 55
 غًن راض 6 7.5
 اجملموع 80 100
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رفع الكفاءة   الحديثة في واالتصال اإلعالمساهمة تكنولوجيا متقييم االطارات ليبين  :(38) رقم جدول.

 .المهنية 

 

الذي يبٌن مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف رفع الكفاءة يظهر لنا من خالل اجلدول 
رضاىم ادلتوسط، وأخًنا عرب عن %35من ادلبحوثٌن عربوا عن رضاىم، يف حٌن عرب  %52.5ادلهنية أن 

 من ادلبحوثٌن عن عدم رضاىم .12.5%
 اإلعالمامهة تكنولوجيا يف مس لإلطاراتاالجيابية  النظرةنستشف  من خالل قراءتنا  ذلذه النتائج

تكنولوجيا  أنالباحث قاسم داود الالمي من  وما ذكرهيف رفع الكفاءة ادلهنية وىذا ما يتوافق  احلديثة واالتصال
وىذا يدل على االستغالل اجليد  ،1%75بة واالتصال احلديثة ترفع الكفاءة ادلهنية يف ادلؤسسة بنس اإلعالم

ويف ادلقابل فإن نسبة الذين عربوا عن عدم رضاىم يف ادلؤسسة،  احلديثةال واالتص اإلعالمدلخرجات تكنولوجي 
 أوها يعدم توفرىم عل أواحلديثة  واالتصالعدم ربكمهم يف تكنولوجيا اإلعالم  إىلتعترب مرتفعة نسبيا وذلك يعود 

 على البعض منها .
الحديثة في زيادة دقة تصال واال اإلعالمتكنولوجيا  ةساهممتقييم االطارات ليبين  :(39) رقم جدول
  .األداء

                                                           
 .69، مرجع سبق ذكره، صغسان قاسم داود الالمي1

 التقييم ك %
 راض 42 52.5

 نوعا ما 28 35
 غًن راض 10 12.5
 اجملموع 80 100

 التقييم ك %
 راض 47 58.75
 نوعا ما 19 23.75

 غًن راض 14 17.5
 اجملموع 80 100



 الفصل الخامس:                          التحليل الكمي والكيفي لبيانات الدراسة ونتائجها
 

107 
 

 

زيادة دقة األداء  يف احلديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجياة مسامه يبٌن الذي اجلدول خالل منيظهر لنا 
 عرب وأخًنا ادلتوسط، رضاىم عنمنهم  %23.75رب ع حٌن رضاىم يف عن ربوامن ادلبحوثٌن ع% 58.75أن 

 .منهم عن عدم رضاىم 17.5%
واالتصال  اإلعالمتكنولوجيا  دلسامهة  لإلطاراتتظهر لنا النظرة االجيابية  ،ه النتائجذمن خالل قراءتنا ذل

ودة و تقليل ، من خالل ربسٌن اجلالتكنولوجيامع خصائص ىذه  قما يتوافاحلديثة يف زيادة دقة األداء وىذا 
، وىذا يدل على على الدقة  يف األداء باإلجياب ادلعلومة وىذا ماينعكس وإيصالاألخطاء وكذا سرعة التواصل 

عدم حسن استغالل تلك  إىل أساسا عدم رضا بعض ادلبحوثٌن ، و يعودالستغالل اجليد لتلك التكنولوجياا
ضعف تدفق اإلنرتنت شلا ينتج عنو سوء توصيل واستغالل  ، وكذاادلبحوثٌنالتكنولوجيا وعدم توفرىا بالنسبة لبعض 

 .تساىم كثًنا يف زيادة دقة األداءادلعلومات والبيانات واليت 
سرعة  زيادة في الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا مساهمةل تقييم االطارات  يبين :(49) ل رقمدو ج

   .األداء

 

يف زيادة سرعة األداء نالحظ  احلديثةواالتصال  اإلعالمول الذي يظهر مسامهة تكنولوجيا دمن خالل اجل
 ، ويف ادلقابل عربادلتوسط منهم  عن رضاىم %32.5، فيما عرب عن رضاىم عربوا من ادلبحوثٌن %52.5 أن
 .عن عدم رضاىم  15 

واالتصال  اإلعالمدلسامهة تكنولوجيا  لإلطاراتذه النتائج نستشف النظرة االجيابية من خالل قراءتنا ذل 
وتنشيط ية والالمركزية نء وىذا يفسر من خالل شليزات ىذه التكنولوجيا خاصة الالتزامااحلديثة يف زيادة سرعة األد

