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 قد تصادفصددفد الحصاد أمود صصاد د صعجددفد صعد األحصند عد تخحيصد ،إدد
 مومادأعد هد  قاد،احفصددحيص قد فصداد نصد كلددإدأكلد دأعد ولد انيحقد،الدد
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 ملخص الدراسة: 

فعالية تكنولوجيا اإلتصال في تطوير األداء : قامت الدراسة على فكرة جوهرية مفادها

ما مدى فعالية : المهني بمديرية التربية لوالية مستغانم، فقمنا بطرح اإلشكال التالي

 تكنولوجيا اإلتصال في تطوير األداء المهني محل الدراسة؟

حيث تهدف دراستنا إلى التعرف على مدى إستخدام تكنولوجيا اإلتصال بالمديرية وفعاليتها 

في تطوير األداء المهني، باإلضافة إلى ذلك تسليط الضوء على دور تكنولوجيا اإلتصال 

 مفردة، 100وتنمية األداء المهني، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إختيارنا لعينة متكونة من 

وقد إعتمدنا على أداة اإلستبيان، وذلك من خالل قيامنا بتوزيعها على المبحوثين، بغرض 

 .الحصول على معلومات كافية وتوفير الجهد والتكاليف

 :وقد توصلنا في األخير إلى

التباين في إستخدام تكنولوجيا اإلتصال حيث تتصدر األنترنت المرتبة األولى، فيليها - 

 .الحاسوب، ثم في األخير الفاكس

مساهمة تكنولوجيا اإلتصال في تطوير مستوى األداء المهني من خالل أساليب اإلتصال - 

الداخلي والخارجي، بفضل توفر المديرية على كفاءات ذو مستوى تعليمي عالي، لهذا 

 .اإلستعداد لتبني تكنولوجيا االتصال وتوظيفها في العمل

 

 األداء المهني-  تكنولوجيا اإلتصال–الفعالية : كلمات مفتاحية. 
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 :مقدمـــة    

      تعتبر تكنولوجٌا اإلتصال من بٌن الوسائل التً أحدثت تغٌراً كبٌراً فً المجتمع، فال 

نكاد نجد مٌدانا من المٌادٌن لم تمتحمه هذه األخٌرة ، وتفرض نفسها على المائمٌن 

والمشتغلٌن فً مختلف األنشطة، خاصة على مستوى المنظمات الحدٌثة والمعاصرة، التً 

تواكب التطورات التكنولوجٌة، بإستخدامها لتكنولوجٌا اإلتصال لنمل وإستمبال وتخزٌن، 

وتبادل المعلومات بشكل إلكترونً بإستخدام الواسع لها، ولنظام الشبكات ومنظومة الشبكات 

إلخ، فاإلستخدام الواسع لها، ولنظام الشبكات لد ٌؤدي إلى تغٌٌر واضح ... والهاتف والفاكس

فً أسالٌب جمع وتبادل البٌانات، بما فً ذلن أسالٌب اإلتصال بٌن العاملٌن أنفسهم، 

فتكنولوجٌا اإلتصال أصبحت من الوساط فً تطوٌر العملٌة اإلدارٌة، لما لها من دور مهم 

 .فً رفع الكفاءة األداء المهنً وتطوٌره

فمن منطلك أن األداء المهنً ٌدل على ما ٌتمتع به العاملون فً المؤسسة من مهارات     

ولدرات وإمكانٌات، ولدرة المنظمة على إستخدام مواردها، بكل كفاءة وفعالٌة، وإنتاج 

مخرجات متناغمة مع أهدافها، ومناسبة لمستخدمٌها، فإنه ٌتعٌن على إدارة أي منظمة 

اإلهتمام بهذا األداء بصفة مستمرة، ومحاولة التحكم فٌه من خالل التموٌم المستمرله، حتى 

ٌتعرف على أوجه الموة فٌه، ومن ثم تطوٌره وتنمٌة، ووأوجه المصور لتصحٌحها فً 

الولت المناسب على إعتبار أن األداء ٌعكس كفاءة وفعالٌة المؤسسة، فهو ٌتصف بالمرونة 

نظر لتكٌفه مع البٌئة المحٌطة، وظروف العمل السائدة ، وهذا ما أدى إلى ظهور الحاجة 

إلى إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال بشكل واسع لتسرٌع عملٌات الحصول على المعلومات 

 .وتحصٌلها

فمستوى األداء ٌتحدد إذا كان متمٌزاً أوجٌد أو متوسط أو متدنٌا، وذلن من خالل النتٌجة    

النهائٌة لنشاط منظمة ما، لذلن فهو ٌعبر عن لدرة المنظمة على إستخدام مواردها بالصورة 

الصحٌحة، التً تجعلها لادرة على تحمٌك أدافها بطرٌمة فاعلة، وذلن ٌتطلب إستحداث  

،وطرق جدٌدة من خالل توظٌف تكنولوجٌا اإلتصال، إضافة إلى تدرٌب العاملٌن علٌها 

لرفع كفاءاتهم، وتحسٌن مستوى أدائهم لتمكن من مواجهة صعوبات اإلتصال، وإنتمال 
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المعلومات بمختلف اشكالها داخل وخارج حدود المؤسسة فالحصول على معلومة الجٌدة 

والدلٌمة ٌتطلب وتوفر التكنولوجٌا الحدٌثة للحصول إلىمستوى المطلوب من األداء حٌث 

تطرلت دراستنا إلى اإلطار المنهجً الذي تبلورت إشكالٌة هذه الدراسة بدءاً بتحدٌد أسباب 

إختٌار الموضوع، أهداف الدراسة، أهمٌة الدراسة، مروراً بتحدٌد المفاهٌم، ثم التساؤل 

اإلجراءات المنهجٌة للدراسة، بدءاً بمنهج الدراسة، أداة جمع البٌانات واخٌراً مجتمع البحث 

عٌنه ثم الدراسات السابمة، أما اإلطار النظري تناول فصلٌن ، الفصل االول تمثل فً 

تكنولوجٌا اإلتصال أما الفصل الثانً تمحور فً األداء المهنً وتمٌٌمه، وأخٌراً اإلطار 

التطبٌمً الذي ثم فٌه التعرٌف بالمدٌرٌة وتحلٌل البٌانات المٌدانٌة بدءاً بتفرٌع البٌانات 

 وصوالً إلى نتائج العامة للدراسة تتكون آخر مرحلة خاتمة دراستنا هذه

وفً األخٌر توصلنا إلى أن تكنولوجٌا اإلتصال ساهمت فً تطوٌر األداء المهنً إضافة    

 .إلى إكتساب إضافة إلى إكتساب معارف جدٌدة من خالل الدورات التدرٌبٌة
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 :دراسة إستطالعٌة- 1

  تكنولوجٌا اإلتصال من الوسابل التً تستخدم فً جمٌع المنظمات خاصة المؤسسات 

المعاصرة، التً تواكب العصر ومختلف تطوراته، حٌث اصبحت هذه التكنولوجٌا من 

الوسابل المهمة لتطوٌر العملٌات اإلدارٌة، فمن هذا المنطلك، فإن األداء المهنً هً تلن 

المهارات التً ٌمتلكها العمال إلنتاج مخرجات تتماشى مع أهداف المنظمة، فإستخدام 

تكنولوجٌا اإلتصال والعمل اإلداري ٌؤدي إلى تسرٌع العملٌات، للحصول على معلومات 

وتوصٌلها، فمستوى األداء العاملٌن ٌتحدد حسب اإلستخدام الصحٌح للموارد، التً تحمك 

 .أهدافها

فمد لمنا بتصفح مختلف المماالت العلمٌة واألطروحات والمذكرات، التً تخدم دراستنا 

لصد إثراء رصٌدنا العلمً والمعرفً، باإلضافة إلى ذلن أجرٌنا ممابالت مع مختلف 

موظفً  ورؤساء المدٌرٌة، والتً مفادها أن 
1

تكنولوجٌا اإلتصال ساهمت كثٌراً فً 

تحسٌن محٌط العمل،حٌث ٌتم التواصل مع المؤسسات التربوٌة عن طرٌك البرٌد 

اإللكترونً، أما بٌن الوزارة ومدٌرٌات التربٌة المتواجدة فً والٌات مختلفة عن طرٌك 

" الرسابل اإللكترونٌة" "الفٌس بون"، باإلضافة إلى ذلن إستخدام emailاإلٌماٌل 

، إلى جانب ذلن إستخدامهم لألسلوب الٌدوي "اإلجتماعات عن بعد "وكذلن " الهاتف"

المتمثل فً البرلٌات، والرسابل المكتوبة،وأٌضا الترلٌة فً الدرجات من أستاذ إلى 

مستشار أو مدٌر، ومن أستاذ إلى أستاذ ربٌسً مكون، إضافة إلى ذلن التأهٌل 

واإلمتحانات المهنٌة،
2

 وكذلن هنان العدٌد من اإلٌجابٌات المتمثلة فً ربح الولت، 

وأٌضا ساهمت بفتح األرضٌة الرلمٌة أي التسجٌل على مستوى المؤسسات التربوٌة، 

 . فلها إٌجابٌات تتمكن من ناحٌة التسجٌل فً المسابمات

 

                                                             
 03/12/2018:  ربٌس المصلحة بتارٌخ"جرورو العٌد"  ممابلة مع 1
 05/12/2018:  االمٌن العام بتارٌخ"عزوزي حسٌن كرٌم"  ممابلة مع 2
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كما أن تكنولوجٌا اإلتصال أحدثت تغٌراً كبٌراص فً العمل داخل المدٌرٌة، حٌث سهلت 

عملٌة اإلرسال فً ولت وجٌز،وأٌضا رلمنة اإلدارة من حٌث المردود والنشاط وكذلن 

سهولة تصفح األرشٌف اإللكترونً، الذي بدوره ٌتعرض على فٌروسات،والتً ٌنتج 

عنها فمدان المعلومات، فالبد من اإلحتفاظ باألرشٌف الورلً النه األصل
1

، إلى جانب 

 :ذلن أن المدٌرٌة تضم مصالحها متعددة منها

مصلحة الدراسة واالمتحانات والتً تشرف على االمتحانات، والتً تضم مكتب الدراسة 

ومكتب االمتحانات اللذان ٌشرفان على الدراسة واإلمتحانات، وأٌضا مصلحة 

الموظفٌن، والمشرفة على الموظف التعٌٌن حتى التماعد، إلى جانب ذلن مصلحة تسٌٌر 

- العمال- األساتذة )نفمات المستخدمٌن، والتً تشرف على دفع رواتب المستخدمٌن

،إضافة إلى ذلن مصلحة التكوٌن والتفتٌش، والمشرفة على تكوٌن األساتذة (اإلدارٌٌن

والتٌتموم بتجهٌز المؤسسات " SPS"المتربصٌن، وكذلن مصلحة البرمجة والمتابعة 

بالعتاد واإلحصابٌات، باإلضافة إلى ذلن مصلحة المالٌة والوسابل والتً تختص بالسكن 

الوظٌفً والمنح للتالمٌذ، وكذلن مصلحة األمانة العامة، والتً تموم بالتنسٌك العام بٌن 

 .المصالح، وإحصابٌات الضرابب، واألمانة الخاصة لمدٌرٌة التربٌة

2
اإلضافة إلى ذلن الصعوبة فً استخدام االنترنٌت ضبٌلة بالنسبة للموظفٌن الذٌن لهم 

األلدمٌة وٌواكبوا عصر التكنولوجٌا، ولمواجهة هذه العوابك لامت المدٌرٌة بحصص 

 .تربوٌة وتربصات وملتمٌات لهؤالء بالممارسة الٌومٌة

فمد أفادتنا هذه الممابالت فً التعرف على مدى إستخدام األنترنت بالمدٌرٌة، ودورها 

وفعالٌتها فً االداء المهنً، وكذلن إثرابها للرصٌد المعلوماتً والمعرفً للموضوع، 

 مفردة المتمثلة من رؤساء مصالح الموظفٌن، حٌث 100حٌث تمثل عٌنة الدراسة من 

 11استغرلت مدة الدراسة المٌدانٌة بمدٌرٌةالتربٌة لوالٌةمستغانم، حوال شهرٌن من 

 ولد إخترنا هذه العٌنة إتباعاً للهٌكل التنظٌمً، وبالتالً 2018 دٌسمبر 16نوفمبر إلى 

                                                             
 مسٌر مكتب اإلدارٌٌن والعمال المتحصلٌن على شهادة لٌسانس فً علوم اإلعالم واإلتصال، "لرٌبً علً"  ممابلة مع 1

 2018-11-14: وشهادة ماستر تخصص فلسفة اإلتصال بتارٌخ
 2018-12-07:  ربٌس مكتب الرلمٌة بتارٌخ"بن علو عبد المادر"  ممابلة مع 2
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 بالمبة األكثر استخداما لألنترنت، ولد استخداما 80توصلنا إلى نتابج أولٌة تتمثل بنسبة 

لألنترنت، ولد أفادتنا الدراسة االستطالعٌة  أفادتنا الدراسة االستطالعٌة اختٌار األداة 

المنهجٌة للدراسة، وكذلن ساهمت المصدالٌة للموضوع المدروس، كما أنها ساعدتنا فً 

 .تعدٌل مجتمع البحث المدروس

:  إشكالٌة الدراسة - 2

     ٌعتبر االتصال ظاهرة لدٌمة، صاحبت اإلنسان فً مراحل تكوٌن المجتمع البشري 

،وهو من العملٌات االجتماعٌة الضرورٌة و المستمرة للحٌاة البشرٌة ، ولمً االتصال 

اهتماما بالغا من طرف العدٌد من الباحثٌن فً المجال التنظٌمً ،ومجال السلون اإلنسانً 

. ،وٌعدّ االتصال مصدر نمو المجتمعات من النّواحً الحضارٌّة و الّسٌاسٌة و االلتصادٌة

     كذلن هو الحال بالنسبة للمؤسسات التً تحتاج االتصال مهما كان نشاطها ،وذلن لتوفر 

المعلومات الضرورٌة الستمرارٌة العملٌة اإلدارٌة ،ثم التحكم فً سٌرورة المعلومات داخل 

بنابها التنظٌمً ،باعتباره العملٌة التً ٌتم من خاللها نمل الرسابل و تبادلها عبر لنوات 

اتصالٌة ،تفرضها طبٌعة العاللات الوظٌفٌة ،التً تربط مختلف أعضاء المؤسسة ،وذلن 

بغرض التأثٌر على سلوكات األفراد أو الجماعات ،و التغٌٌر و التعدٌل فٌها، وكذا تطوٌر 

. أسالٌب العمل ،و تموٌة العاللات االجتماعٌة داخل المؤسسة

   و بناًءا على ذلن تشكل لنوات اتصالٌة عدٌدة ،التً تعمل على ضمان السٌر الحسن 

للموارد  المادٌة و البشرٌة للمؤسسة فً إطارها الداخلً ،و كسب رضى الجمهور ووالبه 

،و االستحواذ على متعاملٌن جدد ،و كذا دعم الروابط بالمؤسسات ذات الصلة بنشاط 

المؤسسة المفتوحة فً إطارها الداخلً ،و هذا ما ٌضمن لها البماء فً ظل سوق العمل 

المنافسة بٌن المؤسسات : والمنافسة ، ولد تطور اتصال المؤسسة تبعا لعدة عوامل أهّمها

،ولد زادت حاجة بعضها لالتصال بسبب ممارسته من بعض المؤسسات المنافسة ،مما حتّم 

االستعانة بهذه الوسٌلة ن التً تضمن اتصاال اسرع و ألوى ، حٌث أصبح الجمهور ٌتفاعل 

. معها كثٌرا
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    ولد عرف االتصال تطّورا تدرٌجٌا ، بفعل تطّور الوسٌلة وصوال للطفرة التكنولوجٌة 

التً نعٌشها فً عالم الٌوم ،حٌث أصبحت المعلومة مصدرا أساسٌا ذات تأثٌر ألوى 

وواضح، على جمٌع األنشطة ،التًّ ٌموم بها األفراد أو المؤسسات ،و لوة هذه األخٌرة 

تتولف على امتالكها ألكبر لدر من المعلومات ،و معرفة كٌفٌة التحكم فٌها ،وتصنٌها 

وتنظٌمها ثّم إرسالها، و من أجل ذلن تّم استخدام تكنولوجٌا االتصال لمدرتها العابلة على 

التّخزٌن، وسرعتها الفابمة فً االسترجاع ،و لد أدّت التطورات التكنولوجٌة فً مٌدان 

المعلوماتٌة خصوصا إلى ظهور أنظمة اتصالٌة حدٌثة ،و التً تعمل على توفٌر الظروف 

 . المالبمة لنمل الرسابل و تداولها فً أسرع ولت و بألل تكلفة

    و بذلن دخلت تكنولوجٌا االتصال كمبتكر جدٌد ،ضمن أهم البنى التحتٌة للمؤسسات ، 

وكمدخل مهّم من مدخالت المؤسسات الحدٌثة ،التً ترٌد أن تواكب التطورات الجدٌدة ،إذ 

ساهم ظهور تكنولوجٌا االتصال إلى ظهور االلتصاد الشبكً الرلمً المفتوح ،الذي نمل 

المؤسسة التملٌدٌة إلى مؤسسة حدٌثة ،تمدّم منتجاتها و خدماتها إلى مختلف األفراد فً أّي 

ولت و فً أّي مكان ،و لم ٌتولف أثر تكنولوجٌا االتصال على اتصال المؤسسة فمط ،بل 

تجاوز ذلن إلى تطوٌر األداء المهنً فً اإلدارة ،و رفع المستوى االنتاجً ، فنجد بعض 

المؤسسات فً مختلف بماع العالم ،و بغّض النظر عن نشاطها ،نجد أنها تستخدم األنترنت 

واألنترانات و اإلكسترانات لالتصال بالفروع و األلسام ،و كذلن مختلف الفاعلٌن الداخلٌٌّن 

و الخارجٌٌّن والمؤسسات الجزابرٌة لٌست بمنأ عن هذا التطور ،حٌث مّرت بمرحلة انتمالٌة 

من طرق تسٌٌر و إنتاج كالسٌكٌة إلى مرحلة عصرٌة ،و من ضمن هذه المؤسسات 

الجزابرٌة التً أدركت فعالٌة تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر األداء المهنً داخل المؤسسة ، 

مدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم ، التً اتّخذناها موضوعا للدراسة ،التً تحاول اإلجابة على 

: االستفهام اآلتً 

ما مدى فعالٌة تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر األداء المهنً بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة  -

 .مستغانم ؟

: وٌندرج من خالل اإلشكال العام مجموعة من التساؤالت الفرعٌة المتمثلة فً 
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. ما أهم وسابل تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة استخداما بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم ؟/- 1

. هل تمدّم مدٌرٌة التربٌة بدورات تدرٌبٌة للتحكم فً استخدام تكنولوجٌا االتصال ؟/- 2

. ما تأثٌر استخدام تكنولوجٌا االتصال عل األداء المهنً محل الدراسة ؟/- 3

:  أسباب اختٌار الموضوع - 3

إن اختٌارنا لدراسة تكنولوجٌا االتصال و فعالٌاتها فً تطوٌر األداء المهنً ، كان نتٌجة   

: مجموعة من الدوافع الذاتٌة و الموضوعٌة التالٌة 

:  أسباب ذاتٌة - أ

الرغبة فً معرفة مدى فعالٌة تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر األداء المهنً بمدٌرٌة /- 1

. التربٌة لوالٌة مستغانم 

. المٌل للبحث فً مجال تكنولوجٌا االتصال /- 2

: أسباب موضوعٌة - ب

التعمك فً البحث حول تكنولوجٌا االتصال ، واستخدامها فً المؤسسة الجزابرٌة ، /- 1

. وأثرها فً تطوٌر األداء المهنً 

معرفة الدور الذي تؤدٌه تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر األداء المهنً بالمؤسسات /- 2

. الجزابرٌة

التحسٌس بضرورة استخدام تكنولوجٌا االتصال فً كل مؤسسة ، ومنه زٌادة /- 3

. االهتمام بها باالستفادة منها لرفع مستوى األداء المهنً 
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:  أهداف الدراسة - 4

تمود  إن الغاٌة من دراسة موضوع أو ظاهرة فً البحوث الجامعٌة هً بالدرجة األولى    

الباحث على التنمٌب عن الحمابك ، واكتشاف آفاق جدٌدة من المعرفة فً مواضٌع ٌظهر 

شغفه بها ، و حبه للتعمك فٌها ، وتسلٌط الضوء على الجوانب المراد كشفها ،و بصفة عامة  

: نستطٌع المول أن مجمل أهدافنا تتلخص فً ما ٌلً 

التعرف على مدى استخدام تكنولوجٌا االتصال بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم /- 1

. وفعالٌاتها فً تطوٌر األداء المهنً 

 الموظفٌنتسلٌط الضوء على دور تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر األداء المهنً لدى /- 2

. بالمدٌرٌة 

التعرف على والع استخدام تكنولوجٌا االتصال بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم محل /- 3

. الدراسة ووالع األداء المهنً فٌها 

. الوصول إلى نتابج تخدم دراستنا ، و تفٌد فً تطوٌرها /- 4

:  أهمٌة الدراسة - 5

تتبع أهمٌة هذه الدراسة من خالل الموضوع الذي ننالشه ، والذي ٌتناول فعالٌة تكنولوجٌا    

االتصال فً تطوٌر األداء المهنً بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم ،و تتجلى هذه األهمٌة من 

:  خالل 

:  األهمٌة العلمٌة - أ

إثراء المعلومات ، و زٌادة المعارف حول موضوعنا ، والذي ٌعدّ من المواضٌع /- 1

. البالغة األهمٌة فً ولتنا الحالً 

 بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم ،بالفعالٌة الموظفٌنتحسٌس و توعٌة المسؤولٌن و /- 2

. التً تكتسٌها تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر األداء المهنً 
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تناول الدراسة لموضوع تكنولوجٌا االتصال كونها محورا هاما لتحسٌن و تطوٌر /- 3

العمل اإلداري فً ظروف االنفتاح و العولمة ،و دورها الهام فً رفع كفاءة األداء 

. المهنً وتطوٌره

:  األهمٌة العملٌة - ب

:  تظهر األهمٌة العملٌة فٌما ٌلً    

 بمدٌرٌة التربٌة الموظفٌنتمدٌم نظرة علمٌة لد تسهم فً زٌادة معارف المسؤولٌن و /- 1

. لوالٌة مستغانم عن فعالٌة االتصال فً تطوٌر األداء المهنً 

معرفة كٌفٌة استخدام تكنولوجٌا االتصال لالستفادة منها إٌجابا ،و استغاللها لتطوٌر /- 2

. األداء المهنً 

. اعتبار تكنولوجٌا االتصال من أهم العوامل و أكثرها تأثٌر على األداء المهنً /- 3

:  تحدٌد مفاهٌم الدراسة - 5

:  الفعالٌة- أ

  مصدر فعل ، وهو لدرة إحداث أثر لوي : لغة.
1
 

  ٌنظر الباحثون فً علم اإلدارة إلى أن الفعالٌة أداة من أدوات مرالبة : اصطالحا

األداء فً المؤسسة ،انطاللا من أن الفعالٌة تمثل معٌارا ٌعكس درجة تحمٌك 

األهداف الموضوعٌة ، فهً تعنً أداء المهمات و األعمال بشكل صحٌح وسلٌم ،و 

ترتبط باألهداف اإلستراتٌجٌة للمؤسسة ،و بالتالً بدرجة تحمٌك النتابج ،بمعنى آخر 

فإّن الفعالٌة تعبّر عن الفرق بٌن النتابج المحممة ، وهً فً الولت نفسه ترتبط 

بتحمٌك أهداف المؤسسة ، واعتمادا على ذلن ٌمكن المول أنه كلما كانت النتابج 

                                                             
 .26 ، بٌروت ، دار جابر ، ص 14 ، المجلد لسان العرب ابن منظور ،  1
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المحممة لرٌبة من النتابج المتولعة ،كلما كان األداء أكثر فعالٌة ،و ٌنعكس على 

 1 2.األداء المؤسسة ككل 

  هو الدور الذي تلعبه تكنولوجٌا االتصال ،وذلن من خالل منظومة : إجرائٌا

الخ، التً من شأنها تطوٌر مختلف لدرات و مهارات ...الشبكات والهاتف و الفاكس 

 بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم ،بحٌث ٌتم التعرف على أوجه الموظفٌنو إمكانٌات 

الموة ومن ثّم تطوٌرها ،و أوجه الضعف لتصحٌحها فً الولت المناسب ،وبذلن فإّن 

استخدام تكنولوجٌا االتصال بشكل واسع ،لد ٌجعل األداء المهنً أكثر مرونة و 

. فعالٌة لتحمٌك األهداف المرجّوة 

: التكنولوجٌا - ب

  هً المعرفة العلمٌة المنظمة ،التًّ سّخرها اإلنسان لخدمته وتطوٌع : اصطالحا

الطبٌعة باكتشاف مصادر الحٌاة حفاظا على استمراره ووجوده ،تتمثل تلن المصادر 

فً مستلزمات الحٌاة الٌومٌة ،التً أنتجها اإلنسان عن طرٌك العملٌات الصناعٌة و 

. الموارد الطبٌعٌة

 أنّها الوسٌلة التًّ بواسطتها ٌمكن لإلنسان أن ٌوّسع نطاق سلطته : }كّما عّرفها هاملتن   

 2 1.{.على ما ٌحٌط به

أسلوبا فنٌّا : كما أن لها مصطلحا مشابها ،حٌث ٌعتبرها البعض تمنٌة أي    

Techniquek عن '' كاستٌل.ف''  ، أكثر منها تكنولوجٌّا ،و لد نتج هذا التجاوز فً نظر

الترجمة من االنجلٌزٌة ،التً تجمع بٌن كلمتً التمنٌة و التكنولوجٌا فً كلمة واحدة 

Technologyحٌث ٌعتبر أن للحٌوانات :  ، بخالف اللغتٌن الفرنسٌة و اإلسبانٌة، مثال

                                                             
 ، عمان ، دار جرٌر للنشر 2 ، ط إدارة و تمٌٌم األداء الوظٌفً بٌن النظرة و التطبٌكابراهٌم دمحم المحاسنة ، - 1 2

 .109 ، ص 2013والتوزٌع، 
2
 دار 1 ، ط  اآلفاق– االستعماالت –المفهوم :  NTIC / NICTالتكنولوجٌا الجدٌدة لإلعالم و االتصال  فضٌل دلٌو ،  

  .35 ، ص 2010الثمافة للنشر و التوزٌع ، 
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صٌد الفراعس ،و أّن االنسان كّرم بعمل و أطراف مرنة جدّا مّكنته – تمنٌة بناء األعشاش 

  1  2 .من امتالن و انتاج تكنولوجٌا ،فالتمنٌة حرفة و التكنولوجٌا تطوٌر لهذه الحرفة

فن االنتاج أي العملٌات المادٌة الالزمة له ، }: على أنّها'' ابراهٌم مذكور'': وٌعّرفها أٌضا

وتطلك على المبادئ العملٌة ،و المخترعات التً ٌستفٌد منها االنسان فً تطوٌر المجهود 

الصناعً فتشمل مصادر الموى و العملٌات الصناعٌة ،و ما ٌمكن أن ٌطرأ علٌها من 

   23. تحسٌن وسابل االنتاج ،باختصار كل ما ٌفٌد االنتاج و ٌرفع من شأن السلع و الخدمات

: تكنولوجٌا االتصال - ج

  روبن''لتحدٌد مفهوم تكنولوجٌا االتصال البدّ أن نعّرج على تعرٌف : اصطالحا ''

أي أداة أو وسٌلة تساعد على إنتاج أو توزٌع أو تخزٌن أو استمبال }: أنّها'' برنت''و

 3 1. {.أو عرض البٌانات

التجهٌزات و الوسابل التً '': وهنان من ٌعرف مصطلح تكنولوجٌا االتصال على أنه   

اكتشفها و اخترعتها البشرٌة لجمع و إنتاج و بّث و نمل و استمبال و عرض المعلومات 

. ''االتصالٌة بٌن المجتمعات و األفراد

مجمل المعارف '': وهنان تعرٌف آخر لتكنولوجٌا االتصال فً المعجم اإلعالمً بأنّها

والخبرات المتراكمة و المتاحة و األدوات و الوسابل المادٌة و اإلدارٌة و التنظٌمٌة 

المستخدمة فً جمٌع المعلومات و معالجتها و إنتاجها و تخزٌنها و استرجاعها و نشرها 

 4 2. ''وتبادلها

                                                             
 ، 2005 ، المكتب الجامعً الحدٌث ، 1 ، ط تطور تكنولوجٌا االتصال و عولمة المعلومات عبد الملن ردمان الدنانً ،  1

  .61ص 
 ص 2003 ، الدار المصرٌة اللبنانٌة ، 3 ، ط تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة فً عصر المعلومات حسن عماد مكاوي ، 2

241.  