 تسمح ذلم بالتعامل اجليد مع افتقارىم للمهارة اليت إىلويعود عدم رضا البعض  1االتصال داخل ادلؤسسة،حرك 
يف ادلؤسسة زلل  احلديثة  التكنولوجياتعدم استغالل بعض  إىلواالتصال احلديثة وأيضا  اإلعالمتكنولوجيا 

                                                           

206بومعيل سعاد ، مرجع سابق،ص    1 

 التقييم ك %
 راض 42 52.5
 نوعا ما 26 32.5

 غًن راض 12 15
 اجملموع 80 100
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، وكذا عدم استغالل ادلؤسسة لتقنية العمل عن 07حيث يبٌن ذلك اجلدول رقم  اإلنتاجيةكالتطبيقات الدراسة  
 .22 دول رقمهر ذلك من خالل نتائج اجلبعد ويظ
 الرفع من و االتصال الحديثة في اإلعالمد تكنولوجيا مساهمة تقييم االطارات ل يبين  :(40) رقم جدول
 .اإلبداعيةالروح 

 

راضٌن نوعا ما عن مسامهة  ادوا أنمن ادلبحوثٌن أف %52.5 عاله أنهر لنا من خالل اجلدول أيظ
ما ي، فمنهم عن رضاىم %33.75، يف حٌن عرب بداعيةديثة يف رفع روحهم اإلحلتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ا

 .عن عدم رضاىم من ادلبحوثٌن %13.75عرب 
 اإلعالم يظهر لنا الرضى ادلتوسط إلطارات ادلؤسسة عن مسامهة تكنولوجيا النتائج من خالل قراءتنا ذلذه 

 بو ادلؤسسات اجلزائرية  اجلمود الذي تتميز إىل ذلك و يرجع ،ية للعمالعبدايف رفع الروح اإلواالتصال احلديثة 
وذلك من خالل افتقارىا  واإلبداع ةادلباردعلى ثقافة التشجيع   إىلتفتقر  حيث أهناوخاصة العمومية منها، 

يف رفع الروح واالتصال احلديثة  اإلعالممهة تكنولوجيا يقلل من مسا والتحفيز وىذا ما ادلكافأةلسياسات 
مساحات العمل كوعدم استغالذلا للخدمات اليت تقدمها االنرتنت   ادلؤسسةافتقار  إىل، كما يعود اإلبداعية
 .06ر كما يظهر ذلل من خالل نتائج اجلدول رقم اليت تعترب رلاال لإلبداع وتبادل األفكا ادلشرتكة

 

 

 

 

 

 

 التقييم ك %
 راض 27 33.75

 نوعا ما 42 52.5
 غًن راض 11 13.75

 اجملموع 80 100
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 :دراسة نتائج ال.4

 :اسة بناءا على التساؤالت الفرعيةنتائج الدر  .أ

ل الفرعي األول والذي  بالتساؤ  ادلتعلقة لألسئلة ربليلنا خالل منا من الدراسة النظرية وادليدانية، و انطالق
توصلنا  لغاز قالمةالحديثة في مؤسسة سون تكنولوجيا اإلعالم واالتصال استخداممجاالت  : أهميدور حول

 :يجة التاليةنتالإىل 

التدوين، اىل  من الدراسة زلل ادلؤسسة يف احلديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام رلاالت تتعدد 
 .وسيلة كل خصائص حسب وذلك ادلختلفة ادلعلومات عن والبحث واالتصال التواصل إىل واألرشفة،احلفظ 

  :ويظهر ذلك من خالل ادلؤشرات التالية

  االنرتانت نرتنت، حلديثة وادلتمثلة يف احلاسوب ،اإلواالتصال ا اإلعالمأىم تكنولوجيات  علىتتوفر ادلؤسسة
أن ادلؤسسة  االجابات %من23.43 نسبة جاءتحيث  05، وىذا ما يوضحو اجلدول رقم واالكسرتانت

 ،%16.25، فيما كانت نسبة اإلنرتنت نفس النسبة بالنسبة األنرتانتبلك تتوفر على احلاسوب وكذ
 % بالنسبة االكسرتانت . 13.4و،
 نرتنت ويظهر ذلك من استغالل اخلدمات اليت توفرىا اإل يف ادلؤسسة زلل الدراسة وجدنا أن ىناك قصور يف

 %100وذلك بنسبة  على خدمة الربيد االلكرتوين فقطحيث يظهر اقتصار ادلبحوثٌن  06 خالل اجلدول رقم
األعمال و  التطبيقات اإلنتاجية ،سحايبالنرتنت كالتخزين رىا اإلاخلدمات واحللول اليت توغ إغفال العديد منو 