 
، 2009 ،دار زهران للنشر و التوزٌع ،عمان ،1 ، ط تكنولوجٌا إلدارة الموارد البشرٌة الحدٌثة ،عمر وصفً عمٌلً  3

 .89ص 
 ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة ، 1 ،طالتكنولوجٌا الحدٌثة و مراكز المعلوماتعبد هللا اسماعٌل الصوفً ،  4

 .73 ،ص 2010
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  هً مجموعة التكنولوجٌات المتطورة من أدوات ووسابل ،التً تستخدمها : إجرائٌا

مدٌرٌة التربٌة بهدف استمبال المعلومات و معالجتها و طباعتها ،و من ثّم تخزٌنها و 

نملها و تبادلها فً شكل صور أو فٌدٌو أو نص ،و تتمثل فً الشبكات كاالنترنت و 

األنترانات واإلكسترانات ،و كذلن الفاكس و الهاتف و البرٌد اإللكترونً و جهاز 

. الحاسوب

: األداء المهنً - د

  لضاه و : من معاجم اللغة ٌتضح أن األداء مصدر للفعل أدّى ،و ٌمال أدّى دٌنه: لغة

لام به ،و تشٌر بعض الكتابات إلى أن األداء هو أداء مهارة ،و : أدى الشًء، أي

 .المدرة على عمل شًء ما ،و أداء العمل
1

  

،و األداء كلمة مترجمة عن الكلمة '' Performe"وكلمة أداء من الفعل ٌؤدّي أو ٌنجز 

،و التً تشٌر إلى تأدٌة عمل ،أو إنها نشاط أو تنفٌذ مهمة '' Performance''الالتٌنٌة 

. بمعنى المٌام بفعل ٌساعد على الوصول إلى األهداف المسطرة

  تعدّدت التعرٌفات التً تناولت مفهوم األداء المهنً حٌث تم تعرٌفه على : اصطالحا

النتٌجة النهابٌة لنشاط منظمة ما ،لذلن فهو ٌعبّر عن لدرة المنظمة على '': أنه

استخدام مواردها المالٌة والبشرٌة و التكنولوجٌة ،و المعرفٌة بالصورة الصحٌحة 

. التً تجعلها لادرة على تحمٌك أهدافها بطرٌمة فاعلة
2

  

  داخل الموظفٌنهو مجموعة الجهود و المهام و الواجبات ،التً ٌموم بها : إجرائٌا 

مدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم ،سواء طلبت منهم ،أو من تلماء أنفسهم ،و ذلن بهدف 

تحمٌك أهداف المدٌرٌة ،و بناءا على النتابج التً تحممها هذه الجهود ٌتحدد مستوى 

.   األداء إذا كان متمٌّزا أو جٌدا أو متوّسطا أو متدنٌّا

                                                                                                                                                                                              

 
 .30ابن منظور ،المرجع السابك ،ص   1
 ، الطبعة العربٌة ، دار الٌازوري تحسٌن فاعلٌة األداء المؤسسً من خالل تكنولوجٌا المعلوماتوصفً الكساسبة ، -  2

  . 77العلمٌة للنشر و التوزٌع ، عمان ، األردن ، ص 
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: منهج الدراسة و أدوات جمع البٌانات - 6

 : منهج الدراسة - أ

تندرج دراستنا فً إطار الدراسات الوصفٌة ،و التًّ تمتضً منّا جمع البٌانات ووصفها    

وتحلٌلها الستخالص النتابج ،و التحكم فٌها حتّى تكون لاعدة النطالق دراسات مستمبلٌة 

. أخرى ،و كذلن الحصول على معلومات كافٌة ودلٌمة عن الموضوع 

وٌعد اختٌار الباحث للمنهج المناسب لدراسة موضوع بحثه خطوة أساسٌة ،و ضرورٌة   

ٌلجأ إلٌها لتحدٌد أسالٌب ،و أدوات البحث و جمع المعلومات ،و الطرٌمة المثلى التً 

ٌتعامل بها مع موضوع الدراسة للوصول إلى نتابج مضبوطة ،لذلن تّم االعتماد فً هذه 

الدراسة العلمٌة لظروف المجتمع نو حاجاته '': الدراسة على منهج المسح بالعٌنة و هو

بمصد الحصول على بٌانات و معلومات كافٌة عن ظاهرة معٌنة ،و تحلٌلها وتفسٌرها 

'' .للوصول إلى تعمٌمات بشأنها
1
 

منهج التحمٌك العلمً الذي ٌستخدمه الباحث فً دراسة مولف '': وٌمكن تعرٌفه على أنّه  

." معٌن لصد جمع المعلومات ،و البٌانات المحممة للغرض العلمً المنشود
2

  

: أدوات جمع البٌانات - ب

تأتً أدوات جمع البٌانات تلبٌة لطبٌعة الموضوع ،و خصوصٌته و تبعا لما تمتضً له   

الحاجة لإلجابة عن التساؤالت المطروحة ،و كذلن من أجل جمع البٌانات المراد الحصول 

علٌها ، لذلن تّم استخدام جملة من األدوات المضبوطة علٌها ،و منهجٌا لجمع المعلومات 

وذلن بمراعاة توافمها مع . التً تخص الدّراسة ،وذلن بمراعاة توافمها مع منهج الدراسة

:  منهج المسح بالعٌنة و هً : منهج الدراسة أي

                                                             
 ، الجزابر ، دٌوان المطبوعات مناهج البحث العلمً و طرق اعداد البحوث عمار بوحوش دمحم محمود الذنٌبات ،1

 .54 ، ص 1999الجامعٌة ، 
 ، 2002 ، االسكندرٌة ، مكتبة االشعاع ، أسس و مبادئ البحث العلمًفاطمة عوض صابر و مٌرفت علً خفاجة ،   2

 .94ص 
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  االستمارة  :

أداة لجمع البٌانات المتعلمة بموضوع بحث محدّد عن طرٌك '': والتً تعرف على أنّها   

استمارة ٌجري تعببتها من لبل المستجٌب ،و ٌكون المستجٌب سٌّد المولف ،فهو ٌعبا 

'' .االستمارة بكلماته و بخط ٌده ،و بحسب فهمه لألسبلة ،و مدى رغبته لالستجابة

مجموعة من األسبلة المرتبة حول موضوع معٌن ، ٌتّم وضعها '': وتعرف أٌضا بأنها    

فً استمارة ترسل لألشخاص المعنٌٌن بالبرٌد ، و ٌجري تسلٌمها بالٌد تمهٌدا للحصول 

على أجوبة األسبلة الواردة فٌها ،و بواسطتها ٌمكن التوصل إلى حمابك جدٌدة عن 

. ''الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف علٌها لكنّها غٌر مدّعمة بحمابك
1

  

وألّن األسلوب المثالً أن ٌمأل االستبٌان بحضور الباحث ، فمد طبمناها على عٌنة     

. موظف بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم100الدراسة الممدرة ب 
2
 

 محاور 3تتركب استمارة بحثنا من البٌانات الشخصٌة ألفراد العٌنة ،باإلضافة إلى     

 سؤال ، حٌث ٌتطرق المحور األول إلى أهم 14ربٌسٌة ، والتً تحتوي فً مجملها على 

 أسبلة فً حٌن أن 4وسابل تكنولوجٌا االتصال المستخدمة بمدٌرٌة التربٌة ،و ٌضم 

المحور الثانً ٌتناول التدرٌب على استخدام تكنولوجٌا االتصال بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة 

 أسبلة ،أّما المحور الثالث ،و الذي ٌتطرق إلى تأثٌر استخدام 3مستغانم ، و ٌضم 

.  *3 أسبلة7تكنولوجٌا االتصال على األداء المهنً لدى العاملٌن ،و الذي ٌضم 

و لد تم اختٌارنا ألداة االستبٌان من خالل لٌامنا بالمراءة االستطالعٌة ،و أٌضا تعتبر      

من األدوات المنهجٌة األفضل فً الحصول على معلومات حول فعالٌة تكنولوجٌا 

االتصال فً تطوٌر األداء المهنً بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم باإلضافة إلى ذلن أنها 

تعطً للمبحوث حرٌة اإلدالء بأٌّة معلومات و ٌرٌدها إلى جانب ذلن أنّها توفر الجهد و 

. التكالٌف

                                                             
 2008 ، الجزابر ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، منهجٌة البحث فً العلوم السٌاسٌة و اإلعالمعامر مصباح ،   1

 . 137ص 
 أستاذ مساعد   : العماري بوجمعة/.أستاذ محاضر أ  : أستاذ شبرة فالق صالح: من طرف االساتذة المحكمٌن -  2

  .01أنظر إلى الملحك *-  3
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: مجتمع البحث و عٌنته - 7

 بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم ،حٌث تمثلت الموظفٌنٌتكون مجتمع البحث من جمٌع     

.  عامال ،و المتمثلة فً رؤساء مصالح و موظفٌن250 مفردة من أصل 100العٌنة فً 

أنها نموذجا ٌشمل و ٌعكس جانبا أو جزءاً من وحدات و '' حٌث ٌمن تعرٌف العٌنة    

مفردات المجتمع األصلً المعنً بالبحث ،خاصة فً حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل 

 ''.تلن وحدات المجتمع المعنى بالبحث
1

  

،ألنّه سٌتم اختٌار عٌنة من كل مصلحة أو '' العٌنة المصدٌة '' و باستخدام أسلوب     

موظف بشكل عشوابً دون لابمة ،و ذلن فً إطار توزٌع استمارة استبٌان ، أما بالنسبة 

 .    2018 دٌسمبر 16 نوفمبر إلى 11للمجال الزمنً ،فمد استغرلنا حوالً شهرٌن من 

 الدراسات السابمة: 

حظٌت تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة على إهتمام كبٌر من لبل الباحثٌن والمفكرٌن من 

خالاللكتب وبعض المماالت حٌث تتم ربطها بعدة تغٌٌرات مختلفة، وفً دراستنا هذه 

حٌث إعتمدنا على الدراسات السابمة بهدف الزٌادة فً رصٌد .سنربطها باألدار المهنً

 .المعرفة العلمٌة

وسنعرض فٌما ٌلً عدداً من الدراسات السابمة أو مشابهة لهذه الدراسة الحالٌة وهً 

 :كاألتً

إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة : تحت عنوان" حورٌة بولعوٌدات" مذكرة من إعداد  -1

، دراسة مٌدانٌة بمؤسسة سونلغاز فرع تسٌٌر شبكة فً المؤسسات اإللتصادٌة الجزائرٌة

 -.لسنطٌنة - GRTGنمل الغاز بالشرق 

                                                             
 ، عمان، دار وابل للنشر و التوزٌع منهجٌة البحث العلمً المواعد و المراحل و التطبٌماتعامر عبٌدات و آخرون ،   1

 .(بتصرف  ) 91 ، ص 1999، 
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لامت على فكرة محورٌة تتمثل فً والع إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة فً المؤسسة 

 .اإللتصادٌة الجزابرٌة والتً تمثل الركٌزة االولى للتفوق

ماهو والع اإلستخدام الفعلً لتكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة : وذلن بطرحها للتساؤل التالً

 بها؟

أثر هذا : ولتحمٌك الهدف من الدراسة إنطلمت الباحثة من الفرضٌة األساسٌة التالٌة

 اإلستخدام على مستوى أداء المؤسسة؟

ولد إستعانت الباحثة فً دراستها على المنهج المسحً وإستخدمت أٌضا ضمن المنهج 

 .للوصول إلى نفسٌرات كٌفٌة تضاف إلى نتابج الكمٌة" المسحً التحلٌلً"المسحً 

 سؤال موزعة 29ومن أجل جمع البٌانات إستعانت الباجثة بإستمارة إستبٌان تشمل على 

 محاور، المحور األول ٌتضمن البٌانات الشخصٌة للمبحوثٌن، وأما بالنسبة للمحور 03على 

الثانً ٌجٌب عن مدى إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة فً المؤسسة المدروسة أما 

المحور الثالث ٌشمل على األسلة الخاصة بأثار إستخدام تكنولوجٌا الغتصال الحدٌثة على 

 . موظف43وغطت هذه الدراسة على مجتمه بحث ٌشمل .مستوى أداء المؤسسة

ولد توصلت هذه الدراسة إلى أن تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة أدت إلى تحسٌن المستوى أداء 

المؤسسة حٌث ساهمت فً تفعٌل اإلتصال بشمٌه الداخلً والخارجً، وكذا تحسٌن اإلنتاجٌة 

.العمل
1
 

 التعمٌب 

ولد أفادتنا مدة الدراسة كثٌراً فً تكوٌن فكرة مبدبٌة عن موضوع التكنولوجٌا اإلتصال 

 إضافة إلى أنها ساعدت فً إعداد اإلطار النظري عن تكنولوجٌا اإلتصال وفعالٌته فً 

                                                             
، دراسة مٌدانٌة لمؤسسة إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة والمؤسسة اإللتصادٌة الجزائرٌةحورٌة بلعوٌدات،  -  1

 لسنطٌنة، فرع تسٌٌر شبكة نمل الغاز بالشرق، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستر فً اإلتصال والعاللات GRTG سونلغاز

 2007- العامة، جامعة مستوري، فسنطٌنة



  المنهجي اإلطار
 

 20 

تطوٌر األداء المهنً، وزٌادة على ذلن االساس اإلنطالق فً الدراسات الحالٌة، باإلضافة 

 إلى  ذلن مهمة البحث،  وتعطً دفعة معنوٌةكبٌرة إلكمال الدراسة الحالٌة

إستخدام تكنولوجٌا المعلومات " تحت عنوان " نهاد حسٌن دمحم خرٌس" مذكرة من إعداد 

 هدفت الدراسة إلى التعرف وأثرها فً االداء المهنً فً أجهزة الخدمة المدنٌة فً األردن،

 .على أثر تكنولوجٌا المعلومات فً االداء المؤسسً فً أجهزة الخدمة المدنٌة فً االردن

هل ٌوجد أثر إلستخدام تكنولوجٌا المعلومات على أداء أجهزة :وذلن بطرحها التساؤل التال

 الخدمة المدنٌة؟

ال ٌوجد أثر ذو : ولتحمٌك الهدف من الدراسة إنطلك الباحث من الفرضٌة الربٌسٌة التالٌة

والموارد - المكونات المادٌة )داللة إحصابٌة لتوظٌف تكنولوجٌا اإلتصال المعلومات

 .على األداء المؤسسى (لواعد بٌانات والشبكات- البرمجٌات- البشرٌة

ولد إستخدمت الباحثة فً دراستها على المنهج الوصفً التحلٌلً لوصف الظاهرة المدروسة 

 سؤاال موزعة على 62وبجمع المعلومات إستعانت بأدلة إستمارة اإلستبٌان تشمل على 

محورٌن، المحور األول ٌتضمن البٌانات الشخصٌة للمبحوثٌن، أما بالنسبة للمحور الثانً 

 .ٌتضمن تكنولوجٌا المعلومات

لتحمٌك الغرض من هذه الدراسة وهٌمدى إستخدام تكنولوجٌا المعلومات واثرها فً األداء 

 عامل حٌث 1067فً أجهزة الخدمة المدنٌة فإن مجتمع البحث ٌتكون عددهم حوالً 

 . مفردة173إستخدم عٌنة عشوابٌة من أجهزة الخدمات المدنً فً األردن التً تتكون من 

فمد إستفدنا فً هذه الدراسة من إعداد الغطار النظري والمٌدانً لفعالٌة التكنولوجٌا 

اإلتصال، وتاثٌرها على األداء المهنً كما أنها أكسبت خبرة واسعة حول موضوع دراستنا 
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الحالٌة،باإلضافة إلى ذلن شاعدتنا على تجنب الولوع فً األخطاء التً ولع فٌها باحثون 

آخرون، واألمر الذي ٌجعل بحثنا مبتكراً فرٌداً 
1 

 

 

 

 

                                                             
إستخدام تكنولوجٌا المعلومات وأثرها فً االداء المهنً فً أجهزة الخدمة " تحت عنوان " نهاد حسٌن دمحم خرٌس1

، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً االعمال اإللكترونٌة، جامعة الشرق األوسط، نشرٌن الثانً المدنٌة فً األردن

 م2011
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 تمهٌد: 

فً ظل المتغٌرات العالمٌة الجدٌدة، التً أفرزتها الثورة التكنلوجٌا أصبح إستخدام 

التكنلولوجٌا اإلتصال فً المنظمات متطلب رئٌسً، وعمر التكنلولوجٌا الذي تعٌشه الٌوم 

تختلف تماماً عن العصور السابمة فً خصائصه وأدواته حٌث زاد اإلهتمام اإلستفادة مما 

لدمته من خدمات إتصالٌة فً شتى المٌادٌن، ومن هنا إزداد إهتمام المنظمات بتكنلوجٌا 

 .اإلتصال نظراً لدورها الكبٌر فً الجوانب اإلدارٌة المختلفة

 تطور تكنلوجٌا اإلتصال وتطبٌقاتها:  المبحث األول. 

 .تطور  تكنولوجٌا اإلتصال ومفهومها:  المطلب األول -

 :تطور تكنلوجٌا اإلتصال:  ووًال  -

لمد شهد العالم فً السنوات األخٌرة تطوراً مذهالً فً وسائل وتكنلوجٌا اإلتصاالت، واصبح 

من الصعب متابعة المخترعات الجدٌدة فً هذا المجال ولعل أهم التطورات فً تكنولوجٌا 

 :اإلتصاالت المستخدمة فً نمل المعلومات

 الهاتف -

على الرغم من مرور اكثر من مائة علم على إختراع هذا الهاتف فإنه ال ٌزال وسٌلة مهمة 

فً نمل المعلومات عبر المسافات المرٌبة منها والبعٌدة، ولمد حدثت تطورات كثٌرة على 

هذا الجهاز حٌث أدخلت إلٌه الوسائل اإللكترونٌة المتطورة لتسهٌل عملٌة نمل المعلومات،
1
 

حٌث تطور الهاتف فً شكله وإمكاناته عدة مرات، وأصبحت هنان تشكٌالت هاتفٌة 

وإمكانٌة لنمل الصورة والصوت بسرعة هائلة، وأصبح اٌضاً مزوداً بذاكرة تؤهله لتخزٌن 

الصور وإسترجاعها وأصبح ٌستخدم كوسٌلة اإلتصال بالهواتف األخرى المنتشرة 

 ً .جغرافٌا
2
 

                                                             
، مجلة مكتبة المكتبة، تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاوت وإنعكاساتها على المؤسسات المعلوماتٌة صباح دمحم كنو،1

 68م، ص2001، 2عدد
 68 نفس المرجع ،ص 2
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عالوة على ما تمدم فإن خدماته تكاد تصل إلى أغلب المؤسسات لكونه ٌمدم غالباً النمل 

أو مرئٌة، فهو أداة مالئمة  (data)أوبٌانً  ( vois )الفوري للمعلومات سواء كانت صوتٌة

لنمل وإستمبال المعلومات اإلدارٌة،  وبصورة عامة هنان طرٌمتان إلستخدام الهاتف بوصفه 

وسٌلة لنمل المعلومات إما بطرٌمة مباشر فً اإلتصال وتكون بٌن عاملٌن فً المؤسسة أو 

بٌن اإلدارة والعاملٌن أو بطرٌمة غٌر مباشرة من خالل ربط الخط الهاتفً بتنبٌه إتصال 

.أخرى
1
 

- Fax mile: 

هو عبارة عن جهاز ٌموم ببث الرسال والنصوص والصور والوثائك المكتوبة عبر خطوط 

.الهاتف العادي
2
 

شهدت هذه المرحلة أشكاال التكنلوجٌا اإلتصال ولعل أبرز المظاهر تلن التكنولوجٌا هو 

إمتزاج ثالث ثورات مع بعضها البعض شكلت ما ٌسمى بثورة تكنلوجٌا اإلتصاالت التً 

ٌمصد بها التطورات التكنلوجٌة فً مجاالت اإلتصاالت التٌنمصد بها التطورات التكنولوجٌا 

، والتً إتسمت بالسرعة 20فً مجاالت اإلتصال التً حدثت خالل الربع األخٌر من المرن 

 :واإلنتشار وتمثلت هذه الثورات فٌما ٌلً

 :ثورة المعلومات -

وتتمثل فً ذلن االنفجار الضخم وتضاعف اإلنتاج الفكري فً مختلف المجاالت وتطور 

الحاجة إلى تحمٌك ألصى سٌطرة ممكنة على فٌض المعلومات المتدفمة، وإتاحتها للمهتمٌن 

والباجثٌن وصانعً المرارات فً أسرع ولت وٌلمى جهد عن طرٌك إستخدام أسالٌب 

وبرامج معاصرة فً تنظٌم المعلومات، تعتمد بالدرجة األولى على الكمبٌوتر وإستخدام 

.تمنٌة اإلتصال المساندة لمؤسسات المعلومات
3 

 

                                                             
 106م،ص2013، دار البدٌة،عمان، تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها جعفر حسن الطائً،1
 68 صباح دمحم كنو،مرجع سابك،ص2
العلوم 2،مجلةالعولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجٌا األمثل،آلٌات حراكها فً  الوطن العربًتامر كامل دمحم، 3

 227،ص37السٌاسٌة، عدد 
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 :ثورة وسائل اإلتصال -

وثثمثل فً تكنلوجٌا اإلتصاالت التً بدأت باإلتصاالت السلكٌة والالسلكٌة، مروراً 

بالتلٌفون والنصوص المتلفزة، ومن ثم اإلعتماد على األلمار الصناعٌة واأللٌاف البصرٌة 