 .يت تعد أىم التكنولوجيات احلديثةادلكتبية وىذا يظهر قصور يف استغالل ىذه التكنولوجيا وال
  حيث  07كما ىو مبٌن يف اجلدول رقم :احلاسوب يف ادلؤسسة زلل الدراسة  تتنوع رلاالت  استخدامات

دم يف حفظ ادلعلومات ، ويستخ%28.73بنسبة  قارير واستخدام التطبيقات ادلختلفةيستخدم يف كتابة الت
تقارير ودراسة ال إرسالاستغاللو يف كما يتم   ،%19.54تدوين جديد ادلؤسسة بنسبة  و يف ،%20.68بنسبة 

 .ادلشاريع ادلختلفة
 حيث  08عنو نتائج  اجلدول رقم  ا ماتعربوىذ ،نرتنت يف ادلؤسسة زلل الدراسة اتصالية تعليميةاستخدامات اإل

،  %31.42 لكفاءة وادلعلومات بنسبة، وتستخدم كأداة لتطوير ا%40يف: التواصل مع اإلدارة بنسبة  دمتستخ
 %.24.07لتواصل مع الزمالء بنسبة كما تستخدم يف ا

 حيث تستخدم    11تائج اجلدول رقمن عنو تتنوع استخدامات األنرتانت يف ادلؤسسة زلل الدراسة وىذا ما عربت
وتستخدم يف عمليات ، %25.66، االتصال بادلوظفٌن بنسبة %32.08: احلصول على ادلعلومات بنسبة يف

 %. 19.25، ويف مراقبة العمل بنسبة %21.39التسيًن بنسبة 
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  تستخدم اإلكسرتانت يف ادلؤسسة زلل الدراسة باألساس يف التواصل مع الفروع األخرى للمؤسسة والتواصل مع
روع األخرى للمؤسسة بنسبة مع الف ، حيث تستخدم يف التواصل10ج اجلدول رقم زمالء وىدا ماعربت عنو نتائال

 %.26.78، ويف التواصل مع الزمالء بنسبة  71.42%
 عمل ظهور %،38.15إرسال ادلعلومات السريعة بنسبةالدراسة يف:  زلل رتوين يف ادلؤسسةيستخدم الربيد اإللك 

%، وىذا ما عربت  عنو نتائج اجلدول رقم 26.31، حضور االجتماعات بنسبة %32.23مستعجل بنسبة 
11 . 

 واالتصال اإلعالمالتساؤل الثاني والذي يتمحور حول مكانة تكنولوجيا فيما خيص ربليلنا لنتائج  أما
  :فقد توصلنا للنتيجة التاليةفي المؤسسة  الحديثة

 .بادلؤسسة زلل الدراسة دبكانة متوسطة ربظى تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة 

 ؤشرات التالية:ويتبٌن دلك من خالل ادل 

  16سرعة اإلنرتنت يف ادلؤسسة زلل الدراسة ضعيفة ويظهر ذلك من خالل اجلدول رقم. 
  احلديثة وىذايواجو بعض إطارات ادلؤسسة زلل الدراسة صعوبات يف استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

 من ادلبحوثٌن.  %23.75بنسبة  وذلك ،19نتائج اجلدول رقم ما تبينو 
  أثناء استعماذلم لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  قادلة لغازاليت يواجهها إطارات مؤسسة سونتتمثل الصعوبات

 .%36.85%، لغوية بنسبة 63.15: صعوبات تقنية بنسبة يف19حسب نتائج اجلدول رقم 
  21  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال متوسطة وىذا ما تظهره نتائج اجلدول رقمدرجة ربكمهم يف اإلطاراتغالبية. 
 22ادلؤسسة زلل الدراسة ال تتوفر وال تتيح لعماذلا ميزة العمل عن بعد وىذا ما تظهره نتائج اجلدول رقم. 
  لوجيا اإلعالم ال تشرتط ادلؤسسة زلل الدراسة على ادلرتشحٌن اجلدد لشغل وظائف إدارية التحكم اجليد يف تكنو

 .23واالتصال احلديثة ويظهر ذلك من خالل نتائج اجلدول رقم 
  وذلك  24قم ر درجة ربكم أغلبية إطارات ادلؤسسة زلل الدراسة متوسطة ويظهر ذلك من خالل نتائج اجلدول

 %.56.25بنسبة 

ساهمة تكنولوجيا اإلطارات لم حول تقييم التساؤل الثالث والذي يتمحور لنتائج ربليلنا خيص ما يف أما
 :فقد توصلنا للنتيجة التالية الوظيفي أدائهم تحسيناإلعالم واالتصال في 

 ربسٌناإلعالم واالتصال احلديثة يف  تكنولوجيالغاز قادلة نظرة اجيابية دلسامهة طارات مؤسسة سونديتلك إ
 .الوظيفي أدائهم

 ويظهر ذلك من خالل ادلؤشرات التالية:
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 واالتصال احلديثة يف ربسٌن االتصال داخل ادلؤسسة فغالبية  اإلعالممهة تكنولوجيا دلسا التقييم االيجابي
تصال داخل واالتصال احلديثة يف ربسٌن اال اإلعالمدلسامهة تكنولوجيا ذلم نظرة اجيابية  اإلطارات

 :ادلؤسسة وذلك من خالل
  ة سرعة تداول ادلعلومة بنسبة اإلعالم واالتصال يف زياد تكنولوجيةراضون عن مسامهة  اإلطاراتغالبية

 .25كما تبٌن ذلك نتائج اجلدول رقم  56.25%
  ادلعلومة   بنسبة  إىليف تسهيل الوصول احلديثة راضون عن مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  اإلطاراتجل

 .26% كما تبٌن ذلك نتائج اجلدول رقم 68.75
  واالتصال احلديثة يف تسهيل عملية التواصل بٌن  اإلعالملوجيا أغلبية إلطارات ذلم نظرة اجيابية عن مسامهة تكنو

 .27% كما تبٌن ذلك نتائج اجلدول رقم62.5ادلوظفٌن وذلك بنسبة 
  أكثرية إطارات ادلؤسسة زلل الدراسة ذلم نظرة اجيابية عن مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف ربسٌن

 .%55وذلك بنسبة  31نتائج اجلدول رقماالتصال اإلداري ويظهر ذلك من خالل 
 

  واالتصال يف تعزيز روح االنتماء للمؤسسة  اإلعالمدلسامهة تكنولوجيا  متوسطا اإلطاراتجاء تقييم 

 :وذلك يتضح من خالل

  رفع الروح ادلعنوية للعمال كما يبٌن ذلك  احلديثة يفاإلعالم واالتصال  دلسامهة تكنولوجياالتقييم ادلتوسط
 %. 50وذلك بنسبة ، 30 قمر اجلدول 

  ادلؤسسة عن مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف تعزيز روح الفريق ويبٌن ذلك نتائج  إطاراترضا
 %.40،بنسبة  32اجلدول رقم 

  روح ادلسؤولية لدى عمال ادلؤسسة واالتصال احلديثة يف خلق اإلعالمالتقييم ادلتوسط دلسامهة تكنولوجيا ،
 %.53.75بنسبة  33ك من خالل نتائج اجلدول رقم ويظهر ذل

 وذلك من خالل  اإلنتاجيةواتصال احلديثة  يف رفع  اإلعالمنظرة اجيابية  دلسامهة تكنولوجيا  اإلطاراتلك  ديت: 
  واالتصال احلديثة يف سبكينهم من القيام بأكثر  اإلعالمغالبية إطارات ادلؤسسة راضون عن مسامهة تكنولوجيا

 .34ويظهر ذلك من خالل نتائج اجلدول رقم  %،56.25احد يف نفس الوقت وذلك بنسبة من عمل و 
  يف رفع اجلودة ادلهنية وذلك االتصال احلديثة و  اإلعالمضون عن مسامهة تكنولوجيا اأكثرية إطارات ادلؤسسة ر

 .36وذلك ما تبينو نتائج اجلدول رقم  %56.25بنسبة 
 زيادة سرعة األداء وذلك  يف احلديثة واالتصالاإلعالم  تكنولوجيا مسامهة عن راضون ادلؤسسة إطارات جل

 .40%وىذا ما يتبٌن من خالل اجلدول رقم 52.5بنسبة 
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  غالبة إطارات ادلؤسسة ديلكون رضا متوسطا عن مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف تعزيز روحهم
 .41ل رقم % وىذا تظهره نتائج اجلدو 58.75ن بنسبة  اإلبداعية

 :هدافاألعلى  انتائج الدراسة بناء ب.

التعرف على أهم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من دراستنا ىذه ىو: هدف األولالوقد كان 
 وبناء على ىذا اذلدف فقد كانت النتائج كالتايل: ،لغاز قالمةعملة في مؤسسة سونالحديثة المست

  نرتنت، اإل: احلاسوبيثة وادلتمثلة يفواالتصال احلدتكنولوجيات اإلعالم  أىمتتوفر ادلؤسسة على ،
 االنرتانت ، اإلكسرتانت.