.وال ٌزال أفمها غٌر محدودة
1
 

وبمعنى أخر مجموعة التمنٌات ، األدوات والوسال والنظم المختلفة التً ٌتم توظٌفها 

لمعالجة النصوص المضمون أو المحتوى الذي ٌراد توصٌله من خالل عملٌة اإلتصال 

.إلخ... الجماهٌري أوالشخصً أو التنظٌمً
2
 

 ثورة الحاسبات اإللكترونٌة (1

وٌعنً التطور غٌر المتناهً فً إنتاج أنظمة المعلومات المختلفة وفً إدارة نظم المعلومات 

 .وشكلها

ولد لادت هذه الثوررات الثالث إل سٌادة نظم جدٌدة للمعلومات كما أدت إل تحمٌك هدف 

رئٌسً هو توصٌل الرسالة إل الجمهور المستهدف فضالً عن تبادل المعلومات العلمٌة 

والفنٌة من خاللها، وال ٌزال التطور مستمر فً مجال التكنولوجٌا اإلتصال بشكل جعل 

.العالم لرٌة صغٌرة
3 

َا  (2  :مفهوم تكنولوجٌا اإلتصال:  ثانٌا

إن التطور الذي  حدث فً تكنولوجٌا اإلتصال ٌعد ثور علمٌة، وعلٌه نتمكن من إستٌفاء 

عالم : مفهوم تكنولوجٌا التً بها دور ال ٌمكن إنكاره الحٌاة، حٌث ٌؤكد الباحث دٌفٌد بل

اإلجتماع المشهور فً جامعة هارفارد األمرٌكٌة، والعالم البرٌطانً جون تٌزبٌث على عدد 

المعلومات المورد التحوٌلً واإلستراتٌجً األساسً للمجتمعات الحدٌثة، إن اإلنتاج المعرفة 

لد أصبح مفتاح المنالشة وتطوٌر األداء،
4

 حٌث تشٌر الوضعٌة الراهنة للثورة إلى اإلندماج 

                                                             
 227 تامر كامل دمحم ،المرجع السابك،ص 1
 227-228نفس المرجع ، ص2
 229نفس المرجع ، ص3
 24م،ص2007،دار المٌسرة للنشر والتوزٌع،عمان،إلقتصادٌات المعلوماتاهدى عبد الرحٌم حسن العلً، . دمحم الطائ4ً



 تكنونوجيا االتصال:                                                                 انفصم األول    
 

 27 

تكنلوجٌا المعلومات مع وسال اإلتصااللمختلفة مما أدى إل ظهور مفهوم تكنولوجٌا اإلتصال 

TTC فمهوم موحد بسبب العاللة التفاعلٌة التً نمت و تعمدت بٌنهاوبٌن سار المجاالت 

 .والمطاعات

ومن هنا ٌمكن تعرٌف تكنولوجٌا اإلتصال على أنها مجموع تكنولوجٌا اإلعالم األلً 

ووسائل اإلتصال التً تسمح تتبادل المعلومات ومعالجتها، فً إطار ما ٌعدل تشكٌلٌة 

 .األنترنت

مجموع التمنٌات واألدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التً ٌتم توظٌفها : كما تعرف بأنها

لمعالجة المضمون أو المحتو الذي ٌراد توصٌله من خالل عملٌة اإلتصال الجماهٌري أو 

الشخصً أو التنظٌمً، والتً ٌتم من خاللها جمع المعلومات والبٌانات ثم تخزٌنها 

.وإسترجاعها ونمل ها ومبادلتها
1
 

 تلن التمنٌة األساسٌة المستخدمة فً نظم المعلومات الحدٌثة المبنٌة : وتعرف اٌضاً بأنها

على الحاسوب وتطبٌماتها بالنسبة للجهة المستفٌدة منها،وتتضمن االجهزة وشبكات اإلتصال 

 .ولواعد البٌانات والبرامج الالزمة

وتعنً أٌضاً مجموعة منظمة من الوسائل واإلجراءات التً ٌمكن بواسطتها، وتشغٌل 

وتخزٌن وتوزٌع ونشر وإسترجاع المعلومات عن الماضً والحاضر والتنبؤ بالمستمبل، 

الذي ٌتعلك باألنشطة المنظمة وعملٌاتها، وأٌضا بما ٌحدث فً بٌئتها الخارجٌة، والتً تؤدي 

إلى تدعٌم وظائف التخطٌط والرلابة والعملٌات فً المنظمة من خالل ما توفره من 

.معلومات فً تولٌت مناسب لٌتخذ المرار
2
 

وٌرى الدكتور دمحم فتحً عبد الهادي أنه إذا كانت لٌمة التكنولوجٌا تشٌر بصفة عامة إلى 

الوسائل واألجهزة التً ٌتم إستخدامها بشكل مفٌد فً مختلف المجاالت المعرفة فإن 

                                                             
،مذكرة مكملة لنٌل شهادةالماجستٌر دور األنترنٌت فً مجال تسوٌق الخدمات دراٌة حالة قطاع اإلتصاوت دوباج العالٌة، 1

 49م،ص2011-2010فً العلوم التجارٌة،لسنطٌنة،جامعة  منتوري،
،دار للنشر والتوزٌع، دور اإلدارة المدرسٌة فً توظٌف برامج تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاوتعبد السالم الشناق، 2

 33 م ، ص2010عمان ، 
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تكنولوجٌا اإلتصال هً البحث عن أفضل الوسائل لتسهٌل الحصول على المعلومات 

.وتبادلها وجعلها متاحة لطالبٌها بسرعة وفعالٌة
1
 

كما عرفت من لبل المهتمٌن بنظرٌة المنظمة بأنها العلم المستخدم فً إنتاج وتطوٌر أسالٌب 

المعلومات،  )العمل إلى العملٌات والتمنٌات واالعمال المستخدمة لتحوٌل  المدخالت 

(.منتجات، خدمات)إلى مخرجات  (األفكار، الموارد
2
 

 بأنها مجموعة من المعارف والخبرات ROJER CARTERوٌعرفها روجر كارتر 

والمهارات المتراكمة والمتاحة، واألدوات والوسائل المادٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة التً 

ٌستخدمها اإلنسان فً الحصول علىى معلومات ومعالجتها وبثها وتخزٌنها، بغرض تسهٌل 

 .الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة للجمٌع

 :ولهذا المعنى لها جانبٌن 

 ًٌتمثل فً علم المعلومات الذي ٌهتم باالنشطة وتجهٌز : جانب فكري أو معرف

المعلومات وإنتاجها وتنظٌمها وتفسٌرها واإلستفادة منها حتى تكون متاحة 

 .ومستخدمة بألصى درجة من الكفاءة

 ٌتمثل فً التطبٌك لإلكتشافات والتجارب فً مجال معالجة :الجانب المادي

المعلومات كالحصول علٌها وبثها وتوصٌلها مستفٌدة من األسالٌب الفنٌة فً 

إلخ مازجا بنً ... الطباعة والتصوٌر الفوتوغرافً واإلتصاالت السلكٌة والالسلكٌة

.األدوات واالجهزة واإلكتشافات
3 

 

 

 
                                                             

 ، دار العربً للنشر والتوزٌع،الماهرة، دس،تكنولوجٌا المعلومات وصناعة اإلتصال الجماهٌريمحمود علم الدٌن، 1

 37ص 
2KRichared .ldarft. Organisation theryand and desig usa.edKthemson.2004.p30. 06/02/2019 
matini a 10 :00 

 42 ، ص41 دمحم علم الدٌن، مرجع سابك،ص 3
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 . خصاص تكنلوجٌا اإلتصال: المطلب الثانً

 :تتمٌز تكنولوجٌا اإلتصال بالعدٌد من الخصائص من أبرزها

تطلك هذه التسمٌة على الدرجة التً ٌكون فٌها للمشاركٌن فً عملٌة اإلتصال : التفاعلٌة .أ 

تأثٌر على ادوار األخرٌن وإستطاعتهم تبادلها، وٌطلك على ممارستهم الممارسة 

المتبادلة أو التفاعلٌة، وهً تفاعلٌة بمعن أن هنان سلسلة من األفعال اإلتصالٌة التً 

وٌموم بأفعاله اإلتصالٌة، المرسل  (ب)أن ٌأخذ فٌها مولعالشخصً  (أ)ٌستطٌع الفرد 

 ٌستمبل وٌرسل فً نفس الولت وكذلن المستمبل، وٌطلك على المائمٌن باإلتصال لفظ

".المصادر"بدال من " المشاركٌن " 
1 

وتعنً إمكانٌة إرسال الرسائل وإستمبالها فً  (عدم اإلرتباط بعنصر الولت) :اإلتزامنٌة .ب 

ولت مناسب للفرد المستخدم، وال تتطلب من كثر المشاركٌن أن ٌستخدموا النظام فً 

الولت نفسه، فمثالً فً نظم البرٌد اإللكترونً ٌرسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة 

.إلى مستمبلها فً أي ولت دون لتواجد مستمبل الرسالة
2 

 تتجه وسائل اإلتصال الجدٌدة على صغر الحجم مع إمكانٌة اإلستفادة منها فً :الحركٌة .ج 

اإلتصال من اي مكان إلى آخرى أثناء تحرن مستخدمٌها ، بمعنى أنه إذا كانت 

الالتزامنٌة تحدد المستمبل من لٌود الزمان، فإن الحركٌة تتولى إستكمال التحرر من لٌود 

.الزمان والمكان
3 

 .وظاف تكنلوجٌا اإلتصال: المطلب الثالث

إن اإلنتشار الواسع والمتسارع فً تكنلوجٌا اإلتصال فً ولتنا الحاضر، أدى إلى زٌادة 

اإلهتمام بها واإلستفادة منها لدمته من خدمات إتصالٌة فً شتى المٌادٌن، ومما ال شن فٌه 

أن هذه الوظاف تختلف من وسٌلة إلى أخرى، كما تختلف من مٌادٌن اإلستفادة من هذه 

 :التكنولوجٌا من مٌدا ن إلى آخر، ومن بٌن هذطه الوظائف نذكر

                                                             
-446م،ص2010 مجلة جامعة دمشك،العدد األول والثانً،سورٌا،اإلعالم الجدٌد فً عصر المعلومات،سمٌرة شٌخانً، 1

447 
 448 نفس المرجع، ص2
 229 تامر كامل دمحم، مرجع سابك، ص3
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تكنولوجٌا اإلتصال المتمثلة بالحاسوب واأللراص المضغوطة والبرٌد : وظٌفة التوثٌك .1

دوراُ كبٌراً فً  (األنترنٌت،اإلنترنٌت، االكسترانٌت )اإللكترونً، ومنظومة الشبكات

توثٌك اإلنتاج الفكري فً مجال اإلتصال وذلن بتبادلها لعملٌات التجمٌع، ووضع النظم 

واألسالٌب الفنٌة الكافٌة بإسترجاع   مضمون هذا اإلنتاج وتحلٌله من خالل تصنٌفه، ثم 

.اإلعالم عنه لٌتحمك اإلستخدام االمثل لهذا الرصٌد الفكري
1 

تعمل تكنولوحٌا االتصال عل تمدٌم المعلومات المتعددة والمتنوعة التً تتمٌز بالضخامة  .2

،ذلن أن اإلتصال الرلمً واإلنجاز المعلوماتً ساهم فً تعمٌم اإلستفادة من ثورة 

المعلومات وإنتشارها التً عظت كل مجاالت نتٌجة الخصائص التً تمٌزت بها 

.تكنولوجٌا اإلتصال والمعلومات،واهمها سعة التخزٌن
2 

عملت تكنولوجٌا اإلتصال على الزٌادة فً السرعة إعداد الرسائل وفً المدرات العلمٌة  .3

 (من مطبوعة إلى مرئٌة ومن مرئٌة إلى مطبوعة )من حٌث تحوٌلها إلى أشكال مختلفة

 .وفً المدرة على نشر توزٌعها وتخطً حاجز كلً من الزمان والمكان

ظهور الحاسب الشخصً والتوسع فً إستخداماته والذي ٌتٌح لامة ضخمة من الخدمات  .4

والمعلومات سواء اإلستخدام الشخصً أو إمكانٌة اإلستفادة من المعلومات التً تمدمها 

شبكات المعلومات، كما ٌحتوى الحاسوب اآللً على كمٌة كبٌرة من المعلومات ٌمكن 

إسترجاعها بسرعة فائمة مثل لواعد البٌانات والبرٌد اإللكترونً، كما أصبحت أداة 

وسٌلة إتصال حٌث ٌمكن للحاسب اآللً عبر خطوط الهاتف اإلستعانة بالمعدل 

(MODEM)  واإلتصال ببعضها، وهذا ما ٌطلك علٌه أنظمة الحاسب اإللكترونً مثل

البرٌد اإللكترونً، عمد الندوات عن بعد خدمات الشبكات مما ٌسهل تبادل المعلومات 

.بٌن المصالح والمنظمات
3 

تزٌد تكنولوجٌا اإلتصال فً تحسٌن مهارات وحل المشاكل وزٌادة فعالٌة الموارد  .5

 .وتحسٌن دورة المادة، إضاف إلى إمداد مختلف الوظائف بالمعلومات الالزمة

                                                             
 75م،ص2005، دار السحاب، الماهرة، تكنولوجٌا المعلومات واوتصال ومستقبل صناعة الصحافةمحمود علم الدٌن، 1
 52م،ص2007 عالم الكتب للنشر والتوزٌع، الماهرة،اإلتصال واإلعالم على شبكة األنترنت،دمحم عبد الحمٌد،2
 269م،ص 2003،دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان، تقنٌات اإلتصال بٌن زمنٌنإٌاد شاكر البكري، 3
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تساعد تكنولوجٌا اإلتصال من الكفاءةوالفعالٌة فً األنظمة والعملٌات الداخلٌة والخارجٌة  .6

 .للمنظمة

تساهم تكنولوجٌا اإلتصال فً التعلٌم والتنظٌمً حٌث أنها تخلك المعرفة التً تمكن  .7

 .المنظمات من تحسٌن المدرات وتعزٌز األداء لتعامل مع التغٌٌر بإٌجابٌة

تنتج تكنولوجٌا اإلتصال فرصة للمنظمة بأن تعٌد النظر فً طرٌمة اإلدارة والتسٌٌر من  .8

أجل التوصل إلى فكرة اإلدارة المتكاملة وستظل هذه التمنٌات أداة تشخٌص وتطوٌر، 

 .وفً ذات الولتأداة للحد من التجاوزات واألخطاء البشرٌة

بمساعدة تكنولوجٌا اإلتصال ٌستطٌع خبراء الموارد البشرٌة وربط أهدافهم اإلدارٌة  .9

فأهداف كل عامل بإستراتٌجٌة المنظمةكماأنها تساهم فً نمل الفائدة من إدارة الموارد 

.البشرٌةإلى العاملٌن فً المستو األدنى
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة دورٌة المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، رفعت عبد الحلٌم الفاعوري و وأخرون،1

 14م، ص2011اإلدارٌة، 
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 ً(شكلها،تطبٌقاتها،تأثٌراته على جوانب المؤسسة)تكنولوجٌا اإلتصال : المبحث الثان. 

 شبكات اإلتصال: المطلب األول -

هً مجموعة من األنظمة الحاسوب المتصلة ببعضها البعض، حٌث تشمل وسال اإلتصال 

واألجهزةوالبرمجٌات الالزمة لربطأنظمة الحواسب مع بعضها البعض، ٌهدف لتسهٌل 

عملً اإلتصال وإنسٌاب المعلومات، وال تمتصر الششبن على المعدات عند إجراء 

اإلتصال، كما تشمل شبكات األنترنٌت واإلنترنٌت واإلكسترانٌت التً ٌسلط الضوء علٌها 

فً هذا الممطلب األهمٌة منافعها المتعددة خاصة على المنظمات حٌث بأمكانها تملٌص 

 .تكالٌف اإلتصاالت والتعامل، وتعزٌز جهود التنسٌك والتعاضد

 األنترنٌت:  وو 

تعتبر شبكة عالمٌة من الشبكات الحاسوبٌة المختلفة والمتصلة معبعضها بحٌث :مفهومها

.تتمكن كل منها من بٌن البرامج نفس فً ولت واحد
1
 

وجاءت فً كتاب األنترنٌت الشبكة الدولٌة للمعلومات أنها ثمرة إندماج بٌن الحاسٌبات 

اآللٌة واإلتصاالت عن طرٌك هذه الشبكة ٌمكن للمنظمات الحصول على مزاٌا ال حصر 

.لها
2
 

 وهنان من ٌعٌك االنترٌت على أنها اكبر شبكة حواسٌب موسعة إذ تغطً جمٌع أنحاء العالم 

وتصل بٌن الحواسٌب الشخصٌة وشبكات المحلٌة وشبكات موسعة، حٌنها ٌمكن الوصول 

.إلى لدر هائل من المعلومات عن أي موضوع
3 

 :خدمات األنترنٌت -

تعتمد األنترنٌت على مبدأ الخادم المستفٌد فً عملها فالتطبٌمات كلها موجودة على الخدمات 

 وكل مستخدم بإمكانه الدخول والحصول على المعلومات التً ٌطلبها، هنان مجموع من 

                                                             
 349م،ص2007، دار وائل للنشر،األردن، التسوٌق الدولً رضوان المحمود العمر،1
 164م،ص2010،دارأسامةللنشروالتوزٌع،األردن،الحدٌثة والتكنولوجٌا المعرفة إدارة نورالدٌن، عصام2
 21م،ص2008، زمزم للنشر والتوزٌع،األردن، ، اساسٌات تكنولوجٌا المعلوماتأكادٌمٌة الفٌصل العالمٌة3
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:الخدمات تمدمها األنترنٌت تتمثل فٌما ٌلً
1
 

 :Emailالبرٌد اإللكترونً  .  

لمد أبح البرٌد اإللكترونً من أكثر الوسائل اإلتصال إستخداماً  فً ٌومنا الحاضر، سواء كل 

مستوى االفراد أو المنظمات، وٌفٌد إستخدام البرٌد اإللكترونً على وجود أجهزة حواسٌب 

 .شخصٌة مربوطة مع بعضها من خالل نظام الشبكات معٌن وبرنامج معٌن

ٌعتبر البرٌد اإللكترونً من أهم الخدمات التً تمدمها األنترنٌت حٌث ٌشٌر إلى مجموعة 

الرسائل التً ٌتم إرسالها من خالل جهاز الحاسوب إلى آخر حول العالم، وتتصل هذطه 

.الرسائل بكل شئ إبتداءاً من المالحضات العرضٌة وعن متعددة الوسائل
2
 

ولد إنتشر إستخدامه بسبب للة تكٌفته إضافة إلى أنه باإلمكان إرسال أنواع الرسائل 

الممروءة والمسموعة والمرئٌة، وكذلن ٌممتاز بسرعته العالٌة حٌث ٌملل الولت الذي 

ٌحتاجه الفرد فً الطباعة والتوزٌع الرسائل وتبادل البٌانات من خالل البرٌد اإللكترونً 

ٌمكن إرسال عشرات الرسائل إل عناوٌن مختلفة بعملٌة واحدة،
3

 وتنظٌم خزنً المنظمة 

المتناهً من الرسائل كما ٌغٌر الكتم الهائل منهذه الرسائل ، أفضلها وأكثرها إلتصالا 

بأنشطة وأهداف المنظمة، وٌحول الملفات  وٌضع واجهة عملً لمراسالت المنظمة، 

.وٌحافظ على خوصٌة الرسائل المنظمة
4
 

 :مواقع إلكترونٌة .ب 

الموالع اإللكترونٌة عبر األنترنت تمكن الشخص من إستخدام غٌر معٌن على شبكة لماء 

تكلفه للٌلة ومدة معٌنة حٌث بإمكان المستخدم عرض المعلومات التً ٌرٌدها عل هذا المولع 

                                                             
، دار إٌراد للنشر والتوزٌع،الشارلة،  العملٌة اإلدارٌة وتكنولوجٌا المعلومات مزهر شعبانً العانً وشولً ناجً جواد،1

 214م،ص 2008
، دار الحامد للشنر  سس ومفاهٌم ودراسات- اإلتصاوت اإلدارٌة وغازي فرحات ابو زٌتون، دعلً صباح حم2ً

 141م،ص2017والتوزٌع،األردن، 
 215 مزهر شعبانً العانً وشولً ناجً جواد، مرجع سابك، ص3
، منشورات المنظمة العربٌة ، تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاوت وتطبٌقات فً مجال التجارة النقالة بشٌر عباس العالق4

 70م، ص2007للتنمٌة اإلدارٌة، الماهرة، 
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سواء كانت امور تسوٌمٌة أو تعرٌفٌة أو علمٌة بما فً ذلن الوسائط المتعددة، وعملٌة ربط 

.المعلومات على هذا المولع ٌكون عن طرٌك لغة خاصة باألنترنٌت
1
 

 :هاتف الفاكس اونترنٌت .ج 

إن االنترنٌت لٌست مجرد تمنٌة، أو شكلٌة إلرسال البرٌد اإللكترونً أو اإلٌجار فً الوٌب، 

فاألنترنٌت تحولت إلى وسٌلة إتصاالت كونٌة منخفضة التكلفة، تساعد فً إرسال الفاكسات، 

 .وإسترجاع البرٌد الصوتً ونمل المحادثات بإتجاهٌٌن

فإستطاعت منظمات الٌوم إستخدام األنترنٌت للحصول على خدمات الهاتف، والبرٌد 

 .الصوتً والفاكس

 :النشر على الوٌب .د 

ٌعتبر أداة إتصاالت إلكترونٌة غاٌة فً األهمٌة ألغراض االعمال، فبرمجٌات التطبٌك 

والخوادم والبرامج األخرى للنشر عبر الوٌب فتطوٌر المولع الشبكً، صارت تمكن 

المنظمات من نشر أي تمرٌر أو وثٌمة على الموالع الشبكٌة لألنترنٌت واإلنترنٌت 

واإلكسترنٌت لمشاهدتها والتعلٌك علٌها، كما ٌمكن بث الرسال وأخبار المشروع وإرسالها 

إلى صنادٌك البرٌد اإللكترونً
2

، وعلٌه فإن النشر عبر الوٌب النترنٌت لد أصبح أكثر كفاءة 

وفعالٌة لإلتصال والتواصل بٌن األفراد والمنظمات بالممارنة مع الطرٌمة الورلٌة السابمة، 

حٌث اضاف بعداص جدٌداً لعملٌة النشر باإلضافة إلى كون المادة الممروءة فإنه ٌتمٌز 

بإمكانٌة التعامل مع كم هائل من المعلومات بسهولة وبإمكانٌة وضع روابط المعلومات 

.اإللكترونٌة متعددو وسهولة تغٌٌر وتحدٌث المحتوى
3
 

  ًال  األنترنت: ثانٌا

هً شبكة الشركة الخاصة التً ٌستخدم تمنٌات األنترنت والتً تضم تلبٌة : مفهومها

إحتٌاجٌات العاملٌن من المعلومات الداخلٌة أو من أجل لابل البٌانات والمعلومات عن 

                                                             
 215 مزهر شعبانً العانً وشولً ناجً جواد، مرجع سابك،ص 1
 216 نفس المرجع ،ص 2
 73-72 بشٌر عباس العالق ، المرجع السابك ، ص3
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عملٌات وأنشطة المنظمة، كما ٌتم تنفٌذ فً ممر المنظمة أو فً فروعها ووحدات أعمالها 

اإلستراتٌجٌة، وال ٌستطٌع األشخاص غٌر العاملٌن فً المنظمة فً الدخول إلى موالع 

الشبكٌة، وبما تسمح إدارة المنظمة بإعطاء موافمة خاصة لألشخاص غٌر العاملٌن مثل 

المورٌن أو العمالءالكبارلإلستفادة من موارد شبكة األنترنٌت،
1

 فماهً إال مشروع 

.لإلتصاالت من العاملٌن فً المنظمات وفً مختلف األلسام والفروع المختلفة للمنظمة
2 

إذ ال تمٌز إستخدام نظم الحماٌة والسٌطرة وتمنٌات الرلابة على المعلومات مثل برنامج 

 وغٌرها حتى تستطٌع المنظمة حماٌة موارد الشبكٌة وضمات firewalls" جدران النار"

.إستخدام الشرعً والبد من وجود فرٌك شتى كامل للشبكة
3
 

  همٌة وفواد األنترنت -

 :لألنترت فوائد متعددة للمنظمات عموماً ٌمكن أن نلخصها فٌما ٌلً

فً شبكة األنترنت على تملٌاللحاجة  (server)حٌث ٌعمل الجهاز الخادم : تملٌص التكالٌف

إلى وجود نسخ متعددة من البرامج ولواعد البٌانات، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء شبكة 

األنترنت منخفضة ومناسبة ،لٌاسا بتكالٌف إنشاء األنواع األخرى من الشبكات، وتملٌص فً 

.نفمات توزٌع المعلومات
4 

تسمح خدمة األنترنت بتحمٌل الملفات أي تنزٌل الملفات والتطبٌمات بسهولة إلى  -

الحاسوب المستخدم أو أٌة وسٌلة ٌراها مناسبة، كما أن الوصول إلى البٌانات المشتركة 

ٌمكن أن تنفٌذها عن طرٌك لاعدة بٌانات ٌتم الوصول إلٌها من لبل المستخدمٌن كل 

 .حسب الصالحٌة المخصصة له

حٌث تملٌص إستخدام االنترنٌت الكثٌر من الولت والجهد فً : توفٌر الولت والجهد -

اإلتصال بٌن عناصر فأركان المؤسسة، كذلن فإن األنترنت سهلة اإلستخدام ،ألن الشبكة 

 .تعمل من خالل وجود نظار ربط شبكً عالمً

                                                             
 20 بشٌر عباس العالق ، المرجع السابك، ص1
 37م، ،ص2009،دار حامد، عمان، اساسٌات إدارة المشارٌع وتكنولوجٌا المعلومات خضر مصباح إسماعٌل الطٌطً، 2
 20 بشٌر عباس العالق، مرجع سابك، ص3
 62م،ص2009،دار المسٌرة، عمان،شبكات المعلومات واإلتصاوت عامر إبراهٌم لندلجً وإٌمان فاضل السمرانً،4
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توفر األنترنت تنظٌم تبادل المعلومات والخدمات اإلدارٌة عن طرٌك نماذج معٌارٌة  -