  وتطبيقات إدارة ادلشاريع احلسابيةال تتوفر ادلؤسسة على أىم خدمات اإلنرتنت كاحلوسبة ،. 

 ، فقد توصلناازنلغالحديثة في مؤسسة سو  معرفة مكانة تكنولوجيا : وادلتمثل يف للهدف الثانيأما بالنسبة 
 :للنتائج التالية

  يف ادلؤسسة زلل الدراسة متوسطةتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة دبكانة  ربظى. 

 :ادلؤشرات التاليةوىذا يظهر من خالل  

  واالتصال احلديثة اإلعالمعدم ربكم نسبة معتربة من عمال ادلؤسسة يف تكنولوجيا. 
  يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثةعدم توفًن ادلؤسسة لدورات تكوينية لصاحل عماذلا. 
 عدم استغالل ميزة العمل عن بعد اليت توفرىا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة. 

عن مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في  الكشف :وادلتمثل يف للهدف الثالثالنسبة أما ب
 :لنا للنتائج التاليةفقد توص ،تحسين جودة وكفاءة االتصال داخل المؤسسة

  سامهت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف ربسٌن جودة وكفاءة التصال داخل ادلؤسسة زلل الدراسة
 وذلك من خالل:

 .ربسٌن زيادة سرعة ادلعلومة 
 تسهيل الوصول إىل مصادر ادلعلومة. 
 .ربسٌن التواصل بٌن ادلوظفٌن 
 الرصيد ادلعريف إلطارات ادلؤسسة. ربسٌن 

 



 الفصل الخامس:                          التحليل الكمي والكيفي لبيانات الدراسة ونتائجها
 

113 
 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  تقييم االطارات لمساهمة التعرف على :وادلتمثل يف ابعالهدف الر خيص  أما فيما
 :فقد توصلنا للنتيجة التالية ،المؤسسة باألداء الوظيفي   تحسينة في ثالحدي

 وذلك من خالل ،سامهت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف رفع األداء الوظيفي للمؤسسة االقتصادية: 
 القيام بأكثر من عمل يف وقت واحد.حة إمكانية إتا 
 ادلسامهة يف رفع اجلودة ادلهنية. 
 ادلسامهة يف زيادة الكفاءة ادلهنية. 
  األداءادلسامهة يف ربسٌن دقة. 

 :راسة بناءا على الدراسات السابقةنتائج الد ج.

سة تقييم اإلطارات ،ودراستعملة ومكانتها دبؤسسة سونلغازيعد التعرف على أىم التكنولوجيات ادل
دلسامهتها يف ربسٌن أدائهم  اذلدف األساسي يف دراستنا، وقد قمنا بعرض النتائج وربليلها ومناقشتها  بناءا على 

 الدراسات السابقة ، وقد كانت على النحو التايل: 

 ابتسام يف أن  تتفق دراستنا ودراسة بلهانية اذلام وبوترعة: 01أىم النتائج بناءا على الدراسة السابقة رقم
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة تساعد يف تطوير ورفع األداء الوظيفي، وكما تسهل تكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال احلديثة للوصول للمعلومات يف أي وقت ومكان وتساعد يف اصلاز مهام سلتلفة يف نفس الوقت، 

 ت اليت تقدمها.لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال مكانة دلميزاهتا واخلدما
إال أن ىذه الدراسة زبتلف عن دراستنا حيث تقوم ىذه الدراسة أساسا على ىدف أساسي وىو معرفة دور 
تكنولوجيا يف رفع األداء يف حٌن دراستنا ىدفها معرفو مكانة التكنولوجيا احلديثة وتقييم اإلطارات دلسامهتها يف 

 .ربسٌن أدائو
 على أن  ،دراسة مالك فطيمة : تتفق دراستنا مع ما توصلت إليو02لسابقة رقمأىم النتائج بناءا على الدراسة ا

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة تساىم يف تقليص اجلهد والوقت والتمكن من اصلاز ادلهام يف وقت واحد،  
دمات اليت كما أنادلؤسسات أصبح يفرض عليها اللجوء الستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دلزاياىا واخل

تقدمها،واستغالل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من اجل الوصول إىل ادلعلومة يف أي وقت ومكان، تساىم 
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف رفع أو ربسٌن األداء الوظيفي.