متفك علٌها، بدالً من إستخدام البرٌد العادي لذا فإنه ٌمكن للمنظمة أن تستغنً عن معظم 

المعامالت الورلٌة والتً تمدم حلوالً جذرٌة لها، حٌث ٌتم الحفظ بشكل آلً لتلن 

المعلومات فً جهاز االدم اآللً للبرٌد اإللكترونً، وذلن تؤمن االنترنت الثمة وتوفٌر 

 .الجهد

ٌمكن إعتبار األنترنت إحدى دعامات ضمان الجودة فً النظام الرلمً لها توفره من دلة  -

.فً عملٌة التحكم فً مستوى الجودة
1 

تسخٌر جمٌع خدمات االنترنت وتمنٌات الوٌب وهً خدمات اإلتصال ونمل المعلومات  -

وخدمات التعرف على الموارد المعلوماتٌة المتوفرة فً الشبكة والمشاركة فً إستخدامها 

و اإلفادة منها، حٌث ٌصبح باإلمكان تأمٌن تطبٌمات تفاعلٌة تشمل على 

نصوصوأصوات ومعلومات فٌدٌوهٌة ٌتم تبادلها بٌن شخصٌن أو أكثر، وهذه الخدمة 

ذات أهمٌة كبٌر فً المنظمة الواحدة، فهً تهدف إلى البحث من موارد المعلومات فً 

.الشبكة وتحدٌد موالعها
2 

 سباب الحاجة المنظمة لألنترنت  

إن األنترنت تملل من إستخدام الهواتف والفاكس بالتالً ٌملل من التكلفة وتعمل على تحسٌن 

والتنسٌك بٌن ألسام المنظمة المختلفة حٌث لامت الكثٌر من المنظمات بإستثناء وبناء شبكة 

االنترنت بسبب كثرة الطلب من الموظفٌن وخاص فً لسم الموارد البشرٌة بسبب طبٌعة 

عملهم والتً ٌعتمد على كثرة اإلتصاالت وتبادل المعلومات واإلجابة على كثٌر من األسئلة 

والتً تتكرر بإستمرار مما ٌؤدي لى الملل وسوء فإن المنظمات تحتاج لألنترنت لألسباب 

 :التالٌة

عندما تكون للشركة كمٌة ضخمة من المعلومات و المطلوب مشاركة هذه المعلومات مع  -1

الموظفٌن فً الطرٌمة الفعالة التباع تكلفة االتصاالت و تكلفة نشر وبث المعلومات بٌن 

الموظفٌن، إن األنترنت تساعد الموظفٌن عل ترتٌب وتخزٌن كمٌات ضخمة من البٌانات 

                                                             
 62، المرجع السابك، صعامر إبراهٌم لندلجً وإٌمان فاضل السمرانً 1
 64- ص63 نفس المرجع ، ص2
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والتً لد تحتاج إل مئات األالف من الملفات الورلٌة والتً ٌصعب تنظٌمها والحصول 

.على المعلومات المطلوبة منها عند الحاجة وفً الولت المناسب وبشكل سرٌع
1 

تكلف توزٌع األنترنت من خالل االنترنت تتم بتكلف للٌلة جداً فاألنترنت تكلف بسٌطة  -2

جداً وتعمل بفعالٌة وسرعة حٌث ٌتم تداول المعلومات بثوانً بدالً من دلائك أبحث 

 .ساعات بطرٌك ٌدوٌة

أبل ماكنتوش " األنترنت تستطٌع العمل مع متلف األنظم التشغٌل مثل نظام التشغٌل  -3

mac mac  " ونظام التشغٌل "windows  "  فهً الطرٌمة السهلة لوصل مختلف

 .المستخدمٌن مع مختلف أنظمة التشغٌل

إن المعلومات الموجودةعلى األنترنت ٌمكن تحدٌثها وتعدٌلها بسرعة مما تبمً الموظفٌن  -4

.على إتصال المعلومات الحدٌثة والمعدلة بولت لصٌر
2 

 اإلكسترانت: ثالثا -

هً إمتداد شبكة األنترنت الخاصة بمنظمة معٌنة: مفهومها
3

، فهً عبارة عن شبكات 

أنترنت داخلٌة توسعت وإمتدت خدماتها إلى المستخدمٌن خارجٌٌن مخولٌن من خارج 

المنظمة ألن ٌكون لهم وصول إستخدام محدد إلى شبكات المنظمة الداخلٌة، كمات عرف 

اإلكسترنت أٌضا بأنها شبكة المعلوماتٌة المكونة من مجموعة شبكات إنترنت ترتبط 

ببٌعضها عن طرٌك اإلنترنت
4

، فاإلكسترنت ماهً إال إستخدام تمنٌة اإلنترنت بربط أكثر 

من شبكة إنترنت معا، بحٌث تستخدم اإلكسترنت بربطفروع المنظمة بها كما أنها تربط 

شركاء العمل ومراكز األبحاث وأماكنأخرى معها بطرٌمة فعالة وسرٌعة وعند إستخدام 

.شبكة اإلكسترنت ٌجب على جمٌع األطراف إستخدام برنامج التطبٌك فً عملٌة اإلتصال 
5
 

 وتستخدم فً شبكة اإلكسترنٌت تمنٌات الحماٌة، وتصعب الدخول إلٌها إستخدام كلمة مرور 

                                                             
 39 خضر إسماعٌل الطٌطً، مرجع سابك، ص1
 39 مرجع نفسه، ص2
 22 أكادٌمٌة الفٌصل العالمٌة، مرجع سابك، ص3
 65 عامر إبراهٌم لندلجً وغٌمان فاضل السامرانً، مرجع سابك، ص4
 47 خضر مصباح، إسماعٌل الطٌطً، مرجع سابك،ص5
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وذلن ألن الشبكٌة غٌر موجهة إلى جمهور العام كما هو الحال فً شبكة األنترنت ومن 

الناحٌة العملٌة تحدد المنظمة التً تمتلن شبن اإلكسترنت األفراد الذٌن ٌسمح لهم بالدخول 

.إلى الشبكة ونوع الدخول بمسموح به
1
 

 : همٌة وفوائد اإلكسترنت

تسهر عملٌات تبادل المعلومات، وإلتناء ما ٌحتاجه المستفٌدون لدى المنظمات المعٌنة  -

.باإلكسترنت، حٌث ٌمكن للمنظمات تبادل المعلومات عبرها وفً أي نمطة من العالم
2 

متابعة المعلومات المتبادلة،خٌث تسهل عملٌة التولٌع على الوثائك من مدٌري فروع  -

المنظمة الواحدة المنتشرٌن فً مناطك جغرافٌة مختلفة، وخاصة فً حال الحاجة للتولٌع 

الجماعً على الوثائك، ومحاضر اإلجتماعات الحمٌمٌة أو اإلفتراضٌة كماتسمح بإجراء 

 .كل العملٌات التً تجري على الوثاق أثناء تنملها بٌن الفروع واأللسام

خدمات التوظٌف، حٌث تستخدم اإلكسترنت لربط مصادر الموارد البشرٌة المتوصلة،  -

كالجامعات والمعاهد والمراكز التدرٌب، وماشابهها مع سوق العمل المتخصصة بغرض 

تمدٌم خدمات متعددة المنافع لكال الطرفٌن إذ نجد الموارد البشرٌة المؤهلة فرصة للعمل 

المناسب فً الولت المناسب كما أن سوق العمل إحتٌاجاته عن طرٌك الشبكة إلى درجة 

 .المشاركة بالتخطٌط مع مصادر الموارد البشرٌة لما فٌه صالح لسوق العمل

 هنان تطبٌمات عملٌة متعددة تتوالها شبكات اإلكسترنات، والتً ٌمكن أن ٌتم إستثمارها  -

 :وتسخٌرها فً الولمع العملً بالمؤسسات مثل

  الوصول والتعامل عن بعد. 

 الربط بٌن المركز والفروع. 

  الوصول إلى األجهزة والحواسٌب كبٌرة الحجم 

 ًتبادل المعلومات اإللكترون.
3 

                                                             
 22 بشٌر عباس العالق، مرجع سابك، ص1
 66 عامرإبراهٌم المندلجً وإٌمان فاضل السامرانً، مرجع سابك، ص2
 67 نفس المرجع ، ص3
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تستطٌع شبكة اإلكسترانت التعامل مع أنماط مختلفة فن المعلومات المدعمة بالصور  -

واألصوات أو األشكال البٌانٌة، كما تساهم فً زٌاد فعالٌة األعمال من خالل تحسٌن 

جودة األنشطة،وتوفٌر تلمائٌة ومرونة وفعالٌة لإلتصال الفوري مع مختلف فئات 

.العمال
1
 

 .تطبٌقات تكنولوجٌا اإلتصاوت فً خدمات المعلومات: المطلب الثانً -

تنطوي التطبٌمات تكنولوجٌا اإلتصال على أهمٌة كبٌرة فً العملٌات والخدمات والتدرٌب 

وتوفٌر فرص العمل وغٌرها من األهداف اإلنسانٌة وٌنبغً أن تكون التطبٌمات سهلة 

 :اإلستعمال ومتاحة للجمٌع وتكلفة معمولة من متطلباتها وتطبٌماتها ماٌلً

تتمثل متطلبات الوصول عن بعد فً المدرة على االستفادة بالخدمات التً : الوصول عن بعد

ٌوفرها الممدمون لها من موالع بعٌدة مما ٌؤدي إلى ترشٌد تكلفة العملٌات بطرٌمة إلتصادٌة 

وبذلن ٌمكن الحصول على المعلومات الالزمة دون الحاجة للسفر إلى أماكن بعٌدة حٌث 

ٌمكن مالحظة فٌما ٌخص التكلفة والسرعة والتدرٌب أن الوصول عن البعد المبنً على 

تكنولوجٌا اإلتصال عمله تعتمد على رأس مال ضخم وعمالة ماهرة وعدد الل من أخصائً 

المعلومات كما تتطلب تدرٌب مكثف لكن المستخدمً وأخصاي المعلومات فً نفس الولت 

إضافة إلى أن  سرعة الوصول عن بعد عالٌة إلى حد كبٌر وبذلن فإن الوصول عن بعد 

.ٌشكل بٌئة اساسٌة  لإلتصاالت التً تتسم بجودة عالٌة وإعتمادٌة كبٌرة 
2 

ٌتم نمل الملفات اإللكترونٌة عن طرٌك إمكانٌة الوصول عن بعد : نقل الملفات .1

بإستخدام الحاسبات واإلتصاالت عن بعد، وٌساعد ذلن فً كفاءة عملٌة النمل لكل الحروف 

 .النصٌة وغٌر النصٌة دون إستخدام حروف خاصة فً نمل 

                                                             
 22 بشٌر عباس العالق، مرجع سابك، ص1
 45م،ص2001، المكتبة األكادٌمٌة،الماهرة،تكنولوجٌا اإلتصاوت وشبكات المعلوماتدمحم دمحم العادي، 2



 تكنونوجيا االتصال:                                                                 انفصم األول    
 

 40 

إضافة لذلن ٌشمل تعظٌم اإلستفادة من بروتوكوالت نمل الملفات وجود عدد من وضائك 

ضمن األخطاء المبنٌة فٌه، وبذلن ٌتم نمل الملفات الكترونٌات بعد بكفاءة عالٌة وإكتمال 

.كبٌر
1
 

 الشكل األكثر شٌوعاً وإستخداماً لهذه emailٌمثل البرٌد اإللكترونً: الرسائل اإللكترونٌة

التكنولوجٌا، على الرغم من عدم إلتصارها على هذا الشكل فمط، والهدف من تكنولوجٌا 

الرسائل الكترونٌة هو السماح بنمل كل أنواع اإلشارة بكفاءة عالٌة بٌنمستخدمً شبكة 

المعلومات، وٌتمثل الوضع الحالً للرسائل اإللكترونٌة فً نمل ومرور كل اإلشارات 

األشكال الثابتة والمتحركة والفٌدٌو، باإلضافةإلى الصوتٌات والرسومات والنصوص من 

 .جلٌس إلى أخر، متصلٌن معا بشبكة معلومات عن طرٌك خطوط إتصال محددة

شكالً من أشكال الرسائل اإللكترونٌة، وٌوجد حالٌاً " vois mail"كما ٌعتبرالبرٌد الصوتً 

عدد كبٌر من المعاٌٌر التً تختص بالبرٌد اإللكترونً، والمعٌار واألكثر إنتشاراً هو معٌار 

البرٌد اإللكترونً لشبكة الذي صمم أساساً لنمل الملفات النصوص فمط، ثم تم تعدٌله 

وتعزٌزه فٌا بعد  لكً ٌساند نماللمعلومات غٌر النصٌة كاألشكال والملفات الرتمٌة،وبالتالً 

فإن معاٌٌر الرسائل اإللكترونٌة تعرض حدوداً نسبٌة لنمل،إال أنها تمثل أٌضاً حدوداً وظٌفٌة 

.فعالة لمشكالت معٌنة
2 

ٌعتبر البحث فً لواعد البٌانات التً ٌتزاٌد من التطبٌمات التً : البحث فً قواعد البٌانات

ٌتزاٌد توافرها على الشبكات الحالٌة، وفً البداٌة نظمه لواعد البٌانات لمبحوثة كمواعد 

بٌانات فردٌة، حٌث ٌستخدم كل منها على حاسب آلً واحد فمط، إال أن هذه النظرة لد 

تغٌرت بالتدرٌج بإدخال نظم ولواعد البٌانات الموزعة حٌث تكمن لاعدة الواحد ممثلة 

منطمٌا إال أنها توزع مادٌاً على حاسبات عدٌدة، حٌث تم إستبعاد حاجة المستخدمٌن فً 

البحث المباشر مع الحاسب اآللً المحملة علٌه لاعدة البٌانات وإستبدال ذلن بالبحث فً 

لواعد البٌانات المحملة علٌه حاسبات مصنفة والوصول إلٌها عن بعد، وبذل تسمح هذه 

المجموعة من المعاٌٌر المطورة بإمداد نتاج إجابات عن تساؤالت المستخدم النهائً الذي 
                                                             

 47. ص46 ، المرجع السابك ، صدمحم دمحم الهادي 1
 47 نفس المرجع، ص2
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توظف بروتوكول الوصول عن بعد، وٌنمسم هذا النمط للبحث فً لاعدة البٌانات بالمرونة 

 .والكفاءة العالٌة

المحملة على شبكة األنترنٌت " wordwide web"ولد توافرت خدمة الوٌب الدولٌة 

 التً yahooاألولٌة مجموعة من أدوات أو محركات البحث مثلل أدوات البحث برامج 

تعمل على تسهٌل البحث عن معلومات فً إطار البٌئات الالمركزٌة، وتنشئ هذه النظم 

كشافات لموالع خدمات الوٌب التً ٌمكن البحث فٌها عن المعلومات المطلوبة، وٌتمثل 

وتوضح " الوٌب" الناتج من هذه البحوث أوصاف مختصرة للموالع المختلفة على خدمات 

1
كٌفٌة الوصول إلٌها بواسطة الوصالت المعدة لذلن، وبذلن تمثل خدمات الوٌب نموذجاً 

مهماً لماعدة البٌانات الموزعة الالمركزٌة التً تشمل على محاولة ربط كل البحوث 

 .المرتبطة بتحدٌد وإٌجاد المعلومات التً تجٌب عن تساؤالت متعددة

ًال  ٌمثل تبادل المعلومات اإللكترونً تبادل البرامج والمعلومات عبر : تبادل البٌانات إلكترونٌا

حاسب آلً وأخر مباشرة حٌث ٌرتكز تبادل البٌانات إلكترونٌاً على تبادل المعلومات الممدمة 

فً الوثائك اإلدارٌة المرتبطة باألعمال وأصبح لتبادل البٌانات إلكترونٌاً شهرة كبٌرة 

وإنتشاراً واسعاً فعندما ٌستخدم العمل تظم تبادل البٌانات المتوافمة والمتطابمة فسوف ٌجنً 

عدة مزاٌا  من هذا المدخل والتً تشتمل على توفٌر التكلف وزٌادة السرعة وتأمٌن امن 

 .النظام بفعالٌة وكفاءة عالٌة

لكً تنفذ تطبٌمات تكنولوجٌا اإلتصال فً خدمات المعلومات بشكل مالئم البد من توفر 

بٌنات اساسٌة من تكنولوجٌا اإلتصاالت عن بعد المالئمة إلحتٌاجات المستخدمٌن لكً 

.توظف عملٌة اإلتصال عن بعد
2
 

 

 

 
                                                             

1
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 .تأثٌر تكنولوجٌا اإلتصال على جوانب المؤسسة: المطلب الثالث -

ٌمكن أن نلتمس تأثٌر تكنولوجٌا اإلتصال على عنصر المٌادة من خالل : أسلوب المٌادة

 :الجوانب التالٌة

فالمائد فً ظل تكنولوجٌا اإلتصال هو لائد سرٌع الحركة والمبادرة، ٌتجاوز : حسر الولت

دورة إجراءات العمل التعالبً إلى إجراءات العمل التزامنً، وتخطً اإلستجابة المحكومة 

بالفاصل بٌن معلومات األدنى ولرارات األعلى إلى التفاعل األدنى  مع من ٌشاركون فً 

تبادل المعلومات، ومثل هذه ال ٌخضع لها المائد التملٌدى الذي إعتاد ان ٌجد فسحة زمنٌة 

لتهٌئة وجمع المعلومات وأخد األراء خاصة وأنه لٌس هنان من تنظٌر على الطرف األخر 

ٌحتاج إلى توجٌه محسوب بالدلائك والثوانً، مما ٌجعل هذا األخٌر بحاجة إلى تطوٌر 

.إتجاهات ولواعد تساعد على تحمٌك اإلستجابة السرٌعة
1 

أجهزة، شبكات، برمجٌات، )فالتغٌٌر التكنولوجً فً مجال األنترنٌت : حسر التكنولوجٌا

جعل المائد مطالب  بإمتالن لدرة على تحسس أبعاد هذا التطور والعملعلى  (تطبٌمات

 .التوظٌف مزٌاه لتكوٌن جزء من المٌزة التنافسٌة

إن الكثٌر من المرؤوسٌن ٌستعملون األنترنٌن واألنترنت وفً نمط العمل عن : إمتالن رؤٌة

بعد المائم على الحاسوب وهؤالء التً تربطهم النٌابة الواحدة دائماً وال ربطة اإلشتران 

الٌومً المباشر وإنما المٌادة ذات الرؤٌة التً تحرص على تطبٌك خلطة عمل ٌمكن من 

خاللها إٌجاد تسهٌلٌة ومنافع لعاملٌن حٌث تعزز والئهم للمؤسسة وتجعلهم أكثر إلباال على 

.المساهمة بمعارفهم وخٌراتهم
2 

هً التجمٌع المنظم للمعلومات من مصادر داخل المنظمة وخارجها وتحلٌلها : إدارة المعرفة

وتفسٌرها وإستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدم فً توجٌه وإثراء العملٌات من أجل تحسٌن 

الجهد المنظم الواعً "األداء واإلرتماء به إلى األعلى مستوٌات من اإلنجاز، كما عرفه بأنها 

                                                             
إدار التغٌٌر كمدخل إلستخدام تكنولوجٌا اإلعالم واإلتصال فً منظمات "داودي الطٌب ومحبوب مراد، مداخلة بعنوان 1

 مولع تمت زٌارته فً http//tefpedia.com/arab/wp- content/uploads.جامعة دمحم خٌضر بسكرة" األعمال

 . زواالً 13:00على الساعة 05.02.2019
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الموجه ن لبل المنظمة إلى النماط وجمع وتصنٌف وتنظٌم وخزنأنواع المعرفة وجعلها 

جاهزة لتداول والمشاركة بٌن أفراد وألسام ووحدات هذه المنظمة بما ٌرفع مستوى إتخاذ 

".المرار واألداء التنظٌمً
1 

ولد إهتم الباحثون مجاالت إستفادة إدار المعرفة من تطبٌمات نظم التكنولوجٌا اإلتصال، 

 :والتً ٌمكن الولوف علٌها كالتالً

سمحت تكنولوجٌا اإلتصال بإتصال المؤسسة او المنظمة مع : سرعة جمع المعلومات

المتعاملٌن معا فً ألصر ولت ممكن والحصول علة معلومات فً الولت المناسب وبالمدر 

 .الكافً الذي ٌمهد إلتخاذ المرار الحكٌم الذي ٌخدم الغاٌة المستهدفة

إن معالجة البٌانات كً تصبح معلومات ذات فائدة ٌمكن : معالج المعلومات والبٌانات

اإلعتماد فً صٌاغة اإلستراتٌجٌات، وتحمٌك األهداف المنشودة ٌتطلب المٌام بسلسلة من 

اإلجراءات والعملٌات على بٌانات محددة تتعلك بالموضوع المراد والتعرف علٌه للتوصل 

 :إلى نتائج محددة وٌعتبر الحاسوب أداة فعالة فً إنجاز هذه المهمة نظرا إلتصافه ب

 .تسجٌل وحفظ كم هائل من البٌانات  -

 .منع اإلزدواجٌة فً تسجٌل البٌانات مع سهولة الفرز والتصنٌف -

 .الحفاظ على البٌانات من الضٌاع -

.سرعة ودلة وجودة األداء -
2 

أما معالجة المعلومات فهً مصطلح عام للتعبٌرن فعالٌة الحاسوب الذي تحول إلى نوع من 

المعلومات إلى نوع أخر سهل اإلستفادة منه أو لد ٌتم تنظٌم البٌانات والمعلومات فً شكل 

 .مختلف ما ٌساعد على إنشاء معلومات عدٌدة

بعد الحصول على المعرفة من الخبراء والمصادر الموثولة ٌتم تمثٌلها فً : خزن المعرفة

لواعد بٌانات مستملة بالنسبة لكل مجال معرفً، ومما ٌساعد على ذلن هو أن التصغٌر 

أصبح السمة الممٌزة لألجهزة والعتاد، حٌث لم ٌعد هنان مجال للممارنة بٌن سعة الفٌدٌو أو 

                                                             
 .داودي الطٌب ومحبوب مراد، مرجع سابك1
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الشرٌط السمعً وبٌن سعة الراص اللٌزر أو األلراص المدمجة التً تتسع لما ٌزٌد عن 

عشرة آالف صفحة فً المرص الواحد، فضالً عن تكنولوجٌا ضغط البٌانات لتنظٌم 

دون أن ٌؤثر ذلن على معالم  (صورة، صوت)الساعات الكبٌرة للملفات غٌر النصٌة 

.الصورة وتركٌبها أو الصوت
1 

أتاحت شبكة االنترنت على العدٌد من أدوات اإلتصال والتفاعل : مشاركة ونشر المعرفة

وتوظٌف الكثٌر منها فً مجال نمل المعلومات والمعارف، حٌث ٌسمح البرٌد اإللكترونً 

بتوفٌر إمكانٌات اإلتصال مع المجتمعات اإلفتراضٌة واإلستفادة من الخبرات أفرادها 

المتخصصٌن، وتبادل األراء معهم، وطلب المساعدة وتمدٌم النصح واإلرشاد، كما 

سمحتالمؤشرات التفاعلٌة بإتاحة الفرصة للمحادثة والتفاعل بٌن المحدد والملتمٌن، أو بٌن 

الملتمٌن وبعضهم فً الولت الحمٌمً، مما ٌوفر لدراً أكبر من المرونة فً اإلتصال وإعطاء 

الجمٌع فرصة للمشاركة فً تحصٌل المعرفة وإبداء المالحظة، هذا باإلضافة إلى دور 

فً تبادل المعرفة ونشرها، فهً شبكة خاصة بالمؤسسة  (األنترنت)الشبكة الداخلٌة الخاصة 

أو المنظمة تعتمد على شبكة األنترنت حٌث تمثل الدعم األمنً لتأمٌن البٌانات واإلتصاالت 

.وعدم السماع للمستخدمً األنترنت بالدخول إلٌها
2 

ومن جهة أخرى ٌعتبر التعلٌم اإللكترونً من بٌن أهم كٌفٌات التكنولوجٌا اإلتصال التً 

ٌمكن إستخدامها باإلعتماد على شبكة، األنترنت أواألنترانت فً زٌادة مهارات العاملٌن 

وتلمٌهم من العدٌد من المعارف من خالل مؤشرات الفٌدٌو النماش التفاعلٌة وتزوٌدهم 

.بالكتب اإللكترونٌة
3
 

التً تمثل البناء أو اإلطار الذي ٌحدد التركٌب الداخلً للمؤسسة، أي : الهٌاكل التنظٌمٌة