 إال أن ىذه الدراسة زبتلف عن دراستنا من حيث أن ىذه الدراسة كان ىدفها التوصل إىل حقائق اليت تسهم
ادلعلومات واالتصال يف تطوير أداء األفراد دبا حيقق األداء الناجح من خالل دراسة األمهية وادلكانة  وتقييم 
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العاملٌن ذلا يف حٌن دراستنا كانت هتدف إىل معرفة أىم التكنولوجيا ادلستخدمة ومكانتها يف ادلؤسسة وتقييم 
 اإلطارات ذلا.

 أن يف دراستنا ونتائج بولعويدات حورية دراسة نتائج  تتفق :03رقم قةالساب الدراسة على بناءا الدراسة نتائج 
 من وىذا ادلؤسسة، داخل االتصال ربسٌن يفسامهت  احلديثة االتصال تكنولوجيا أن توصلتا الدراستٌن كال

 ىعل القضاء إليها، الوصول وسرعة ادلعلومة، تداول سرعةزيادة  ادلوظفٌن، بٌن االتصال سهولة ربسٌن  خالل
 .ادلعلومة يصيب قد الذي التشوه على القضاء االتصال، عوائق

 االنتاجية، ربسٌن يف سامهت احلديثة االتصال تكنولوجيا أن يف دراستنا مع بولعويدات حورية دراسة تتفق كما
  .األداء يف الدقة وزيادة العمل، كفاءة من الرفع األداء، يف السرعة زيادة خالل من

 يف احلديثة االتصال تكنولوجيا استخدام يف التباين خالل من دراستنا نتائج عن زبتلف الدراسة ىذه نتائج ان إال
 .واإلنرتنت احلاسوب ماخيص يف إال ادلؤسسة

 :النتيجة العامة للدراسة.5

ألداء الوظيفي إلطارات مؤسسة حسب ادلبحوثٌن فإن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة سامهت يف ربسٌن ا
ز قادلة ويتبٌن لنا ذلك من خالل النتائج وفق التساؤالت واألىداف ولكن ىناك بعض ادلؤشرات اليت مل لغاسون

 :تتحقق لنا وعلى سبيل الذكر ال احلصر

 على أىم التكنولوجيات  عدم توفر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالشكل ادلطلوب حيث ال يتوفر بعض ادلبحوثٌن 
 واإلكسرتانت. االنرتنت، كاحلاسوب، اإلنرتنت

  اخلدمات اليت توفرىا وكذا عدم استغالل بعض  واالنقطاعاتوجود مشاكل يف خدمة اإلنرتنت كضعف التدفق
 . ىذه الوسيلة

  ولوجيا اإلعالم متابعة وتأطًن عمال ادلؤسسة  فيما خيص تكن إمهالنقص يف اجلانب الفين ويظهر ذلك من خالل
 .واالتصال احلديثة

نظرية والدراسة الميدانية والتي قادتنا إلى المؤسسة محل الدراسة توصلنا للنتيجة من خالل الدراسة ال
التالية: التقييم االيجابي لإلطارات لمساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال النعكس بالضرورة المساهمة 

ارات بالمزايا معرفة اإلطالفعالة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في رفع الداء الوظيفي، بل يرجع إلى عدم 
 واالتصال في المؤسسات المختلفة. التي تقدمها تكنولوجيا اإلعالم  الكبيرة
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 :خاتمة

يعد ميدان تكنولوجيا العالم واالتصال احلديثة ميدانا خصبا للبحث والدراسة لنظرا لتجدده وتطوره  
االقتصادي، وىذا ما تناولناه  الدائم وادلستمر وكذا تشابكو مع كثًن من ميادين البحث األخرى ومنها ادليدان

فيبحثنا والذي تناول بالدراسة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة ومسامهتها يف رفع أداء ادلؤسسة، من خالل 
 غاز قادلة.ليا يف رفع داء إطارات مؤسسة سوندراستنا  دلسامهة ىذه التكنولوج
مسامهة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف رفع األداء،   إىل بعض النقائص اليت تعيق وقد توصلنا يف دراستنا ىذه،

 كما جيب على ادلؤسسة أن تعاجل األمر وذلك من خالل:
 م واالتصال جلميع إطارات ادلؤسسةتوفًن وسائل تكنولوجيا اإلعال. 
  زيادة سرعة تدفق اإلنرتنت ومعاجلة مشاكل االنقطاعات وكذا استغالل اخلدمات اليت توفرىا اإلنرتنت
 .االكتفاء بالربيد اإللكرتوين موعد
   متابعة ادلؤسسة عماذلا من خالل تكوينهم يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة من أجل الرفع من