ٌوضح تمسٌم العمل أفمً ورأسً، والوحدات اإلدارٌة األساسً والفرعٌة المكلفة بإنجاز 

مختلف األعمال، حٌث ٌمكن الحاسوب من المٌام بالعمل اإلداري فً نطاق ضٌك وفعال، 

فبإمكانه جمع الوحدات وحلك تكامل تنظٌمً بٌن دوائر كثٌرة من المؤسسات ومصالحها، 

                                                             
  داودي الطٌب ومحبوب مراد،مرجع سابك1
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فالكثٌر من األنشطة اإلدارٌة من التمارب ما ٌسمح بإدماجها فً نظام الحاسوب، هذا 

التمارب ٌمكن العاملٌن من اإلستفادة الكاملة من مجموعة األنشطة فً مكان واحد، إستناداً 

إلى هذه المتغٌرات التنظٌمٌة التً ٌحدثها الحاسوب، فإن فً ذلن ٌفرض بالضرورة دمج أو 

 .إلماء إستحداث بعض األلسام أو الوحدات بالهٌكل التنظٌمً للمؤسسة

تغٌٌرات فً التركٌب المهنً والمهاري لموة العمل بدأنا نشهد التملٌص التدرٌجً لفئات 

العمالة المهارة لصالح الفئات المهنٌة والفتٌة األكثر إتصاالُ بأسالٌب تكنولوجٌا اإلتصال، 

والشخص الذي ٌمارس السلط بفضل " بالتكنولراطً" وهذا ماساهم فً إستبدال إسم العامل 

المعتمد على الحاسوب، إال أن هذا " التكنولراطً"لماءته التمنٌة، وبروز رؤٌة العمل 

األسلوب من شأنه التأثٌر السلبً على الشغل من خالل تملٌص األفراد، بالنسبة للمؤسسات 

 المستفٌدة من تكنولوجٌا اإلتصال بشكل واسع، مما ٌؤدي

إلى فمدان عدد كبٌر من المناصب العمل إضافة إلى أنه عند التعامل معها تحتاج إلىالتدرب 

.علٌها إلكتساب عدد من المعارف والمهارات وللتمكن من تشغٌلها والمحافظة علٌها
1
 

إذ أدت تكنولوجٌا اإلتصال إلى تغٌٌرات جذرٌة فً مفهوم تنملٌة : تغٌٌرات فً تنملٌة العمل

مرتبط بالتنملٌة الجغرافٌة بل أصبح هنان تنملٌة مجازٌة "  التنملٌة" العمل، فلم ٌعد مفهوم 

للعمل على الصعٌد العالمً من خالل فضاء اإلتصال اإللكترونً، ولد ترتب عن هذا 

التغٌٌر زٌادة التعاون بٌن المؤسسات المتباعدة جغرافٌاً،حٌث تستخدم لهذا الغرض 

 .تكنولوجٌا البرٌد اإللكترونً والمؤتمرات عن طرٌك شبكة األنترنٌت

مما أثر فً أسلوب أداء العمل، حٌث اصبح : تغٌٌر نمط العاللة التعالدٌة بٌن العامل العمل

.هنان مزٌد من اإلعتماد على العمالة  التً تعمل فً المؤسسات الحدٌثة
2
 

 

 
                                                             

1
إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة فً المؤسسات الجزائرٌة، دراسة مٌدانٌة بمؤسسة حورٌة بالعوٌدات، 

م، 2008، لسنطٌنة، جامعة منتوري، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً اإلتصال والعالقات العامة،سونلغاز

 111  ص110ص
 112 ص111 نفس المرجع، ص 2
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 خالصة الفصل: 

خالل هذا تطرلنا لتكنولوجٌا اإلتصال وخصائصها ومن ثم وظائفها حٌث أدى هذا التطور 

التكنولوجً السرٌع وحاجة المنظمات إلى السرعة فً اإلنجاز والدلة فً األداء إلى زٌادة 

إهتمام المنظمات تكنولوجٌا اإلتصال، لما لها دور فاعل ورئٌسً فً إنجاز تلن المنظمات، 

كما سلطت الضوء على منظومة الشبكات بمافٌها األنترنت واإلنترنت واإلكسترنت 

وتطبٌماتها فً خدماتها المعلومات والتً تنطوي على أهمٌة كبٌرة فً العملٌات والخدمات 

والتدرٌب والتوفٌر فرص  العمل وغٌرها من األهداف اإلنمائٌة كما تأثٌر على جوانب 

 .  المنظمة المختلفة



 

 

 

 

 تمهيد. 

  األداء المهني:المبحث األول

 يفهىو األداء انًهني: المطلب األول 

 عناصر ويعاييراألداء انًهني: المطلب الثاني 

 فيه  أهًية األداء انًهني وانعىايم انًؤثرة:المطلب الثالث 

  تقييم األداء المهني:المبحث الثاني

 يفهىو األداء انًهني:المطلب األول 

 خصائص عًهية تقييى األداء انًهني وأهدافه:المطلب الثاني 

 أهداف تقييى األداء انًهني:المطلب الثالث 

 دور تكنىنىجيا اإلتصال في تطىير األداء :المطلب الرابع

 انًهني

 خالصة الفصل. 
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 تمهٌد 

من المتعارؾ فً مجال علم اإلدارة أن األفراد العاملٌن هم أهم مورد للمنظمات، وذلن 

ألن أدائهم ٌعد عنصرا ضرورٌا إلستمرارها وإرتمائها، حٌث ٌعبر األداء بما ٌتمتع به 

العاملون فً المنظمة من مهارات ولدرات وإمكانات، ومن منطلك أن أداء العاملٌن  

ٌتصؾ بالدٌنامكٌة فالبد من متابعته بصفة مستمرة من خالل التمٌٌم المتواصل عن 

طرٌمالمتابعة والمرالبة، حتى ٌتم التعرؾ على أوجه الموة فٌه، ومن ثم تطوٌرها، وأوجه 

المصور فٌه ومن ثم تصحٌحها فً الولت المناسب، من أجل الوصول إلى المستوى 

 .المطلوب من األداء لتحمٌك اسمى أهدافها بألل التكالٌؾ

 :مفهوم األداء المهنً .1

لمد حضً األداء المهنً على ؼرار الكثٌر من المفاهٌم اإلدارٌة بإهتمام خاص من 

 :الباحثٌن واألكادمٌٌن فً مجال علم اإلدارة والسلون التنظٌمً لهذا تعددت تعرٌفاته حٌث

مجموعة من الخرجات واألهداؾ، التً تسعى المنظمة " ٌمصد بمفهوم االداء المهنً بأنه

لتحمٌمها عن طرٌك العاملٌن فٌها فهو مفهوم ٌربط بٌن اوجه النشاط وبٌن األهداؾ 

التٌتسعى إلى تحمٌمها المنظمات عن طرٌك مهام وواجبات ٌموم بها العاملون داخل تلن 

"المنظمات 
1
. 

كما ٌعبر مفهوم األداء عن األثر الصافً لجهود الفرد التً تبدأ المدرات، وإدران الدور 

.أو المهام، وبالتالً ٌشٌر إلى درجة تحمٌك وإتمام المهام المكونة للوظٌفة الفرد
2
 

 أي أن األداء ٌتمثل فً النتائج التً ٌحممها العامل للمنظمة من خالل تنفٌذه ألعماله 

 .ومسؤولٌاته التً تكلفه بها اإلدارة العلٌا

                                                             
، دراسة أثر الحوافز فً تحسن األداء لدى العاملٌن فً مؤسسات القطاع العام فً األردنؼازي حسن الجالٌبة، 1

تطبٌمٌة على أمانة عمان الكبرى، دراسة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر، األردن، جامعة الشرق 

 .23م، ص 2013األوسط، 
م، 2001، الدار الجامعٌة للطبع والنشر والتوزٌع، الماهرة، (رؤٌة مستقبلٌة)إدارة الموارد البشرٌة حسن رواٌة دمحم، 2

 .209ص 
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كما أن األداء المهنً ٌرتبط بكل من سلون الفرد، والمنظمة وٌحتل مكانة خاصة داخل 

أي منظمة بإعتباره الناتج لمصلحة جمٌع األنشطة بها، وبذلن على مستوى الفرد 

 .والمنظمة والدولة

ولد تعددت تعرٌفات الباحثٌن لألداء، فاألداء الوظٌفً ٌشٌر إلى محصلة السلون اإلنسانً 

.فً ضوء اإلجراءات، والتمنٌات التً توجه العمل نحو تحمٌك االهداؾ المرؼوبة
1
 

لدرة اإلدارة عل تحوٌل المدخالت الخاصة بالتنظٌم إلى عدد من " كما ٌعرؾ على أنه

".المخرجات بمواصفات محددة، وبألل تكلفة ممكنة
2
 

وهو الجهد المنسك للمٌام بمهام تتضمن تحوٌل المخالت إلى مخرجات ذات جودة تتفك 

مػ مهارات ولدرات وخبرات العاملٌن بمساعدة العوامل الدافعة، وبٌئة العمل المالئمة 

.على المٌام بهذا الجهد بدلة، ألصر ولت، وألل تكلفة
3
 

سجل النتائج المحممة، ٌجسد سلوكاً عملٌاً ٌؤدي إلى درجة من بلوغ " وٌوصؾ األداء بأنه

 "الفرد أو الفرٌك لألهداؾ المخططة، أي درج اإلنجازبكفاءة وفعالٌة

مخرجات العمل الفعلٌة، وٌمترح البعض بأن األداء هو ماٌبمى " وٌمكن تعرٌؾ األداء بأنه

 "فً نهاٌة العمل

المٌام بأعباء الوظٌفة من " وعرؾ معجم مصطلحات العلوم اإلدارٌة األداء بأنه

"مسؤولٌات وواجبات وفما لمعدل المفروض أداؤه من العامل الكؾء المدرب
4
 

كما ٌعبر األداء عما ٌتمتع بع العاملون فً المنظمات اإلدارٌة بصفة عامة من مهارات 

ولدرات وإمكانات إتصالٌة، فإذا كان األداء مناسباً للعمل المطلوب إلنجازه ، فإن ذلن 

ٌحمك الؽرض منه، أما إذا كان األداء ال ٌرق على المستوى المطلوب إلنجاز العمل، فإن 

                                                             
 210 حسن رواٌة دمحم ، المرجع السابك، ص 1

مذكرة مقدمة شامً صلٌحة،المناخ التنظٌمً وتأثٌره على االداء الوظٌفً للعاملٌن ،دراسة حالة جامعة أدمحم بولرة،  2

 61 ،ص2009/2010 ، بومرداس ، لنٌل درجة ماجستر فً العلوم االقتصادٌة
 .19م، ص1999، مكتبة إبن سٌنا، الماهرة، تكنولوجٌا األداء من التقٌٌم إلى التحسٌٌنعبد الحكٌم أحمد الخزامً، 3
دراسة مكملة للحصول ، األنماط المٌادٌة باألداء الوظٌفً فً المنظمات األهلٌة الفلسطنٌةحسن محمود حسن ناصر،  4

 .52م،ص2010، فلسطٌن، الجامعة اإلسالمٌة ؼزة،على درجة الماجستٌر
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ذلن ٌتطلب تطوٌر وسائل اإلتصاالت المستخدمة لرفع كفاءة العاملٌن، وتحسٌن أدائهم 

بهدؾ الوصول إلى المستوى المطلوب من األداء، واألداء بصفة عامة هو تحوٌل 

.المدخالت التنظٌمٌة إلى مخرجات بمواصفات فنٌة، ومعدالت محددة
1
 

وٌتجه الكثٌر من الباحثٌن إلى التمٌٌز بٌن السلون واإلنجاز واألداء، وٌرون أن السلون 

هو ماٌموم به األفراد من األعمال فً المنظمات التً ٌعملون بها، أما اإلنجاز هو ماٌبمى 

من أثر أو نتائج بعد أن ٌتولؾ األفراد عن العمل، فً حٌن أن األداء هو التفاعل بٌن 

.السلون واإلنجاز أي أنه ٌعبر عن مجموع األعمال والنتائج معا
2
 

وتشٌر مجموعة المفاهٌم السابمة إلى أن األداء هو سلون مهنً هادؾ ٌموم به العاملون 

إلنجاز األعمال المكلفٌن بها، أوبمعنى أدق مستو لٌامهم بالعمل، فبناء عل هذا المستوى 

ٌتحدد األداء إذا كان متمٌزا أوجٌد أومتوسط أومتدنٌاً، وهذا ٌتولؾ على عدة عوامل 

خارجٌة وداخلٌة كمناخ العمل والتجهٌزات المكتبٌة ومستوى ضؽوط العمل إضافة إلى 

.لدرات ومهارات العاملٌن وإستعدادتهم نحو العمل
3
 

 عناصر و معاٌٌر األداء المهنً: المطلب الثانً

 :عناصر األداء المهنً .أ 

I. وتشمل المهارة المهنٌة والفنٌة والمعرفة العامة والخلفٌة :المعرفة بمتطلبات الوظٌفة 

 .العامة عن الوظٌفة والمجاالت المرتبطة بها

II. وتتمثل فً مدى ما ٌدركه الفرد عن عمله الذي ٌموم به، وما ٌمتلكه :نوعٌة العمل 

 .منرؼبة ومهارات ولدرة على التنظٌم وتنفٌذ العمل دون الولوع فً األخطاء

III. بشٌر إلى ممدار العمل الذي ٌستطٌع الموظؾ إنجازه فً :كمٌة العمل المنجز 

 .الظروؾ العادٌة للعمل، وممدار سرعة هذا اإلنجاز

                                                             
  19م، ص1999، مكتبة إبن سٌنا، الماهرة،تكنولوجٌا االداء من التقٌٌم إلى التحسٌن عبد الحكٌم أحمد الخزامً، 1
 .62 شامً صلٌحة، مرجع السابك، ص2
 2م، ص1999، مركز تطوٌر األداء والتنمٌة، الماهرة، مهارة إدارة األداء دمحم عبد الؽنً حسن هالل، 3
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IV. الجدٌة والتفانً فً العمل، ولدرة الموظؾ على تحمل المسؤولٌة :المثابرةو الوثوق 

وإنجاز العمال فً مواعٌدها و أولاتها المحددة، ومدى حاجة هذا الموظؾ لإلشراؾ 

.والتوجٌه من لبل المشرفٌن
1 

إضافة إلى ماسبك ذكره ٌتكون األداء المهنً من مكونٌن أساسٌن األول الكفاءة والثانً 

الفعالٌة بمعنى أن المؤسسة التً ٌتمٌز باألداء فهً تجمع بٌن الفعالٌة والكفاءة، ولذلن 

 :فإنه من المفٌد أن نعرض المفهومٌن على النحو التالً

 :الفعالٌة - أ

ٌنظر الباحثون فً علم اإلدارة الفعالٌة على أنها أداة من أدوات مرالبة األداء فً 

المؤسسة إنطاللاً من أن الفعالٌة تمثل معٌار بعكس درجة تحمٌك األهداؾ الموضوعٌة، 

فهً تعنً األداء المهمات واألعمال بشكل صحٌح وسلٌم، وترتبط باألهداؾ اإلستراتجٌة 

للمؤسسة، وبالتالً وبدرجة تحمٌك النتائج بمعنى أخر فإن الفعالٌة تعبر عن الفرق بٌن 

النتائج المتولعة والنتاج المحممة، وهً فً الولت نفسه ترتبط بتحمٌك أهداؾ المؤسسة، 

وإعتماد على ذلن ٌمكن المول أنه كلما كانت النتائج المتولعة، كلما كان األداء أكثر  

.فعالٌة وٌنعكس على أداء المؤسسة ككل
2
 

 :الكفاءة - ب

ال ٌوجد إتفاق محدد بٌن المهتمٌن على تعرٌؾ محدد للكفاءة، حٌث ٌتماطع مفهوم للكفاءة 

إلخ ... ، جٌث ٌتماطع مفهوم الكفاءو مع عدة مفاهٌم كاإلنتاجٌة والمردودٌة واألمثلٌة

 wellber etوسنعرض بعض التعرٌفات لمفهوم الكفاءة، فمد عرفها ولبرور وكٌرتس 

ruekertsz المدرة المؤسسة، ومعنى ذلن أنها تشٌر إلى العاللة بٌن المدخالت "  بأنها 

                                                             

25 ؼازي عودة الجالٌبٌة، مرجع سابك، ص 1 
 ،دار جرٌر للنشر والتوززٌع، عمان ، إدارة وتقٌٌم األداء الوظٌفً بٌن النظرٌة والتطبٌق إبراهٌم دمحم المحاسنة2

 .109م،ص 2013األردن، 
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" أما الكفاءة حسب " والمخرجات، وتماس من خالل نسبة المدخالت إلى المخرجات

المدرة على المٌام بالعمل المطلوب بألل اإلمكانٌات والنشاط " فهً "  vincentzفنسنت 

".الكؾء هو األلل كلفة
1
 

" لٌمة الموارد المستخدمة إلنتاج وحدة واحدة من النتجات"كما تعرؾ الكفاءة بكونها 

هً مفهوم للرشد فً إستخدام الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة والمعلومات :وبالتالً

.المتاحة
2
 

عمل األشٌاء بطرٌمة صحٌحة،كما : وبالتالً نستنتج من هذه التعرٌفات أن الكفاءة تعنً

أن جوهر الكفاءة ٌتمثل فً تعظٌم الناتج، وتدنً التكالٌؾ، حٌث تماس الكفاءة عادة من 

.خالل نسبة المخرجات إلى المدخالت
3
 

ال ٌكفً أن ٌكون العامل او الموظؾ متمكننا فً أداءه، بحٌث ٌرتمً لمستوى الجودة 

الممبول لكنه ٌنجزه فً أطول من الولت المحدد أو المعٌاري أو بتكلفة نفوق التكلفة 

.المعٌارٌة، وهكذا ٌجب أن ٌتكامل معاٌٌر األداء بما ٌهٌي أداءاً متكامالً هادفاً وفاعالً 
4
 

 :معاٌٌر األداء المهنً .ب 

تعد معاٌٌر األداء المهنً عبارةعن بٌان مختصر ٌصؾ النتٌجةالنهاٌة التً ٌتولع أن 

ٌصل إلٌها الموظؾ، الذي ٌؤدي عمل معٌن، فهً بمثابة المانون الداخلً المتفك علٌه 

بٌنالرؤساء والمرؤوسٌن للوصل إلى أفضل مستوى أداء، وفً نفس الولت التعرؾ على 

أوجه المصورالتً ٌشوب األداء، فوضع معاٌٌر األداء ٌهدؾ إلى مرالبة األداء بصفة 

دائمة للتعرؾ على أي تذبذب فً مستوى األداء، بؽرض التدخل فً الولتالمناسب 

لمعالجة السلبٌات، و أوجه المصورة إضافة إلى إعادة توجٌه األداء لكً ال ٌتكرر 

 :السلبٌات، وتنحصر أهم معاٌٌر األداء فٌما ٌلً

                                                             
 .110 إبراهٌم دمحم المحاسنة مرجع سابك، ص 1
 80 ص81. نفس المرجع ، ص 2
 111، صنفس المرجع  3
م، ص 2008، دار النهضة العربٌة، الماهرة (رؤٌة إستراتجٌة معاصرة)إدارة الموارد البشرٌة  أحمد سٌد مصطفى، 4

394. 
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 ترتبط الجودة بجمٌع نشاطات المؤسسة، حٌث تعبر عن المستوى أداء :الجودة -1

إستراتجٌة عمل أساسٌة " بأنها " DOTORO" و"TEMER" العمل، ولذلن فمدعرفها 

تسهم فً تمدٌم سلع وخدمات تأثر بشكل كبٌر العمالء فً الداخل والخارج، وذلن من 

"خالل تلبٌة تولعاتهم الضمنٌة والصحٌحة
1 

المؤشر الخاص بكٌفٌة الحكم على جودة األداء من حٌث : والجودة من هذا المنطلك هً

درجة اإلتمان، وجودة المنتج سواء خدمةأو سلعة، ولذلن ٌجب أ ٌتناسب مستوى الجودة 

مع اإلمكانات المتاحة لذلن بفضل وجود مرجع وثائمً لدى الرؤساء والمرؤوسٌن 

لإلحتكام إلٌه، إذ دعت الضرورة فضالً عن ضرورةاإلتمان على مستوى الجودة 

المطلوبة فً األداء
2
. 

 ٌمصد بالكمٌة الحجم المل المنجز، وهنا ٌجب  أن ال ٌتؽٌرعن لدرات وإمكانات :الكمٌة- 

بطء األداء مما : االفراد وفً الولت نفسه ال ٌمل عن لدراتهم وإمكاناتهم ألن ذلن ٌعنً

ٌصٌب العاملٌن بالتراخً، ولد ٌؤدي إلى متمكلة فً المستمبل تتم فً عدم على زٌادة 

معدالت األداء، لذلن ٌفضل اإلتفاق على حجم والكمٌة العمل المنجز كدافع لتحمٌك معدل 

المبول من نمو معدل األداء بما ٌتناسب مع ما ٌكتسبه الفرد من خبرات وتدرٌب 

.وتسهٌالت
3
 

 عبارة عن خطوات مرتبة للتطبٌك العلمً للمهارات الواجب المٌام بها، : اإلجراءات-

لذلن ٌجب اإلتفاق عل الطرق واألسالٌب المسموح بها لتحمٌك األهداؾ وبالرؼم من كون 

اإلجراءات والخطوات المتبعة فً إنجاز العمل متولعة ومدونة فً مستندات المنظمة 

وفك لواعد ولوانٌن وتعلٌمات إلى أنه ٌفضل اإلتفاق بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن على 

اإلجراءات المتبع فً إنجاز عمل، سواء فٌما ٌتعلك بإنجاز المعامالت أوتسلمها او 

تسلٌمها حتى تكون الصورة واضحة لجمٌع األطراؾ، وحتى ل ٌتأثر األداء بؽٌاب أحد 

                                                             
 اثر الحوافز فً تحسٌن األداء لدى العاملٌن فً مؤسسات القطاع العام فً االردن،ؼازي حسن عودة الجالبٌة، 1

دراسة تطبٌمٌة على أمانة عمان الكبرى، دراسة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستر، األردن، جامعة 

 23م، ص2013الشرق األوسط، 
 24 نفس المرجع ، ص2
 101م، ص1999 والتنمٌة، الماهرة مهارة إدارة األداء، مركز تطوٌر األداء دمحم عبد الؽنً حسن هالل، 3
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العاملٌن، وهذا الٌعنً لتل عملٌات اإلبتكار كأسلوب مفصل فً إنجاز العمل، ولضمان 

.إتفاله وعدم مخالفته للتعلٌمات واللوائح والموانٌن
1 

 ترجع أهمً الولت إلى كونه مورد ؼٌر لابل للتحدٌد فهو رأس مال ولٌس :الوقت- 

دخل، مما ٌحتم أهمٌة إستؽالله اإلستؽالل األمثل وكل لحظة، ألنه ٌتضاءل على الدوام، 

وال ٌمدر  بثمن، فهو ٌعد من أهم المؤشرات التً ٌستند علٌها فً أداء العمل، حٌث ٌعتبرا 

بٌان تولعً ٌحدد متى ٌتم تنفٌذ المؤسسات من خالل اإلتفاق على الولت المناسب إلنجاز 

عمل على أن ٌراعً كمٌة العمل المطلوب المٌام به، وعدد العمال الالزمٌن إلنجاز 

. العمل
2
 

والٌكفً أن ٌكون العامل او الموظؾ متمكنا فً ادائه، بحٌث ٌرتمً مستوى الجودة 

الممبول لكنه ٌنجزه فً أطول الولت المحدد أو المعٌاري أةو بتكلفة تفوق تكلفة 

.المعٌارٌة، وهذا ٌجب أن ٌتكاما مع معاٌٌر األداء بما ٌهي أداءاً متكامال هادفا وفاعال
3
  

 أهمٌة األداء المهنً والعوامل المؤثرة فٌه: المطلب الثالث: 

 :أهمٌة األداء المهنً -1

ٌحتل األداء المهنً مكانة خاصة داخل أي منظمة كانت، بإعتبار الناتج النهائً المحصلة 

جمٌع األنشطة بها، وذلن على مستوى الفرد والمنظمة، ذلن أن المنظمة تكون أكثر 

إستمراراً وأطول بماءحٌن ٌكون أداء العاملٌن أداء متمٌزاً، ومن ثم ٌمكن المول إهتمام 

إدارة المنظمة بمستوى األداء عادة ماٌفوق إهتمام العاملٌن، وعلى ذلن فإنه ٌمكن المول 

بأن األداء على أي مستوى تنظٌمً داخل المنظمة، وفً أي جزء منها ال ٌعد إنعكاساً 

 ً .لمدرات ودوافع المرؤوسٌن فحسب بل هو إنعكاسات لمدرات ودوافع الرؤساء أٌضا
4
 

                                                             
 .102 المرجع السابك، دمحم عبد الؽنً حسن هالل1
 .103 نفس المرجع، ص 2

 394م، ص 2008، دار النهضة العربٌة، الماهرة،(رؤٌة إستراتجٌة معاصرة ) أحمد السٌد مصطفى، إدارة الموارد البشرٌة 3
 .52 حسن محمود حسن ناصر، مرجع السابك، ص4
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وترجع أهمٌة األداء المهنً من وجهة نظر المنظمة إلى إرتباطه بدورة حٌاتها ومراحلها 

المختلفة، ومن ثم فإن لدرة المنظمة على تخطً مرحلة من مراحل النمو، والدخول فً 

.مرحلة أكثر تمدماً، إنما ٌتولؾ على مستوٌات األداء بها
1
 

 :تقٌٌم االداء : المبحث الثانً 

 مفهوم تقٌٌم األداء : المطلب االول 

تحتاج كل منظمة أن تجري تمٌٌم دوري ألداء العاملٌن فٌها إذا ارادت االستفادة منهم 

بشكل سلٌم وهذا ٌتطلب أن تموم بعملٌة تمٌٌم األداءبطرٌمة منظمة وأن تحتفظ بخالصة 

تمٌٌمتهم فً سجالتهم للرجوع إلٌها عند الحاجة وبالتالً فتمٌٌم االداء أو تمٌٌم الكؾءات 

أو تمٌٌم اداء العاملٌن كلها مسمٌات مترادفة ؼاٌتها تحلٌل أداء الفرد بكل ما تعلك به من 

صفات ومهارات فنٌة وسلوكٌة وفكرٌة وذلن بهدؾ تحدٌد نماط الموة والضعؾ والعمل 

.على تعزٌز نماط الموة ومعالجة نماط الضعؾ كضمانة أساسٌة لتحمٌك فاعلٌة المؤسسة 
2
 

أنه عملٌة لٌاس أداء العاملٌن أثناء فترة زمنٌة محددة ودورٌة : حٌث ٌعرؾ تمٌٌم األداء

وتحدٌد كفاءة الموظفٌن فً أداء عملهم حسب الوصؾ الوظٌفً المحدد لهم وٌتم ذلن من 

خالل المالحظة المستمرة من لبل المدٌر المباشر فً أخلب االحٌان وٌترتب على ذلن 

إصدار لرارات تتعلك بتطوٌر الموظؾ من خالل حظور برامج تدرٌبٌة أولرارات تتعلك 

. بترلٌة الموظؾ أو نمله او فً احٌان اخرى االستؽناء عن خدماته
3 

 : العوامل المؤثرة فً األداء المهنً -2

 : ٌتأثر األفراد بعوامل عدٌدة ٌمكن حصرها فٌما ٌلً

 ٌشكل أهم موارد المؤسسة، بإعتباره العامل الدٌنامٌكً المؤثرفً :العنصر البشري - أ

جمٌع عملٌات اإلنتاج، أما العوامل األخر فً تؤثر بالدرجة التً ٌتحكم فٌها العنصر 

                                                             
 .53 ، المرجع السابك، ص حسن محمود حسن ناصر 1

،دار عالم الكتب الحدٌث (مدخل إستراتٌجً)الموارد البشرٌة عادل حرحوش صالح ومؤٌد سعٌد السالم ، إدارة  2

 102 ،ص2006،عمان،
 147 ،ص 2008 ،دار أسامة للنشر والتوزٌع ، عمان، إدارة الموارد البشرٌة فٌصل حسونة، 3
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البشري، حٌث ان المرار الذي ٌتخذه اإلنسان، والعمل الذي ٌؤدٌه هو األساس فً 

 . تحدٌد اإلنتاج كمٌة وتكلفة

 إن اإلدارة ومسؤولٌتها عظٌمة فً اإلستخدام الفعال لجمٌع الموارد البشرٌة، :اإلدارة - ب

حٌث تمع تحت سٌطرة المؤسسة، وٌمال أن زٌادة المعدالت األداء ٌعتمد على 

أسالٌب اإلدارةحٌث تؤثر فً جمٌع األنشطة، فهً بذلن تعبر عن التخطٌط التنظٌمً 

والتنسٌك والرلابة، لذلن فإنه أي ضعؾ أو تمصٌر فً أي عملٌة سٌكون سبباً فً 

.عجز وكفاءة األداء
1 

ٌشٌر إلى أهمٌة الوظٌفٌة التً ٌؤدٌها العمل، وممدار فرص الترلٌة :طبٌعة العمل - ت

المتاحة، وممدار اإلشاعات المركبة عن المهمة حٌث أن كلما زادت درجة توافك 

العامل مع مهنته، كلما زادت دافعٌته ووالئه للمؤسسة، وبالتالً العطاء واألداء 

 .الجٌد

 إن اللوازم والمعدات لها دور مركزي فً التأثٌر على األداء، :العوامل النفسٌة - ث

حٌث توفر الجو المرٌح الذي ٌرفع المعنوٌة للعامل، وٌبعث لدٌه روح المبادرة مما 

.ٌدفعه لتحسٌن أداءه
2 

 ًخصائص عملٌة تقٌٌم األداء : المطلب الثان 

 :تتمٌز عملٌة تمٌٌم األداء بعدة خصائص نذكر منها

ُا -   .أن تموٌم األداء عملٌة إدارٌة مخطط لها مسبما

أنها عملٌة إٌجابٌة، ألنها ال تسعى إلى كشؾ العٌوب فمط، وإنما تهتم أٌضاً بنماط وة - 

 .التً جسدها الفرد أثناء سعٌه إلى تحمٌك الهدؾ

نها ال تضمن إنجازالواجبات فمط، بل السلوكٌات التً ٌمارسها الفرد أثناء إنجازه تلن - 

 .الواجبات

                                                             
 140 نفس المرجع ، ص 1
الفٌزٌمٌة وأثرها على أداء العاملٌن، دراسة مٌدانٌة على عٌنة من عمال مصنع  خدٌجة بن طبة ونادٌة باسم، الظروؾ2

، جامعة لاصدي مرباح، مذكرة لنٌل شهادة ماجستر فً علم النفس عمل وتنظٌم، الجزائر بتمرت، PMCاألجر 

 45 ص 44، ص 2012/2013ورللة، 
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إن تمٌٌم األداء عملٌة مستمرة، وإن كانت نتائجها النهائٌة تستخرج على فترات - 

.متباعدة
1
 

ٌخضع كافة الموظفٌٌن على مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة إلى عملٌة تمٌٌم األداء - 

والهدفمن ذلن أن ال ٌشعر جمٌعهم بنزاهة وعدالة نظام المٌاس، ولٌعرؾ أن الجمٌع 

 .محاسبون على أعمالهم، وأن تمدمهم فً السلم الوظٌفً مرهون بتفولهم فً العمل

ٌعتمد تمٌٌم األداء بشكل كبٌر على الرأي الشخصً للمموم، وبالتالً هنان إحتمال كبٌر - 

 .للتحٌز والمحسوبٌة

تتطلب عملٌة التمٌٌم وجود أشخاص ٌالحظ وٌلرالب األداء بشكل مستمر لٌكون التمٌٌم - 

 ً .موضوعٌاً وسلٌما
2
 

عندما ٌشعر العامل بأن نتاج التمٌٌم سٌترتب علٌها : إشعار العاملٌن بمسؤولٌاتهم أي- 

إتخاذ مجموعة المرارات التً ستؤثر على مستمبله المهنً، فإنه سوؾ ٌبذل لصارى 

 .جهده فً عمله

 .ٌحدد مناسبة الوظٌفة الحالٌة للفرد، وٌحدد إمكانٌة نمله إلى الوظٌفة أخرى- 

 .ٌمدم معلومات للعاملٌن تتعلك بدرجة كفاءتهم فً أداء العمل- 

 .ٌحدد األفراد المستحمٌن للترلٌة- 

ٌفٌد تمٌٌم األداء فً التخطٌط للموى البشرٌة، فهو ٌشكل أداة مراجعة لمدى توفر الموى - 

.بشرٌة أخرى محلها
3
 

 

 

 

                                                             
 .55 ، المرجع السابك، ص حسن محمود حسن ناصر  1
 57 نفس المرجع،ص  2
 10:15 على الساعة 08/01/2019 مولع تمت زٌارته فً 02 ص http://www.ahewar. Org . سوسن شاكر مجٌد، 3
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 .أهداف تقٌٌم األداء: المطلب الثالث -

ٌتضح مما سبك أن عملٌة تمٌٌم أداء العاملٌن من األنشطة المهمة، التً تمارسها إدارة 

الموارد البشرٌة فً المنظمة، وأنها عند لٌامها بعملٌة التمٌٌم فإنها تهدؾ إلى تحمٌك 

 :األهداؾ التالٌة

 :أهداف خاصة بالمؤسسة -1

 :من بٌن األهداؾ التً لد تحمك من خالل عملٌة تمٌٌم األداء على مستوى المؤسسة ماٌلً

الربط بٌن األهداؾ التنظٌمٌة اإلستراتجٌة، ونشاطات العاملٌن وخصائصهم المناسبة - 

لتنفٌذ اإلستراتجٌة، لذلن البد أن ٌكون نظام تمٌٌم األداء ٌستجٌب ألي تؽٌٌر فً 

 .إستراتجٌة المؤسسة

تحسٌن البٌئة اإلجتماعٌة للعمل، إذ تساعد عملٌة تمٌٌم األداء فً توضٌح أسالٌب - 

التعاٌش والتكٌؾ والمؤسسة، وتحسٌن عاللات العمل فٌها، وٌمكن أن ٌكون األداء وسٌلة 

لتنمٌة وزٌادة اإلنسجام والترابط بٌن العاملٌن والمؤسسة، وهذا ٌصعب تحمٌمه فً 

.المؤسسات ذات الثمافة التملٌدٌة والسلطوٌة والبٌرولراطٌة
1
 

المساهمة فً إعداد سٌاسة جٌدة للرلابة، فلكً ٌموم الررئٌس بتمٌٌم مرؤوسٌة على - 

أساس سلٌم البد من وفرق عدة من البٌانات المنظمة حول أداء العاملٌن، ونماط الموة 

 .والضعؾ، وهذا بدوره ٌحسن العملٌة الرلابٌة فً المؤسسة 

تحدٌد تكالٌؾ العمل، وترشٌد سٌاسات اإلنتاج والتوظٌؾ عن طرٌك الربط بٌن - 

 .المواعد

 .صٌاؼة معاٌٌر موضوعٌة ألداء العمل، من خالل دراسة تحلٌلٌة للعمل ومستلزماته- 

                                                             
، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، عمان ، إدارة وتقٌٌم األداء الوظٌفً بٌن النظرٌة والتطبٌقإبراهٌم دمحم المحاسنة1

  120م، ص2013
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توثٌك المرارت اإلدارٌة والمبررات، التً دعت إلتخاذها، والمساعدة فً لٌاس الكفاءة - 

.اإلنتاجٌة
1
 

 :األهداف الخاصة بالعاملٌن -2

 :أما األهداؾ التً تتحمك للعاملٌن نتٌجة لعملٌة تمٌٌم األداء، فهً متعددة نوجزها فٌماٌلً

تنمٌة اإلحساس بروح مسؤولٌة، من خالل تولٌد المناعة الكاملة لدٌهم بأن الجهود التً - 

ٌبذلونها فً سبٌل تحمٌك أهداؾ المؤسسة تمع تحت عملٌة التمٌٌم، األمر الذي ٌدفعهم 

لإلجتهاد فً العمل للحصول على مستوٌات أداء عالٌة وعلى المكافحات وتجنب 

.العموبات
2
 

ٌعطً لٌاس األداء للعامل معلومات حول أداءه، إذ ٌعتبر هذا الهدؾ من ألوى - 

 .المبررات فً مختلؾ أنظمة التمٌٌم المؤسسً

تطوٌر لدرات ومهارات العاملٌن، حٌث تساعد عملٌة التمٌٌم فً الكشؾ عم مهارات - 

 .ولدرات العاملٌن وإستمارها بشكل أفضل فً المستمبل 

.تزوٌد العاملٌن، وتحسٌن البٌئة الوظٌفٌة التً ٌعملون بها- 
3
 

 .دور تكنولوجٌا اإلتصال فً تطوٌر األداء المهنً: المطلب الرابع- 

المتؽٌر )فً الفصل األول، واألداء المهنً  (متؽٌر مستمل)بعد تناولنا تكنولوجٌا اإلتصال 

فً الفصل الثانً، وسنتناول فً هذا المطلب دور تكنولوجٌا اإلتصال فً تطوٌر  (التابع

األداء المهنً، حٌث ٌمكن دورها فً كونها عامالً محفزاً للمنظمات الباحثة عن التمٌز 

فً مخرجاتها،وعن الكفاءة والفعالٌة فً أدائها، فهً تشمل على األدوات واألجهزة 

واألسالٌب المستخدمة، لنمل البٌانات والمعلومات اإلدارٌة فً جمٌع المستوٌات المنظمة، 

مما ٌترتب علٌه إنجاز العمل ٌسٌر وفاعلٌة، فاإلتصال التنظٌمً فعاال هو إستؽالل 

التكنولوجٌا اإلتصال، ومواكبة تطورها، فبدونها ال ٌعرؾ العمال ماذا ٌعمل زمالءهم، 

                                                             
 122إبراهٌم دمحمالمحاسنة، مرجع سابك ص1

 123 نفس المرجع، ص  2
 124 نفس المرجع، ص3
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وال تستطٌع اإلدارة أن تستلم المعلومات عن المدخالت التً تحتاجها، والتعلٌمات 

واإلرشادات الالزمة، والٌمكن تحمٌك التعاون فٌما بٌنهم ألن األفراد ال ٌستطٌعون 

إٌصال حاجاتهم ورؼباتهم ومشاعرهم لألخرٌن، وهذا ٌؤثر على كمٌة نوعٌة اإلنتاج، 

 . التً تعد المؤشرات الهامة، التً تبٌن مستوى األداء فً المنظمات

وعلٌه فتوظٌؾ تكنولوجٌا اإلتصال فً المنظمة ٌساعد على مواكبة المستجدات ومواجهة 

التطور اإلداري السرٌع، وهذا ٌنعكس إٌجاباً على السرعة فً نمل وتبادل المعلومات، 

.وبالتالً ٌسرع إنجاز العمل، مما ٌترتب علٌه تطور األداء
1
 

إن مستوى األداء ٌتحدد إذا كان متمٌزاً أو جٌداً أو متوسطاً أو متدنٌاً بناءاً على النتائج 

التً ٌحممها الجهود التً ٌموم بها العاملٌن، وهذا مرتبط بمدى توفر تكنولوجٌا اإلتصال 

داخل المنظمة، ولدرة العاملٌن على إستخدامها بالصورة الصحٌحة، التً تجعل المنظمة 

 .لادرة على تحمٌك أهدافها بطرٌمة فاعلة

فالبرؼم من الدور الفاعل الذي تلعبه تكنولوجٌا اإلتصال سواء االؼراض التوثٌك أو 

الحفظ أو إستمبال المعلومات ومعالجتها، وإجراء البحوث إال أنه ٌجب توفٌر مستلزمات 

وتهٌئة الظروؾ وإتخاذ اإلحتٌاطات، التً تكفل تكلٌؾ العاملٌن مع التؽٌٌر وللة مماومتهم 

له، من خالل العمل على تطوٌر الكفاءات البشرٌة المتاحة فً المنظمة والكامنة داخلها، 

لذا فالعملٌة التدرٌبٌة تعد السبٌل األمثل لرفع  وتنمٌة لدرات العاملٌن، وتطوٌر أدائهم، 

من خالل إعداد برامج مكثفة لنشر ثمافة الحاسب األلً، وتطبٌمات تكنولوجٌا اإلتصال 

إضافة إلى مواكبة التطورات العلمٌة، وتطوٌر األنظمة اإلدارٌة الفعالة، وتدرٌب عدد من 

.الخبراء المتمٌزٌن فً تكنولوجٌا اإلتصال
2
 

كما أن اإلدارة المنفتحة، التً تعطً أهمٌة لتكنولوجٌا اإلتصال وتطبٌمها الطرٌمة 

الصحٌحة، التً تحمك اإلتصال الفاعل، الذي ٌعد أحد العملٌات األساسٌة فً توجٌه 

المنظمة نحة اإلتجاه السلٌم فً تطبٌك نشاطاتها المختلفة، التً تلعب دور كبٌر فً الحث 

                                                             
 ، بتصرؾ77م، ص1996 مركز أحمد ٌاسٌن، عمان مبادئ فً اإلدارة العامة، العولمة ناعل، 1
 11:10 على الساعة 2019.01.13:  مولع تمت زٌارته فwww.aban.co.ukً عزٌزة عبد الرحمن العتٌبً، 2

http://www.aban.co.uk/
http://www.aban.co.uk/
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على الوالء فً العمل، والتنمٌة اإلبداع فمضمون الرسالة اإلتصالٌة ٌتم إدراكه من طرؾ 

العاملٌن بشكل جٌد، من خالل تصمٌم نظم المعلومات بطرٌمة تسمح بالتكٌؾ مع الطرق 

.المختلفة والمعالجة البٌانات
1
 

حٌث ٌستمً العاملون المعلومات من الرسومات والجداول، التً تعد مصدراً جٌداً 

إلستماء المعلومات، فمن المتفك علٌه علمٌاً أن معظم األشخاص ٌكونون أكثر سرعة فً 

تمبل وفهم المعلومات ، إذ كانت معروضة على شكل رموز أو رسومات و مخططات، 

وأن هذه األشكال تعطً إنتباه أكثر لمستخدمٌها، ومنهم المدٌرٌن والعاملٌن، وبالتالً 

المدرةعلى لتنفٌذ السلٌم لألوامر التعلٌمات، مما ٌنعكس إٌجاباً على مستوٌات إنجاز العمل 

بصفة خاصة، ومستوٌات األداء بصفة عامة، إضافة إلى توفٌر ولت جهد العاملٌن، لٌعاد 

.التوظٌفه فً أنشطة اإلبداع الذهنً، واألنشطة الفكرٌة
2
 

من خالل ماسبك ٌمكن أن تبرز العاللة المائمة مابٌن إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال واألداء 

 :المهنً على النحو التالً

تسبب إلى حد كبٌر فً تحسٌن األداء المهنً، وذلن من خالل تخطً المٌامبكثٌر من - 

األعمال الروتٌنٌة، وما ٌترتب علٌه من إنجاز األعمال بسرعة وكفاءة ودلة متناهٌة، 

 .وتكلفة للٌلة

تسببت فً تملٌل األعباء الوظٌفٌة الروتٌنٌة الملماة على عاتك المدراء، مما ٌنتج لهم - 

إستؽالل هذا الولت فً التخطٌط اإلستراتٌجً،ورسم السٌاسات العامة للمنظمة، مما ٌسهم 

 .فً رفع كفاءةوفعالٌة اإلدارة العلٌا

                                                             
  (تصرؾ) 92 لوته دمحم بن نوري ودباب عبد الحمٌد بن أحمد، مرجع سابك، ص1
، مطابع الشرق، الرٌاض، ، العملٌة اإلدارٌة وتكنولوجٌا المعلومات مزهر ثعبانً العانً وشولً ناجً جواد2

 .(بتصرؾ)92م، ص 2002
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تسببت فً الـتأثٌر على الجانب المعنوي، لدى العاملٌن بإتجاه زٌادة والءهم وإنتمائهم - 

للمنظمة، من خالل ما توفره من فرص إلطالع على المعلومات بشكل سهل مما ٌسهم 

.فً تعزٌز مشاركتهم فً عملٌة صنع المرار
1
 

إن إهتمام المنظمات بالتوجه نحو المٌزة التنافسٌة ٌدفعها نحو إستخدام تكنولوجٌا - 

اإلتصال، مما ٌبرز زٌادة اإلهتمام بالبحث والتطوٌر والتدرٌب،الذي ٌسهم فً بناء وتنمٌة 

 .المدرات الفردٌة

تسببت فً زٌادة كفاءة المنظمة إستؽالل مواردها المختلفة، لتولٌد المخرجات المطلوبة - 

بألل تكلفة،  وذلن من خالل عملٌاتها وانشطتها، إعتمادا على تطبٌمات الحاسوب، مما 

.ٌسهم فً تملٌل التباٌن والتفاوت فً مستوى األداء وتطوٌره
2
 

تسبب فً زٌادة عدد الفرص المتاحة أمام المنظمة،وتفعٌل عملٌة تولٌد وتطبٌك االفكار - 

 .الجدٌدة الالزمة لتطوٌر المؤسسة

تسببت فً زٌادة فعالٌة المنظمة فً تحمٌك أهدافها طوٌلة األجل المتعلمة بالبماء والنمو - 

واإلستمرار من خالل تحسٌن عملٌات التعلم، ونمل المعرفة، وؼستخدام شبكات األعمال 

المحلٌة والعالمٌة، وزٌادة فعالٌة اإلتصاالت اإلدارٌة داخل المنظمة وخارجها، وتحسٌن 

.عملٌة التنسٌك  والتحالؾ بٌنمختلؾ المستوٌات، والوحدات إلنجاز أهداؾ المنظمة
3
 

 

 

 

 

 

                                                             
 مجلة أثر إستخدام تكنولوجٌا المعلومات على األداء الوظٌفً للعاملٌن فً األجهزة الحكومٌة،العربً عطٌة، 1

 321، ص2010/2011، 10الباحث، العدد 
 325 العربً عطٌة ،المرجع السابك، ص 2
 332 نفس المرجع ، ص3
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 خالصة الفصل: 

خالل هذا الفصل لمنا بتناول األداء المهنً بمفهومه وعناصره، والعوامل المؤثرة فٌه، 

كما ألمٌنا الضوء بشي من التفصٌل عل عملٌة تمٌٌم األداء المهنً، الذي تحتاجه كل 

منظمة لإلستفادة من العاملٌن بشكل سلٌم، ومحاولة تحسٌن أداءهم للوصول إلى مستوٌات 

عالٌة، ومع دخول تكنولوجٌا اإلتصال زادت فعالٌة المنظمات وكفائتها فً إستؽالل 

مواردها، ومن هذا المنطلك ٌبرز دور الذي تؤدٌه تكنولوجٌا اإلتصال فً تطوٌر األداء 

 .المهنً، وهذا ما سنحاول إثباته فً اإلطار التطبٌمً للدراسة
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 لمحة تارٌخٌة لمدٌرٌة التربٌة 

تمع مدٌرٌة التربٌة لوالي مستغانم فً وسط المدٌنة، لرب الحً اإلداري للوالٌة، ٌحدها 

من الشمال ممر الوالٌة، ومن الجنوب دٌوان الترلٌة والتسٌٌر العماري، ومن الشرق 

، ومن الغرب الثكنة العسكرٌة " معهد الظهرة الغالً"معهد تكوٌن المعلمٌن المسمى 

 .البحرٌة الجزائرٌة

بالمفتشٌة "م، وكانت أنذان تسمى 1962كان تأسٌسها بعد اإلستمالل فً سنة 

 .وٌتراسها مفتش األكادٌمٌة" واألكادٌمٌة

 مهامها 

إنتعاش مجموع النشاطات التربوٌة فً مجال التعلٌم األساسً والمتوسط والتعلٌم  -1

 .الثانوي، والتكوٌن وتنسٌمها ومتابعٌها

 .السهر على السٌر الحسن لمؤسسات التربٌة والتكوٌن التابعة للمطاع -2

 .ٌكلف مدٌرالتربٌة فً التنظٌم الجاري به العمل عل الخصوص تنظٌم مدٌرٌة التربٌة -3
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 البٌانات الشخصٌة: 

  ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌر الجنس:01الجدول رلم  

 النسبة المئوٌة التكرار الجنس

 

 %50 50 ذكر

 %50 50 أنثى

 %50 100 المجموع

 

 

  ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌر الجنس:01الشكل رلم  

 وتمثل %50 أن نسبة افراد العٌنة متساوٌة حٌث تمدر األولى 01ٌتضح فً الجدول رلم

 . من إجمالً أفراد العٌنة وهذا ٌدل على تجاوب كلتا الفئتٌن مع بحثنا%50الثانٌة
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  ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌر السن:02الجدول رلم . 

 النسبةالمئوٌة التكرار السن

 

 %38 38  سنة35 إلى 25من 

 %34 34  سنة45 إلى 36من 

 %28 28 فما فوق 46من 

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌر السن:02الشكل رلم . 

 أما الفئة من %38 سنة بلغت 35 سنة إلى 25 أن الفئة العمرٌة من 02ٌتضح من الجدول 

 . سنة ما فوق45 لفئة %28، ونسبة%34 سنة فبلغت 45 إلى 36
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 سنة 35 إلى 25وٌتضح من البٌانات أعاله أن معظم أفراد العٌنة هم من الفة العمرٌة 

 سنة فما فوق 45 إلى 36والتٌتضم طالة شبانٌة تستوعب العمل فً المدٌرٌة وتلٌها الفئة من 

 . هم األفراد الذٌن لدٌهم خبرة فً العمل

  ٌبٌن توزٌع المبحوثٌن حسب المستوى التعلٌمً:03الجدول رلم. 

 النسبةالمئوٌة التكرار المستوى التعلٌمً

 

 %2 2 متوسط

 %19 19 ثانوي

 %79 79 جامعً 

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌبٌن توزٌع المبحوثٌن حسب المستوى التعلٌمً:03الشكل رلم. 
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 وبلغت نسبة المستوى الثانوي بـ %79 ان نسبة المستوى الجامع03ًٌتضح من الجدول 

 .%2 أما المستوى المتوسط بلغت 19%

وتظهر البٌانات أعاله بأن إعتماد المؤسس فً التوظٌف بشكل رئٌسً على منهم حاصلٌن 

 . سنة35 إلى 25على شهادة جامعٌة التً تترواح أعمارهم مت بٌن 

  ٌتبٌن توزٌع المبحوثٌن بحسب األلدمٌة: 04الجدول رلم. 