 كفاءهتم ودرجة ربكمهم يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة.
 ق أقصى استفادة  من تعزيز وتفعيل التعاون وادلشاركة بٌن اجلامعات وادلؤسسات االقتصادية بغية ربقي

 البحوث والدراسات يف رلال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة.
  زيادة االىتمام بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة على ادلستوى األكادديي من خالل تدريسها وفتح

 .ى ادلاسرت يف اجلامعات اجلزائريةزبصص كامل على مستو 
  ض أدكر يف ميدان تكنولوجيا االعالم واالتصال احلديثة على مستوى دعوة الباحثٌن األكاددييٌن للخو

 ادلؤسسات االقتصادية.
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 احلديث واالتصال اإلعالم تكنولوجيا: ااألول المحور

 

 ؟ ادلؤسسة يف ادلستخدمة احلديثة واالتصال االعالم تكنولوجيات أىم ماىي-1 

 ادلؤسسة؟ يف احلديثة واالتصال االعالم تكنولوجيات ادخال مت مىت منذ-2 

 عملكم؟ حتسني على الفائدة ذلا كان تكنولوجيا أكثر ماىي-3 

 للزبائن؟ سلصص أخضرا خطا ادلؤسسة تتلك ىل-4 

 ؟شًتط ادلؤسسة على ادلوظفني اجلدد اإلدلام بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة ىل-5 

 واالتصال؟ االعالم تكنولوجيات التنظيمي ىيكلها يف ادلؤسسة تأخذ ىل-6 

 جديدة؟ اتصالية تكنولوجيا أي ادخال وبعد قبل ألدائها تقييم بإجراء ادلؤسس تقوم ؟ىل-7 

 رقمية؟ مؤسسة اىل التحوب ادلؤسسة يكمن ىل-8 

 مؤستكم؟ على واالتصال اإلعالم تكنولوجيا ادخال نتائج أىم ماىي-9 

 الوظيفي األداء: الثاين احملور

 عماذلا؟ لألداء دوري تقييم بإجراء ادلؤسسة تقوم ىل -1 

 بالتقييم؟ هبذا يقوم الذي من-2 

 بادلؤسسة؟ العاملني آدا لتقييم تستخدم زلددة معايري ىناك ىل-3 

 ادلؤسسة؟ تعتمده الذي األداء تقييم معايري على ادلوظفني من مسبق اطالع ىناك ىل-4 

 األداء؟ لتقييم ادلؤسسة اجراء من الغاية ماىي-5 

 عماذلا؟ لصاحل واحلوافز ادلكافآت تقدمي سياسة ادلؤسسة تعتمد ىل-6 

 ادلؤسسة؟ عمال ترقية يكون أساس أي على-7 

 



 االستمارة قبل التحكيم

 

 

 

 

 المحور األول: البيانات الشخصية:

 .الجنس: ذكر              أنثى 1

 .األقدمٌة بالعمل فً المؤسسة:   ..................................2

 .ماهً الوظٌفة التً تشغل بالمؤسسة: ..........................3

 اإلعالم واالتصال المستخدمة في المؤسسة االقتصادية:المحورالثاني: أهم التكنولوجيا 

 هل تستخدم جهاز الحاسوب فً عملك؟   نعم             ال .1

 .إذا كانت إجابتك ب"نعم" هل تستخدمه من أجل: 2

 كتابة التقارٌر الٌومٌة        عملٌات حسابٌة              برنامج اكسٌل 

 تذكر......................أخرى 

 .هل جهاز حاسوبك متصل باألنترنت؟ نعم              ال   3

 .إذا كانت إجابتك ب "نعم" فٌما تستخدمها ..................................4

 نعم            ال   Intranet.هل تمتلكون الشبكة الداخلٌة 5

 مونها من أجل: .إذا كانت إجابتك ب "نعم" هل تستخد6

 التواصل السرٌع      الرسال تقارٌر إلكترونٌة بٌنكم      

 أخرى تذكر................................................................. 

 نعم            ال  Extranet.هل تمتلكون شبكة 7

 .إذا كانت إجابتك ب "نعم" فٌما ٌتم اإلعتماد علٌها: 8

 التواصل مع الهٌئات والسلطات  من أجل-



 من أجل التواصل مع الفروع األخرى لمؤسستكم -

 أخرى تذكر.............................................................-

 .هل تمتلك المؤسسة برٌد الكترونً؟      نعم           ال    9

 أجل:  .إذا كانت اإلجابة ب "نعم" هل ٌتم استخدامه من11

 إرسال معلومات سرٌعة           ظهور عمل مستعجل          حضور إجتماعات -

 أخرى تذكر...................................................................