 النسبةالمئوٌة التكرار األلدمٌة

 

 %29 29  سنوات05سنة إلى 

 %33 33  سنوات10 إلى 6

 %38 38  سنة فما فوق11من 

 %100 100 المجموع

 

 

   ٌتبٌن توزٌع المبحوثٌن بحسب األلدمٌة: 04الشكل رلم. 
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ٌبٌن الجدول أعاله توزٌع المبحوثٌن تبعاً لأللدمٌتهم فً العمل حٌث بلغت أعل نسبة فٌه 

بٌنمت حصلت %38 سنة فما فوق والتً لدرت 11للموظفٌن ذزي األلدمٌة تترواح من 

أما فئة من %33 سنوات بـ 10 إلى 06بالً الفئات على نسبة ألل منها حٌث بلغت الفئة من 

 وهذا راجع ان التوظٌف فً % 29 سنوات بلغت ألل من نسبة لدرت بـ 05سنة إلى 

 .المدٌرٌة ٌعتمد بشكل رئٌسً على الخبرة الوظٌفٌة

  توزٌع المبحوثٌن حسب نوع الوظٌفة: 05الجدول رلم. 

 النسبةالمئوٌة التكرار نوع الوظٌفة

 

 %12 12 رئٌس المصلحة

 %88 88 موظف

 / / أخرى

 %100 100 المجموع

 

 

   توزٌع المبحوثٌن حسب نوع الوظٌفة: 05الشكل رلم. 
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 وهً أعلى نسبة فً %88 أن الموظفٌن هم أكثر نسبة حٌث سجلت بـ 05ٌتبٌن من الجدول 

الجدول، وهذا راجع إلى أن المؤسسة تتطلب عدداً كبٌراً من الموظفٌن لإلنجاز المهام 

 ألنها تتولى عملٌات %12اإلدارٌة فً المدٌرٌة، كما نالحظ نسبة رؤساء المصالح لد بلغت 

 .التسٌٌر فً المدٌرٌة

 .أهم وسائل تكنولوجٌا اإلتصال: المحــــــــــور األول

 ٌوضح ما إذا كان المبحوثٌن ٌستخدمون الفاكس:06لجدول رلم ا . 

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %30 30 نعم

 %70 70 ال

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌوضح ما إذا كان المبحوثٌن ٌستخدمون الفاكس:06 رلم الشكل . 
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 من المبحوثٌن ال %70من خالل تفحص المعطٌات الواردة فً الجدول أعاله ٌتضح نسبة 

ٌستخدمون الفاكس ألنهم ٌعتبرونه وسٌلة بطٌئة فاستبدلوه بالبرٌد اإللكترونً، بحٌث لدرت 

 . وهذا راجع للتواصل مع مدٌرٌات أخرى%30نسبة مستخدمً الفاكس بـ  

  ٌوضح ما إذا كان المبحوثٌن ٌستخدمون الحاسوب:07الجدول رلم . 

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %97 97 نعم

 %03 03 ال

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌوضح ما إذا كان المبحوثٌن ٌستخدمون الحاسوب:07الشكل رلم . 
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ٌوضح الجدول أعاله أن معظم مفردات العٌنة تستخدم جهاز الحاسوب حٌث لدرت نسبة 

 فهذا راجع للتسهٌل فً عملٌة االداء المهنً بالمدٌرٌة %97إستخدام جهاز الحاسوب بـ  

وزٌادة الكفاءة والفعالٌة فً األنظمة والعملٌات التداخلٌة والخارجٌة بالمدٌري وتساهم فً 

تحسٌن المدرات والمهارات 
1

أما نسبة عدم  (  60-59انظر إلى اإلطار النظري ص)

 وهذا لعدم إهتمامهم بوسائل %03إستخدام جهاز الحاسوب فهٌنسبة ضئٌلة جدا لدرت بـ 

 .تكنولوجٌا اإلتصال

  ٌوضح إذا كان المبحوثٌن ٌستخدمون األنترنت فً حالة :08الجدول رلم 

 .اإلجابة بنعم

 النسب المئوٌة التكرار اإلجابة

 %18 18 للحصول على معلومات- 

 %11 11 نمل الملفات عبر البرٌد اإللكترونً- 

 %2 02 تبادل المعلومات مع األخرٌن- 

 %1 01 الترفٌه- 

 %3 03 أخرى- 

نمل الملفات عبر البرٌد + الحصول عل معلومات- 

 اإللكترونً

15 15% 

نمل المعلومات مع + للحصول على معلومات- 

 األخرٌن

 

08 8% 

 / الترفٌه+ للحصول على المعلومات - 
 

/ 
 

 %1 01 أخرى+ للحصول عل معلومات- 

                                                             
  .60-59انظر إلى  الصفحة 1
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نمل الملفات عبر البرٌد + للحصول على معلومات- 

 .تبادل المعلومات مع األخرٌن+ اإللكترونً

22 22% 

نمل الملفات عبر + للحصول على المعلومات- 

+ تبادل المعلومات مع األخرٌن+ البرٌد اإللكترونً 

 ترفٌه

03 3% 

نمل المعلومات عبر + للحصول على المعلومات- 

 أخرى+ ترفٌه+ البرٌد اإللكترونً مع االخرٌن

03 3% 

تبادل + نمل الملفات عبر البرٌد اإللكترونً- 

 المعلومات مع األخرٌن

03 3% 

 / / الترفٌه+ نمل الملفات عبر البرٌد اإللكترونً- 

 %5 05 أخرى+نمل الملفات عبر البرٌد اإللكترونً - 

تبادل + نمل الملفات عبر البرٌد اإللكترونً - 

 اخرى+ الترفٌه + المعلومات مع األخرٌن

05 5% 

 / / الترفٌه+ تبادل المعلومات مع األخرٌن - 

 / / اخرى+ تبادل المعلومات مع االخرٌن - 

 / / أخرى+ الترفٌه+ تبادل المعلومات مع األخرٌن - 

 / / أخرى+ الترفٌه - 

 %100 100 المجــــــــــــــــــــموع

 

ٌوضح الجدول التالً أن نسبة إستخدام األنترنت فً الجدول عل المعلومات ونمل الملفات 

 وهذا %22عبر البرٌد اإللكترونً غضاف إلى تبادل المعلومات مع األخرٌن بنسبة لدرت

راجع لتمكن المبحوثٌن من الحصول على المعلومات حول اي موضوع وفً ولت وجٌز 
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إستخدام البرٌد اإللكترونً الذي ٌمتاز بالسرع كما تحتاجهفً إرسال مجموعة من الرسائل 

وتبادل البٌانات بٌن مصطلح الموظفٌن، كماتستخدم شبكة االنترنت فً نمل الملفات عبر 

 وهذا راجع إلستخدامهم الواسع لشبكة األنترنٌت واإلستفادة %11البرٌد اإللكترونً بنسبة 

منها، إضاف إلى إستخدام الموظفٌن تكنولوجٌا اإلتصال فً الترفٌه وهً كأدنى نسبة لدرت 

 . وهذا راجع لعدم تحمل مسؤولٌاتهم فً أداء مهامهم %1 بـ

  ٌوضح إذا كان الب مجٌات كافٌة لتلبٌة حاجٌات المدٌرٌة: 09الجدول رلم. 

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %54 54 نعم

 %46 46 ال

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌوضح إذا كان البرمجٌات كافٌة لتلبٌة حاجٌات المدٌرٌة: 08الشكل رلم. 
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ٌتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة نصف متوسطة من الموظفون ٌرون أن برمجٌات 

 وهً نسبة تمترب %46 اما نسبة %54الحاسوب بما فٌها لتلبٌة حاجٌات المدٌرٌة وتمدر بـ 

إلى النصف ٌرون أن هذه البرمجٌات غٌر كافٌة وهذا ٌعود لعدم وجود برمجٌات جدٌدة 

 .تساعدهم فً إنجاز أعمالهم فً ولت لصٌر

 . التدرٌب على إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال بمدٌرٌة التربٌة:المحور الثانً

  ٌوضح ما إذا ما كانت المدٌرٌة تضمن دورات تدرٌبٌة للتحكم : 10الجدول رلم

 .فً إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %78 78 نعم

 %22 22 ال

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌوضح ما إذا ما كانت المدٌرٌة تضمن دورات تدرٌبٌة للتحكم : 09الشكل رلم

 .فً إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال
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 %78الجدول المتبنً أعاله ٌوضح أن أغلب الموظفٌن داخل المدٌرٌة والممدرة بنسبتهم بـ 

ٌلمٌون دجورات تدرٌبٌة للتحكم فً تكنولوجٌا اإلتصال أكثر، إذ أن نسبة الذٌن ٌستفٌدون من 

 فهً نسبة ضئٌلة فعلى المدٌرٌة ضمان دورات تدرٌبٌة لكل %22هذه الدورات لدرت بـ 

 .الموظفٌن للتحكم فً التمنٌات التكنولوجٌة المتطورة

  ٌوضح طرق تدرٌب التً تضمنتها المدٌرٌة فً مجال إستخدام 11الجدول رلم 

 ".نعم" تكنولوجٌا اإلتصال فً حالة اإلجابة 

 النسب المئوٌة التكرار اإلجابة

 %21.79 17 إجتماعات- 

 %43.58 34 تربصات- 

 %19.23 15 ملتمٌلت- 

 %12.82 10 ورشات- 

 / / تربصات+إجتاعٌات - 

 / / ملتمٌات+ إجتماعٌات - 

 ورشات+ إجتماعٌات - 

 

/ / 

 %2.56 2 ملتمٌات+ تربصات + إجتماعٌات - 

 / / ورشات + ملتمٌات + تربصات + إجتماعٌات - 

 / / ملتمٌات+ تربصات - 

 / / ورشات+ تربصات - 

 / / ورشات+ ملتمٌات+ تربصات- 

 / / ورشات+ ملتمٌات - 
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 / / ورشات+ تربصات - 

 / / ورشات+ ملتمٌات + إجتماعٌات - 

 / / تربصات+ إجتماعٌات+ ورشات - 

 %100 78 المجــــــــــــــــــــموع

 

ٌوضح هذا الجدول طرق التدرٌب التً تضمنها المدٌرٌة فً مجال إستخدام التكنولوجٌا 

 ولكن لٌست مستمرة وتحتل %43.58اإلتصال حٌث بلغت نسبة طرٌمة التربصات بنسبة 

 حٌث تكون بٌن الموظفٌن والمسؤولٌن عن %21.79المرتبة الثانً إجتماعٌات ٌنسبة 

اإلعالم األلً وذلن بتمدٌم معلومات حول أي تكنولوجٌة جدٌد والتعٌن على مستوى أساس 

  من الموظفٌن ٌستفٌدون من ملتمٌت %19.23المدٌرٌة ، بعد ذلن تأتً نسبة للٌلة لدرت بـ 

وذلن بالحصول على المعلومات جول أي تكنولوجٌة لتداولها فً العمل، وبعض الموظفٌٌن 

 لتدرٌب وزٌادة فً الكفاءة %12.82إعتمدوا على طرٌمة ال ورشات التً لدرتبنسبة 

 .والخبرة، وهمان من كان إجتماعات وتربصات وملتمٌات

  ٌوضح درجة التحكم فً إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال بعد :12الجدول رلم 

 .التدرٌب

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %57.69 45 جٌدة 

 %38.46 30 متوسطة

 %03.84 03 ضعٌفة

 %100 48 المجموع
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  ٌوضح درجة التحكم فً إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال بعد التدرٌب:10الشكل رلم 

ٌشٌر البٌانات اإلحصائٌة من خالل الجدول أعاله أن التحكم فً إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال 

 وهذا بعود إلى الممارسة أكثر التً تزٌد من اكثر %57.69بدرجة جٌدة بعد التدرٌب لدرت 

فً إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال بٌنما بلغت نسبة الذٌن ٌتحكمون فً إستخدامها بطرٌمة 

 وهذا راجع غلى المدرات العملٌة لكل متدرب حٌث بلغت نسبة %38.46متوسطة بلغت 

 الذٌن ٌتحكمون فً إستخدامها بطرٌمة ضعٌفة وهذا بدل لى وجود نمائص أثناء 3.84%

 .التدرٌب
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 تأثٌر إستخدام التكنولوجٌا اإلتصال على االداء المهنً لدى الموظفٌن: المحورالثالث

  ٌوضح أذا كانت تكنولوجٌاالتصال لد أحدثت تغٌٌراً فً شكل :13الجدول رلم

 .العمل داخل المدٌرٌة

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %70 70 كثٌراً 

 %29 29 للٌال

 %1 01 لم تحدث

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌوضح أذا كانت تكنولوجٌاالتصال لد أحدثت تغٌٌراً فً شكل العمل : 11الشكل رلم

 .داخل المدٌرٌة
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ٌتضح من خالل هذا الجدول أن أغلب نسبة من المبحوثٌن ٌرون أن تكنولوجٌا اإلتصال 

 نظرا لفاعلٌتها فً تطوٌر %70أحدثت تغٌٌراً كبٌراً فً شكل العمل داخل المدٌري لدرت بـ 

 من %1أنها أحدثت تغٌٌراً ولكن بشكل للٌل، فٌما ٌرى %29األداء المهنً بٌنما ٌرى 

 .المبحوثٌن أنها لم تحدث أي تغٌٌر فً نسبة شبه منعدمة

  ٌوضح مساهمة تكنولوجٌا اإلتصال فً تحسٌن اإلتصال داخل :14الجدول رلم 

 .المدٌرٌة

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %63 63 كثٌرا 

 %33 33 للٌال

 %4 4 لم تساهم

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌوضح مساهمة تكنولوجٌا اإلتصال فً تحسٌن اإلتصال داخل :12الشكل رلم 

 .المدٌرٌة
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 وهً نسبة معتبرة أي فوق النصف من الموظفٌن %63ٌتضح من الجدول أعاله أن نسبة 

 ٌرون أن تكنولوجٌا اإلتصال ساهمت بشكل كبٌر فً تحسٌن طرق %63والممدرة  بـ 

وأسالٌب الغتصال التداخلً بٌن المصالح اإلدارٌة وذلن عن طرٌف البرٌد اإللكترونً كما 

 من الموظفٌٌن %33ساهت على الحصول على المعلومات بسرعة وبسهولة، فً حٌنٌرى 

أن تكنولوجٌا اإلتصال ساهمت بشكل للٌل فً تحسٌن اإلتصال داخل المدٌرٌة وهذا راجع 

  فهً نسبة ضئٌلة من الموظفٌٌن أن %4لعدم إستخدام البرٌد اإللكترونً، بٌنما ٌرى 

تكنولوجٌا اإلتصال لم تحسن اسالٌب الغتصال لتداخلً أبداً وهذا راجع لعدم إهتمامهم لهذه 

 .التكنولوجٌات

 ٌوضح إذا كان إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال أدى إلى تطوٌر االداء :15الجدول رلم 

.المهنً  

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %70 70 كبٌر  

 %28 28 متوسط

 %2 2 ضعٌف

 %100 100 المجموع
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 ٌوضح إذا كان إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال أدى إلى تطوٌر االداء :13الشكل رلم 

.المهنً  

 ٌرون أن إستخدام %70ٌتضح من الجدول أعاله أن أغلب نسبة من الموظفٌن والممدرة بـ 

أنظر اإلطار )تكنولوجٌا اإلتصال لها فعالٌة كبٌرة فً تطوٌر أدائهم المهنً فً المدٌرٌة 

(63-61النظري ص 
1

 أن هذه التكنولوجٌات أدت إلى تطوٌر االداء %28 بٌنما ٌرى نسبة 

 فهً نسبة ضٌلة جدا ٌرون أن تكنولوجٌا اإلتصال %2المهنً بشكل متوسط، فً حٌن 

 .تطورت ولكن بشكل ضعٌف

 تحت عنوان إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال حورٌة بولعوٌداتوهذا ماتوصلت إلٌه دراسة 

الحدٌثة فً المؤسسة اإللتصادٌة الجزائرٌة أي أنها تكنولوجٌا اإلتصال أدت إلى تحسٌٌن 

 .مستوى االداء المؤسسة

 

 

                                                             
1
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  ٌوضح إذا ماتسمح تكنولوجٌا اإلتصال للموظفٌن بتنمٌة :16الجدول رلم 

 .مهاراتهم ومعارفهم

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %72 72 كثٌرا 

 %27 27 للٌال

 %1 1 لم تسمح

 %100 100 المجموع

 

 

  ٌوضح إذا ماتسمح تكنولوجٌا اإلتصال للموظفٌن بتنمٌة :14الشكل رلم 

 .مهاراتهم ومعارفهم
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 من الموظفٌن سمحت لهم تكنولوجٌا %72ٌتضح من الجدول أعاله أن نسبة كبٌرة لدرت بـ 

اإلتصال بتنمٌة مهاراتهم ومعارفهم من خالل إكتساب معارف جدٌدة وهذا دلٌل على أن 

تكنولوجٌا اإلتصال لها فعالٌة كبٌرة على مهارات ومعارف الموظفٌٌن مما تطور فً أدائهم، 

 من الموظفٌن سمحت لهم بتنمٌة مهاراتهم بشكل للٌل وهذا ٌعود لملة إستخدام %27فً حٌن 

 . فمط من الموظفٌن لم تسمح لهم بتنمٌة مهاراتهم%1تكنولوجٌا اإلتصال، أما نسب 

 ٌوضح ما الذي اضافته تكنولوجٌا اإلتصال للموظفٌن:17لجدول رلم ا . 

 النسب المئوٌة التكرار اإلجابة

إمكانٌة التعامل مع كتم هائل من المعلومات - 

 بسهولة

22 22% 

 %7 7 سهولة تحدٌث وتعدٌل المحتوى- 

 %10 10 فعالٌة التواصل مع الموظفٌن- 

 %27 27 كل ماسبك-

 %6 6 أخرى- 

إمكانٌة التعامل مع كتم هائل من المعلومات - 

 تحدٌث وتعدٌل المحتوى+ بسهولة 

10 10% 

إمكانٌة التعامل مع كتم هائل من المعلومات - 

 فعالٌة التواصل مع الموظفٌن+ سهولة

9 9% 

إمكانٌة التعامل مع كتم هائل من المعلومات - 

 أخرى+ بسهولة 

/ / 

إمكانٌة التعامل مع كتم هائل من المعلومات - 

فعالٌة + سهولة تحدٌث وتعدٌل المحتوى + سهولة

 أخرى+ التواصل مع الموظفٌن 

03 3% 
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فعالٌة التواصل + سهولة تحدٌث وتعدٌل المحتوى- 

 مع الموظفٌن

/ / 

 / / أخرى+ سهولة تحٌث وتعدٌل المحتوى- 

فعالٌة التواصل + سهولة تحدٌث وتعدٌل المحتوى- 

 أخرى+ مع الموظفٌن 

03 3% 

 / / أخرى+ فعالٌة التواصل مع الموظفٌن - 

إمكانٌة التعامل مع كم هائل من المعلومات سهولة - 

 أخرى+ سهولة تحدٌث وتعدٌل المحتوى + 

/ / 

 %3 3 أخرى+ كل ماسبك - 

 %100 100  المجموع 

 

 من الموظفٌن ٌرون أن إستخدامهم التكنولجٌا %27ٌتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

 من %22اإلتصال إضافة لهم كل ماسبك وهذا راجع لكثرة إستخدامهم لألنترنت فً حٌن 

الموظفٌن ٌرون أن تكنولوجٌا اإلتصال اضافت لهم إمكانٌة التعامل مع كم هائل من 

المعلومات بسهولة وهذا ٌعنً أن نسبة للٌلة من الموظفٌن بالمدٌرٌة ٌستخدمون االنترنت 

 منهم أن تكنولوجٌا اإلتصال فعلت %10كما ٌرى . كوسٌلة للحصول على المعلومات فمط

 نسبة ضئٌلة من الموظفٌن ٌرون أن تكنولوجٌا %7التواصل مع الموظفٌن، بٌن نجد 

 .اإلتصال أضافت لهم سهولة تحدٌث وتعدٌل المحتوى
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  ٌوضح ما إذا كان ٌواجه الموظفٌن عوائك عن إستخدامهم :18الجدول رلم 

 .لتكنولوجٌا اإلتصال

 النسبةالمئوٌة التكرار اإلجابة

 

 49% 49 نعم

 51% 51 ال

 100% 100 المجموع

 

 

  ٌوضح ما إذا كان ٌواجه الموظفٌن عوائك عن إستخدامهم :15الشكل رلم 

 .لتكنولوجٌا اإلتصال

 من الموظفٌن ال ٌواجهون صعوبات فً إستخدام 51%نالحظ من خالل الجدول أن 

 من الموظفٌن وهً نسبة منخفظ ٌواجهون صعوبات %49تكنولوجٌا الغتصال بٌنما نسبة 

اإلنمطاع المستمر لشبكة األنترنت : فً إستخدامها،وهذا راجع إلى عدة أسباب ومن بٌنها

 .إضافة إلى ذلن عدم ربط جمٌع المصالح اإلدارٌة بشبكة األنترنت وغٌرها
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60%

80%

100%
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نعم  ال 
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  ٌوضح تمٌٌم الموظفٌن إلستخدام تكنولوجٌا اإلتصال :19الجدول رلم 

 .بالمدٌرٌة

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابة

 

 %60 60 إٌجابً

 %40 40 سلبً

 %100 100 المجموع

 

 

 

  ٌوضح تمٌٌم الموظفٌن إلستخدام تكنولوجٌا اإلتصال بالمدٌرٌة:16الشكل رلم . 

 وهً متوسطة ٌرون أن إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال  %60ٌتضح من الجدول أعاله نسبة 

بالمدٌرٌة إٌجابٌة ووالتً تمثلت فً سهولة اإلتصال بٌن الموظفٌن وربح الولت إضافة إلى 

 من الموظفٌن ٌتمن %40زٌادة الموظفٌن الثمة فً األداء والرفع من كفاءة العمل فً حٌن 
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إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال بالمدٌرٌة سلسبٌة وهذا راجع إلى التذبذب المستمر لألنترنت 

 .وتمص االدوات التً تخدم األنترنت

  ٌوضح مدى إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال فً تطوٌر :20الجدول المركب رلم 

 .األداء المهنً

االمستوى    
 التعلٌمً

 
 

 تطوٌر 
 األداء المهنً

  جامعً ثانوي متوسط

 

 المجموع
النسبة  التكرار

 المئوٌة

النسبة  التكرار

 المئوٌة

النسبة  التكرار

 المئوٌة

 68 %69.62 55 68.42% 13 / / كبٌر

 30 %27.84 22 %31.57 6 %100 2 متوسط

 2 %2.59 2 / / / / ضعٌف

 100 %100  79 %100 19 %100 2 المجموع

 

من خالل الجدول نالحظ النسبة األكبر لحاملً الشهادة الجامعٌة الذي ٌرون أن تكنولوجٌا 

 بشكل كبٌر وذلن ٌعود إلى %69.62اإلتصال طورت فً أدائهم المهنً بنسبة لدرت بـ 

مستواهم التعلٌمً الجامعً، حٌث نجد أن الموظفٌن الذٌن ٌرون أنها طورت فً االداء 

 ٌرون أن تكنولوجٌا اإلتصال طورت أدائهم %27.84المهنً جمٌعهم جامعٌٌن، أما بالنسبة 

وهذا راجع لعدم إهتمامهم بهذه التكنولوجٌات، فً حٌن ٌرون / المهنً ولكن بشكل متوسط

 وهً نسبة %2بعض الموظفٌن طورت فً أدائهم المهنً لكن بشكل ضعٌف ولدرت بنسبة 

ضئٌلة جداً، وهذا النمص التعامل مع هذه التكنولوجٌات، تلٌها ذوي المستوى الثانوي بنسبة 

 الذٌن ٌرون أن تمنولوجٌا اإلتصال لها دور كبٌر فً االداء المهنً نظرا لجعل 68.42%

 ٌرون تكنولوجٌات اإلتصال طورت فً األداء %6أدائهم أكثر سرعة ودلة، أما بنسبة 

المهنً بشكل متوسط فهً بنسبة للٌلة جداً وهذا راجع لعدم سعٌهم لمعارف جدٌدة وتوظٌف 

فً العمل ل تطوٌر وتغٌٌر األداء بإٌجابٌة، أما تطوٌر االداء بشكل ضعٌف بنسبة متمدمة أما 
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بالنسبة للمستوى المتوسط ٌرون أن تطوٌر األداء المهنً بشكل كبٌر بنسبة منعدمة وهذا 

 ٌرونها تطور لكن بشكل متوسط وهذا راجع %2راجع لنمص الكفاءة والخبرة، أما بنسبة 

 .إلعتمادهم على الوسائل التملٌدٌة وإهمالهم للوسائل الحدٌثة
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 النتائج الخاصة بالبيانات الشخصية: 

o  من خالل الدراسات إتضح لنا نسبة التكنولوجٌا الذكور مساوٌة لإلناث وهذا راجع

 .لخروج المرأة إلى العمل بموة

o  سنة تلٌها الفئة العمرٌة من 35 إلى 25معظم أفراد العٌنة هم من الفئة العمرٌة من 

 . سنة فما فولها45 سنة وثم الفئة من 45 إلى 36

o  تعتمد المدٌرٌة فً التوظٌف على مستوى تعلٌمً جامعً ثم ٌلٌها المستوى الثانوي

 وأخٌرا المستوى المتوسط

o  سنة فما فوق ثم 11بلغت أعلى نسبة للموظفٌن ذوي األلدمٌة فً العمل تترواح من 

  سنوات5 سنوات ثم سنة إلى 10 إلى 06تلٌها الفئة من 

o توصلت دراستنا أن الموظفٌن هم أكثر نسبة فً المدٌرٌة ثم تلٌها رئٌس المصلحة. 