 ؟ نعم             ال email.هل ٌتم إرسال محاضر االجتماعات فً 11

 رج أوقات العمل: نعم           ال  . هل تستخدم البرٌد االلكترونً خا12

 .هل تستخدم مؤسستكم مواقع التواصل اإلجتماعً؟ نعم            ال     13

 .إذا كانت اجابتك ب "نعم" هل ٌتم استخدامه فً: 14

 العمل        نشر االعالنات       أخرى تذكر..............

 شرٌحة هاتف؟    نعم           ال    .هل توفر لكم المؤسسة15

 .إذا كانت إجابتك ب "نعم" هل ٌتم استخدامه من أجل:  16

 التواصل الدائم بٌن العاملٌن         لكً تتصل به المؤسسة فً أي وقت تحتاجة

 استخدامه كوسٌلة تواصلٌة مع الزبائن      أخرى تذكر.......................

 .هل لدٌك معرفة بتقنٌة الحواسٌب السحابٌة؟       نعم         ال   17

 .إذا كانت اإلجابة ب"نعم" هل سبق أن استخدمتها؟  نعم          ال   18

 . هل تستخدم تطبٌقات الهاتف المحمول إلدارة المشارٌع   نعم       ال   19

 نعم          ال    .هل تمتلك المؤسسة موقع على شبكة األنترنت  21

 .إذا كانت االجابة ب "نعم" فٌما ٌتم استخدامه..........................21

 

 

 

 



 المحورالثالث: تقييم العاملين لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في تحسين أدائهم:

رقم 

 العبارة
 غٌر راض نوعا ما راض العبارات

اإلعالم واالتصال الحدٌثة فً  ساهمت تكنولوجٌا .1

 تعزٌز روح الفرٌق لدى عمال المؤسسة.

   

سهلت تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة من عملٌة  .2

 االتصال مع رؤسائً وزمالئً فً العمل.

   

حسنت تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة من كفاءة  .3

 االتصال الداخلً فً المؤسسة.

   

اإلعالم واالتصال الحدٌثة تمكننً من  تكنولوجٌا .4

الحصول على المعلومة فً أي وقت وفً أي مكان 

 ومن أي جهاز.

   

تكنولوجٌا االتصال واإلعالم الحدٌثة تتٌح لً إمكانٌة  .5

 توصٌل المعلومات الخاصة بالعمل بسرعة.

   

تكنولوجٌا االتصال واإلعالم الحدٌثة أدت إلى تقلٌص  .6

 اإلدارٌة بٌن الرئٌس والمرؤوسٌن.الفوارق 

   

تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة تمكننً من القٌام  .7

 بأكثر من عمل فً وقت واحد.

   

تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة توفر مرونة أكثر  .8

 عند أداء مهامً المختلفة.

   

استخدام تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة   .9

 تساعدنً فً انجاز المهام.

   

استعمال تكنولوجٌا االعالم واالتصال الحدٌثة أدت إلى  .11

 تحسٌن رصٌدي المعرفً المهنً.

   

تساهم تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة فً التغلب  .11

 على العقبات التً تخفض مستوى األداء.

   

فً أداء تسهل تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة  .12

 العمل بأمانة.

   

تساهم تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة العمل فً  .13

 التزامه بأوقات العمل الرسمٌة.

   

ساهمت تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة فً إٌجاد  .14

 معلومات تخص مهنتً ومؤسستً بسرعة.

   

15. 

 

اإلعالم واالتصال الحدٌثة بإنجاز  تساعد تكنولوجٌا

 مهامً باستمرار.

   

تساهم  تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة فً القٌام  .16

 بمهامً بسرعة.

   



تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة تعزز من كفاءتً  .17

 المهنٌة.

   

اإلعالم واالتصال الحدٌثة تمكننً من  تكنولوجٌا .18

 اكتساب مهارات جدٌدة.

   

تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة تزٌد من سرعة  .19

 اتخاذ القرار .

   

تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة تزٌد من احتمالٌة  ..21

 اتخاذ القرارات السلٌمة.

   

21. 

 

اإلعالم واالتصال الحدٌثة من إمكانٌة  زادت تكنولوجٌا

 التعامل السلٌم مع األزمات المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزٌد تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الحدٌثة من قدراتً  .22

 اإلبداعٌة.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 