 النتائج الخاصة بالمحور االول: 

إستنادا على النتائج المبٌنة فً الجدول التً تم تحلٌلها الخاصة بالمحور األول نستنتج أن - 

هنان إختالف فً إستخدام وسائل تكنولوجٌا اإلتصال من طرف الموظفٌن فً المدٌرٌة 

 :ومجاالت إستخدامها كاألتً

  من طرف موظفً %97ٌستخدم الحاسوب فً المرتبة االولى حٌث ٌتم إستخدامه بنسبة 

 المدٌرٌة

  تستخدم األنترنٌت فً المرتبة الثانٌة حٌث ٌستخدمها الموظفٌن فً الحصول على

 المعلومات ونمل الملفات عبر البرٌد الغلكترونً بٌن المصالح اإلدارٌة بالمدٌرٌة

  برمجٌات التطبٌك تأتً فً المرتٌة الثالثة من حٌث اإلستخدام لكنها غٌر كافٌة لتغطٌة

إحتٌاجات المدٌرٌة مما تملل من سرعة االداء، حٌث توصلتالباحثة نهاد حسٌن دمحم 

خرٌس فً أطروحتها التً تحمل تكنولوجٌا المعلومات وأثرها فً األداء فً األجهزة 

الخدمةالمدنٌة فً االردن وأن البرمجٌات التطبٌك لها أثر إٌجابً على مستوى االداء 

 المهنً
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  الفاكس ٌأتً فً المرتبة االخٌرة من حٌث اإلستخدام ألن على الموظفٌن ٌعتبرونه وسٌلة

تملٌدٌة وبطٌة طغىعلٌها البرٌد الغلكترونً بمً غستخدامه فمط بٌن المدٌرٌة وإدارات 

 .أخرى

 ًالنتائج الخاصة بالمحور الثان: 

  إلى أن بعض الموظفٌن %78بالرغم من أن المدٌرٌة تضمن دورات تدرٌبٌة بنسبة 

تواجههم عرالٌل عند إستخدامهم تكنولوجٌا اإلتصال وهذا راجع لعدم كفاٌتها أو عدم 

 إهتمام الموظفٌن بهذه التكنولوجٌات

  تضمن المدٌرٌة طرق التدرٌب فً مجال إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال لإلستفادة من

التطورات التكنولوجٌة ورفع فً مستوى أدائهم المهنً وتطوره حٌث بلغت نسبة 

 %34التربصات بـ 

  رغم ضمان الموظفٌن دورات تدرٌبٌة بالمدٌرٌة إلى أن درجة تحكمهم فً إستخدام

 .تكنولوجٌا الغتصال متوسطة وهذا راجع لعدم اإلستفاد منها بالشكل المطلوب

 النتائج الخاصة بالمحور الثالث: 

غٌرت تكنولوجٌا اإلتصال فً شكل العمل من خالل تسهٌل الحصول على معلومات - 

 %70بسرعة وبدلة بإدخال طرق حدٌثة على مستوى العمل بنسبة 

ساهمت تكنولوجٌا الغتصال فً تحسٌن اإلتصال داخل المدٌرٌة من خالل نمل المعلومات - 

 %63وتبادل الملفات عبر البرٌد اإللكترونً بٌن جمٌع الموظفٌن بنسبة 

أدى إستخدام تكنولوجٌا التصال إلى تطوٌر األداء المهنً بالمدٌرٌة لدى الموظفٌن بشكل - 

ممبول، من خالل تطوٌر أسالٌب  اإلتصال وتوفر المدٌرٌة على الموظفٌن ذومستوى 

تعلٌمٌمالً لهم المدرة على التحكم فً تكنولوجٌا اإلتصال وتوظٌفها فً ادائهم المهنً والتً 

 %2لدرت أدنى نسبة بـ 

سمحت تكنولوجٌا اإلتصال للموظفٌن بتنمٌة مهارتهم ومعارفهم وأدت إلى غرتفاع مستوى - 

 %72ادائهم وتفعٌله بـ 
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اضافت تكنولوجٌا اإلتصال للمدٌرموظفٌن بالمدٌرٌة فً سرعة اإلتصال بٌن المصالح - 

اإلدارٌة وسهولة تحدٌث وتعدٌل المحتوى حٌث تتمٌز بالدلة والسرعة مما أدت إلى تطوٌر 

 .أدائهم المهنً

ٌواجهالموظفٌن عوائك عند إستخدامهم لتكنولوجٌا اإلتصال من بٌنها اإلنمطاع المستمر - 

 %60لألنترنٌت بنسبة لدرت بـ 

عاللة المستوى التعلٌمً باألداء المهنً عاللة متكاملة فكلما كان مستوى تعلٌمً عالً - 

 .كلما كان إستخدامهم لتكنولوجٌا اإلتصال بشكل كبٌر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمـــة
 

 

96 

      وفً االخٌر، تمحورت الدراسة حول فعالٌة تكنولوجٌا اإلتصال فً تطوٌر األداء 

المهنً بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم، حٌث أدت التطورات التكنولوجٌة فً مٌدان 

المعلوماتٌة، خصوصاً إلى ظهورأنظمة إتصالٌة حدٌثة، إذ ساهمت التكنولوجٌا اإلتصالٌة 

إلى نمل المؤسسة من تملٌدٌة إلى مؤسسة معاصرة، إذ لم ٌتولف امرها على اإلتصال 

المؤسسة  فحسب بل تجاوز ذلن إلى تطوٌر األداء المهنً لدى الموظفٌن، باإلضافة إلى 

ذلن لها دور مهم وكبٌر فً رفع كفاءة األداء المهنً لدى الموظفٌن وتطوٌر، حٌث ٌمكن 

المول أن للدراسة نتائج من خاللها تمالتعرف على أهم الوسائل التكنولوجٌة اإلتصال 

األكثر إستخداما بالمدٌرٌة، والعرالٌل التً تواجه الموظفٌن عند إستخدامهم لها، وتأثٌرها 

على أدائهم المهنً، ولتحمٌك أهداف الدراسة تم إعتمادنا على أدا اإلستبٌان، وذلن لجمع 

البٌانات وتفرٌعها وتحلٌلها باإلعتماد على اإلطار النظري، الذي تم التطرق فٌه 

 :التكنولوجٌا اإلتصال واألداء المهنً، حٌث توصلت الدراسة إلى

     وجود التباٌن فً إستخدام تكنولوجٌا اإلتصال حٌث تحتل األنترنت المرتبة األولى، 

ثم الحاسوب، واخٌراُ الفاكس، وكذلن إستفادة الموظفٌن بالمدٌرٌة من الدورات التدرٌبٌة 

للتجكم األمثل فً إستخدام االنترنت على وجه الخصوص، كما أن تكنولوجٌا اإلتصال 

ساهمت فً تطوٌر أسالٌب اإلتصال الداخلً والخارجً بفضل توفر المدٌرٌة على 

كفاءات ذو مستوى تعلٌمً عالً لها واإلستعداد لتبنب تكنولوجٌا اإلتصال وتوظٌفها فً 

أدائهم لمهنهم إلى الجانب ذلن مواجهة الموظفٌن العوائك مختلفة منها نمص تدفك 

 .األنترنت
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الطاعً جعفر الحسن ،تكنولوجٌا المعلومات و تطبٌماتها ، عمان ،دار  -13

 .2013البداٌة 

الهادي دمحم دمحم ، تكنولوجٌا اإلتصاالت وشبكات المعلومات، المكتبة  -14

 م2001األكادٌمٌة،الماهرة،

 م1996لعولمة ناعل ، مباد فً اإلدارة العامة، مركز أحمد ٌاسٌن، عمان ا -15

الفاعوري رفعت عبد الحلٌم و وأخرون،دورٌة المنظمة العربٌة للتنمٌة  -16

 م2011اإلدارٌة، منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، 

 م2007العمر رضوان المحمود ،التسوٌك الدولً، دار وائل للنشر،األردن،  -17

، (رءٌة إستراتجٌة معاصرة)برنوطً ناعف سعاد، إدارة الموارد البشرٌة  -18

 .م2008دار النهضة العربٌة، الماهرة ،

حسن الطائً جعفر ،تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌماتها، دار البدٌة،عمان  -19

 م2013

أسس - حمً علً صباح و أبو زٌتون غازي فرحات ، االتصاالت اإلدارٌة -20

 م2017ومفاهٌم ودراسات، دار الحامد للشنر والتوزٌع،األردن، 

، (رؤٌة إستراتجٌة معاصرة)سٌد مصطفى أحمد ، إدارة الموارد البشرٌة  -21

 م2008دار النهضة العربٌة، الماهرة 

مدخل )صالح حرحوش عادل مؤٌد وسعٌد السالم ، إدارة الموارد البشرٌة  -22

 .م2006دار عالم ، الكتب الحدٌثة ،عمان  (إستراتجٌة

علم الدٌن محمود،تكنولوجٌا المعلومات و صناعة االتصال الجماهٌري  -23

 .،الماهرة،دار العربً للنشر و التوزٌع

عبٌدات دمحم وآخرون،منهجٌة البحث العلمً ،المواعد و المراحل و  -24

 .1999التطبٌمات ،عمان،دار وائل للنشر و التوزٌع ،
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،دار 1عمٌلً عمر وصفً ،تكنولوجٌا إدارة الموارد البشرٌة الحدٌثة ،ط -25

 .2009زهران للنشر و التوزٌع ،عمان،

عبد الحمٌد دمحم ،اإلتصال واإلعالم على شبكة األنترنت، عالم الكتب للنشر  -26

 م2007والتوزٌع، الماهرة،

علم الدٌن محمود ، تكنولوجٌا المعلومات وصناعة اإلتصال الجماهٌري،  -27

 م2005دار العربً للنشر والتوزٌع،الماهرة، دار السحاب 

 2008فٌصل حسونة ، إدارة البشرٌة، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان  -28

لندلجً عامر إبراهٌم السمرانً وإٌمان فاضل ،شبكات المعلومات  -29

 م2009دار المسٌرة، عمان، واإلتصاالت،

 3 مكاوي حسن عماد،تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة فً عصر المعلومات ،ط -30

 2003،الدار المصرٌة اللبنانٌة،

مصباخ عامر ،منهجٌة البحث فً العلوم السٌاسٌة و  -31

 .2008اإلعالم،الجزائر،دٌوان مطبوعات الجامعٌة،

، الدار الجامعٌة (رؤٌة مستمبلٌة)دمحم، حسن رواٌة إدارة الموارد البشرٌة  -32

 م2001للطبع والنشر والتوزٌع، الماهرة، 

نور الدٌن عصام ، إدارة المعرفة والتكنولوجٌا الحدٌثة، دار أسامة للنشر  -33

 .م2010والتوزٌع،األردن،

نور الدٌن عصام ،إدارة المعرفة و التكنولوجٌا الحدٌثة ،األردن، دار  -34

 .2010أسامة للنشر و التوزٌع،

صابر فاطمة عوض و خفاجة مٌرفت علً،أسس و مبادئ البحث  -35

 .2002العلمً،اإلسكندرٌة ،مكتبة األشعاع ،

هالل دمحم عبد الغنً حسن ، مهارة إدارة األداء، مركز تطوٌر األداء  -36

 م1999والتنمٌة، الماهرة، 

 :المجالت-ت

شٌخانً سمٌرة ، اإلعالم الجدٌد فً عصر المعلومات، مجلة جامعة  -1

 م2010دمشك،العدد األول والثانً،سورٌا،
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عطٌة العربً ، أثر إستخدام تكنولوجٌا المعلومات على األداء الوظٌفً  -2

  .2010/2011 ،10للعاملٌن فً األجهزة الحكومٌة، مجل الباحث، العدد 

دمحم تامر كامل ،العولمة من متطور ثورة المعلومات و تكنولوجٌا االتصال و  -3

آلٌات                                                                                                                                            

 .    37حراكها فً الوطن ،لعربً ، مجلة العلوم السٌاسٌة، العدد

كنو صباح دمحم ،تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت وإنعكاساتها على  -4

 م2001، 2المؤسسات المعلوماتٌة، مجلة مكتبة المكتبة، عدد

دمحم تامر كامل ، العولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجٌا األمثل،آلٌات  -5

 37العلوم السٌاسٌة، عدد 2حراكها فً  الوطن العربً،مجلة 

:األطروحات-ث

الجالٌبة غازي حسن ، أثر الحوافز فً تحسن األداء لدى العاملٌن فً مؤسسات  -1

المطاع العام فً األردن، دراسة تطبٌمٌة على أمانة عمان الكبرى، دراسة مكملة 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر، األردن، جامعة الشرق األوسط، 

 م2013

العالٌة دوباج ، دور األنترنٌت فً مجال تسوٌك الخدمات دراٌة حالة لطاع  -2

اإلتصاالت، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم التجارٌة، لسنطٌنة، 

 م2011-2010جامعة  منتوري ،

بالعوٌدات حورٌة ،استخدام تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة فً المؤسسات الجزائرٌة،  -3

دراسة مٌدانٌة بمؤسسة سونلغاز،مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً اإلتصال 

 م2008والعاللات العامة، لسنطٌنة، جامعة منتوري، 

باسم خدٌجة بن طبة ونادٌة ، الظروف الفٌزٌمٌة وأثرها على أداء العاملٌن،  -4

 بتمرت، مذكرة لنٌل PMCدراسة مٌدانٌة على عٌنة من عمال مصنع األجر 

شهادة ماجستر فً علم النفس عمل وتنظٌم، الجزائر، جامعة لاصدي مرباح، 

 2012ورللة، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 102 

إستخدام تكنولوجٌا المعلومات وأثرها فً " تحت عنوان " خرٌس نهاد حسٌن دمحم  -5

االداء المهنً فً أجهزة الخدمة المدنٌة فً األردن، مذكرة مكملة لنٌل شهادة 

 م2011الماجستٌر فً االعمال اإللكترونٌة، جامعة الشرق األوسط، نشرٌن الثانً 

شامً صلٌحة،المناخ التنظٌمً و تأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن،دراسة حالة  -6

مذكرة ممدمة لنٌل درجة الماجٌستٌر فً العلوم اإللتصادٌة "دمحم بولرة.أ"جامعة

 .2009دمحم بولرة ،.جامعة أ:،بومرداس

عالٌة دوباج ،دور األنترنٌت فً مجال تسوٌك الخدمات ، دراسة حالة لطاع  -7

االنترنٌت،مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً العلوم التجارٌة ،لسنطٌنة 

 2010/2011،جامعة منتوري ،

ناصر حسن محمود حسن ، األنماط المٌادٌة باألداء الوظٌفً فً المنظمات األهلٌة  -8

الفلسطنٌة، دراسة مكملة للحصول على درجة الماجستٌر، فلسطٌن، الجامعة 

 م2010اإلسالمٌة غزة،

 :الملتقيات-ج

إدارة التغٌٌر كمدخل إلستخدام "مراد داودي الطٌب ومحبوب ، مداخلة بعنوان  -1

جامعة دمحم خٌضر " تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال فً منظمات األعمال

  http//tefpedia.com/arab/wp- content/uploads.بسكرة

 :وابوغرافيا-ح

  مولع تمت زٌارته www.aban.co.ukعزٌزة عبد الرحمن العتٌبً،  -1

 11:10 على الساعة 2019.01.13:فً
 http://www.ahewar.orgشاكرمجٌد سوسن ،  -2

3- KRichared .ldarft. Organisation theryand and desig usa.edKthemson.2004 
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 العنوان                                                              الصفحة

 كلمة شكر 

 إهداء. 

 ملخص الدراسة 

 3...............................................................................................ةمقدم

 اإلطار املنهجي : 

  06.........................................................................الدراسة االستطالعية 

 08....................................................................................اإلشكالية 

 10.........................................................................أسباب إختيار املوضوع 

 11................................................................................أهداف الدراسة 

 12..................................................................................أمهية الدراسة 

 12..........................................................................حتديد مفاهيم الدراسة 

 16.................................................................................منهج الدراسة 
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 18...........................................................................جممع البحث وعينته 

 19.............................................................................الدراسات السابقة 

 اإلطار النظري: 

 تكنولوجيا االتصال:الفصل األول

 24....................................................................................متهيد 

 24.........................................تطور تكنولوجيا االتصال ومفهومها: املبحث األول 

 24......................................خصائص تكنولوجيا االتصال ومفهومها: املطلب األول 

 29...................................................وظائف تكنولوجيا االتصال: املطلب الثاين 

 29..................................................وظائف تكنولوجيا االتصال: املطلب الثالث 

 (شكلها،تطبيقاتها،تأثيراته على جوانب المؤسسة)تكنولوجيا اإلتصال : المبحث الثاني. 
 32...........................................................شبكات االتصال: املطلب األول 
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 الجداول واألعمدة البيانية فهرس
 : الجداول قائمة- 1
 

الصفحة العنوان  الرقم 
 66 الجدول  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس 01

 67 .الجدول  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير السن 02

 68 .الجدول يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي 03

 69 . يتبين توزيع المبحوثين بحسب األلدميةالجدول  04

 70 .الجدول  توزيع المبحوثين حسب نوع الوظيفة 05

 71 .لجدول  يوضح ما إذا كان المبحوثين يستخدمون الفاكسا 06

 72 .الجدول  يوضح ما إذا كان المبحوثين يستخدمون الحاسوب 07

08 
الجدول يوضح إذا كان المبحوثين يستخدمون األنترنت في حالة اإلجابة 

 73 .بنعم

 75 .الجدول يوضح إذا كان البرمجيات كافية لتلبية حاجيات المديرية 09

10 
الجدول يوضح ما إذا ما كانت المديرية تضمن دورات تدريبية للتحكم في 

 76 .إستخدام تكنولوجيا اإلتصال

11 
الجدول يوضح طرق تدريب التي تضمنتها المديرية في مجال إستخدام 

 77 ".نعم" تكنولوجيا اإلتصال في حالة اإلجابة 

12 
الجدول يوضح درجة التحكم في إستخدام تكنولوجيا اإلتصال بعد 

 78 .التدريب

 80الجدول يوضح أذا كانت تكنولوجيا التصال لد أحدثت تغييراً في شكل  13
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. العمل داخل المديرية

14 
الجدول  يوضح مساهمة تكنولوجيا اإلتصال في تحسين اإلتصال داخل 

 81 .المديرية

15 
انجذول  يىضح إرا كان إستخذام تكنىنىجيا اإلتصال أدي إنً تطىير 

 .االداء انمهني
82 

16 
الجدول يوضح إذا ماتسمح تكنولوجيا اإلتصال للموظفين بتنمية مهاراتهم 

 84 .ومعارفهم

 85 .الجدول يوضح ما الذي اضافته تكنولوجيا اإلتصال للموظفين 17

18 
الجدول  يوضح ما إذا كان يواجه الموظفين عوائك عن إستخدامهم 

 87 .لتكنولوجيا اإلتصال

 88 .الجدول  يوضح تمييم الموظفين إلستخدام تكنولوجيا اإلتصال بالمديرية 19

20 
الجدول  يوضح مدى إستخدام تكنولوجيا اإلتصال في تطوير األداء 

 89 .المهني
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  :األشكال البيانيةقائمة -2

الصفحة العنوان  الرقم 
 66 .شكل  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس 01

 67 .شكل  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير السن 02

 68 .شكل يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي 03

 69 .يتبين توزيع المبحوثين بحسب األلدمية شكل 04

 70 .شكل توزيع المبحوثين حسب نوع الوظيفة 05

 71 .  يوضح ما إذا كان المبحوثين يستخدمون الفاكسشكل 06

 72 .شكل  يوضح ما إذا كان المبحوثين يستخدمون الحاسوب 07

 75 .شكل  يوضح إذا كان البرمجيات كافية لتلبية حاجيات المديرية 08

09 
شكل يوضح ما إذا ما كانت المديرية تضمن دورات تدريبية للتحكم في 

 76. إستخدام تكنولوجيا االتصال

 79شكم يىضح درجة انتحكم في إستخذام تكنىنىجيا االتصال بعذ انتذريب  10

11 
شكل يوضح أذا كانت تكنولوجيا اإلتصال لد أحدثت تغييراً في شكل 

 80 .العمل داخل المديرية

12 
شكل يوضح مساهمة تكنولوجيا اإلتصال في تحسين اإلتصال داخل 

 81. المديرية

13 
شكم  يىضح إرا كان إستخذام تكنىنىجيا اإلتصال أدي إنً تطىير األداء 

. انمهني
83 

 84شكل يوضح إذا ما تسمح تكنولوجيا اإلتصال للموظفين بتنمية مهاراتهم  14
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 .ومعارفهم

15 
شكل يوضح ما إذا كان يواجه الموظفين عوائك عن إستخدامهم 

 87. لتكنولوجيا اإلتصال

 88 .الشكل يوضح تمييم الموظفين إلستخدام تكنولوجيا اإلتصال بالمديرية 16
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-  هستغانن– جاهعت عبذ الحوُذ بن بادَس 

 االجتواعُـــــت كلُت العلىم

 قـسن العلىم اإلنسانُـــت 
 واالتصال  اإلعالمعلىم ةشعب

 

 
 

 

 

:  مومو  المذكر  

:  إشراف األستارة:                                            إعذاد الطالبت  

 -عُسً عبذٌ نىرَت- هنذاس نادَت                                             .1

 خاَن هختارَت .2

 

 
   نقدم لكن ىذه االسحوارة بيدف الحعزف على فعالية جكنٌلٌجيا االجصال في جطٌيز

 .األداء الويني

  بيانات ىذه االسحوارة غزضيا علوي بحث: هالحظة. 

 الزجاء هنكن ًضع عالهةX ًا .   هام  اللٌاا الذذ جزًنو هناسسا

       

 

 

 
 

 

 

 

فعالُت تكنىلىجُا االتصال فٍ تطىَر األداء الوهنٍ بوذَرَت التربُت لىالَت 

- هستغانن - 



 الوالحــــق 
 

 2019- 2018: الـســنـت الـجـاهـعـُـت

 
 البيانات الشخصية: 

 ذكر                  أنثى: الجنس  .1

  سنة وما فوق46           من 45 إلى 36           من 35 إلى 25من : السن  .2

 متوسط           ثانوي            جامعً: المستوى التعلٌمً .3

 سنة 11 سنوات          من 10 إلى 6 سنوات          من 5من سنة إلى :  األلدمٌة .4

 وما فوق 

 رئٌس مصلحة              موظف                أخرى: نوع الوظٌفة  .5

 أهم وسائل تكنولوجيا االتصال: المحور األول 

 هل تستخدم الفاكس فً مكتبن؟- 6

نعم            ال 

 هل تستخدم الحاسوب فً مكتبن؟- 7

    نعم           ال 

 هل تستخدم االنترنت فً مكتبن؟- 8

للحصول على معلومات            نمل ملفات عبر البرٌد االلكترونً       

تبادل معلومات مع اآلخرٌن            الترفٌه            أخرى  

 هل تعتبر أن برمجٌات جهاز الحاسوب كافٌة لتلبٌة حاجٌات المدٌرٌة؟- 9

نعم            ال 

 التدريب على استخدام تكنولوجيا االتصال بمديرية التربية : المحور الثاني. 

 هل تضمن لن المدٌرٌة دورات تدرٌبٌة لتحكم فً استخدام تكنولوجٌا االتصال؟- 10

 نعم              ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما هً طرق التدرٌب التً تضمنها المدٌرٌة ومجال استخدام - 11

 تكنولوجٌا االتصال؟

اجتماعات            تربصات            ملتمٌات                 ورشات  



 الوالحــــق 
 

 

ما هً درجة تحكمن فً استخدام تكنولوجٌا االتصال بعد التدرٌب؟ - 12

         جٌدة            متوسطة            ضعٌفة

 االتصال علً األداء الوهنٍ لذي اتأثُر استخذام تكنىلىجٍ: الوحىر الثالث 

 . الوىظفُن

 لمدٌرٌة؟ا االتصال تغٌٌر فً شكل عملن داخل اتكنولوجًهل أحدثت - 13

   لم تحدث                للٌيًا         كثٌراًا 

  االتصال فً تحسٌن االتصال داخل المدٌرٌة؟االتكنولوجًهل ساهمت - 14

لم تساهم                للٌيًا         كثٌراًا   

  االتصال أدى إلى تطوٌر أدائن المهنً بشكل؟التكنولوجً استخدامنهل تعتمد أن - 15

 ضعٌف             متوسط              كبٌر 

 االتصال سمح لن بتنمٌة مهارتن ومعارفن؟ التكنولوجً استخدامنأن  هل تعتمد- 16

لم تسمح              للٌيًا               كثٌراًا  

 االتصال؟ اتكنولوجًه لن تما الذي أضاف- 17

هائل من معلومات بسهولة  إمكانٌة التعامل مع كم- 

تحدٌث وتعدٌل المحتوى  سهولة- 

 الوٌظفينفعالٌة التواصل مع - 

 سبك كل  ما- 

 أخرى - 

 االتصال؟ اتكنولوجً استخدامهل تواجهن عوائك عند -18

 ال         نعم   

 ................................................................................................أذكرها 

ستخدام تكنولوجٌا االتصال بالمدٌرٌة؟ الما هو تمٌٌمن - 19

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


