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:  مقدم

ي      لتح ج  لحقيقي ل لسال  ل  ف أش م ب ع ل التص  جي  ل حت ت أص
ح أص ي  ل القتص  لي  لت ب م  ك ف  يث ك لح ع  ت ل جه  لت  تلتي ت

ق أف  ع  ت ل ج حقيقي ل  حتي جي  ل ثي ث ت، لت ال ت التص جي  ل
ب أ  ي فقط بل ي لت ي  القتص سب  ل ص ع تحقيق  ل ق ب أ ي م ال ي ع ل

ب تحقي ي ألمم  في بين  لثق عي  الجت سي  لسي بط  ل ي  ل تق ه  ه في يتع لك ك ق 
ف  لثق ن  ي ل صي  ص ل لت في  ظ  يح ي  ل ي  ل حت  ن   ي

لح  مل بين  لت تع  سي ل ن أس عك ت مي م ي تحقيق م ع  لك ب
ح ت م  ع ست  ل يع  تص ي  لي في ت ع ك ب ش ل لشع  ف  ص ل ل

ج ل ي ت لت لحق في  س  ع ل ل أ ف ب أ تتح  لتي ي ال  التص م  ع ل ي 
سع ل م  لي : ب لت لي  الش ل   من ه نت   ، 

 : لي  االش
 جيي كيف ل ست ت التص ع ث  م  ع ي ل سس  تحسين ت ل ء 

 ؟

لي  الش الق من  لي :ن لت ح  ل عي ع  س ف تج   نست

  التص ؟م م  ع ل جي  ل قص بت  ل
  التصم هي م  ع ل جي  ل م ت سس ؟ ست ل  في 
 ؟ م سس ل ء  ي  م ع ت ست ث   ه 
 : الفرضي 

ب    ع من  لإلج ختي م س  ل لي محل  الش يل  ب تح بق يت لس الس  عن 
ضي ،نق   ل

غت ك ي : بصي  ي

 . سس ل ء  هم في تحسين  التص س م  ع ل جي  ل  ت ت

 ع ل  تس التصت م  ع ل ه . ع جي  ي سس لت ل   تعزيز ق 

 
 

 

 

  ر الموضوع :اسب  اختي
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التي    ق  ل جزه في  س ن ئي ،بل ك نتي لع  ن عش ض لم ي ل ن ل  ختي  
: 

  جي ل ص ب ت ل حثي  ل ت  م هت س من  ل ض  م يعت م ع ل
م م التص  مت هتق س كثي  ي ه حقال خص ل سس ، حيث يع ع ل

صص ت ب ت  .م

  ل مح سس ، ل التص في  م  ع ل جي  ل س م ت ض ي ل م مع
سس  ل ء  جي ع مست أ ل لت ك ه  لتي تت الث  ف  ت ف ع م لتع

ض . ل ث  ل ح ضح في  ه غي  ل لت مع لتي م ي   ئ ز  ل

 ض ق لت م لتي ت يقي  لت ي  ل س  م ل ع ل جي  ل ، ت  التص
م  لتي ت كل  ش ل شف عن  ل جي لتي تح  ل ست ت التص عن  م  ع ل

. سس ل  في 

  : اهمي الدراس 

ق   ف ع  لتع م  ل ض ،حيث من  ل ث  س من خال ح ل ي  ه سس ت  ل ع 
عي مسي م  ه  مست ي  يث  يمح لح جي  ل لت تب ه  م ف  ست ت ب ل

ئ .  تحسين 

 : اهداف الدراس 

 ب عن ال  الج لتس لي   م الش ق ل ضي  ل خت  عي ،   .صحت إلثل
  ئ ز ل ال  تص سس  التص في م م  ع ل جي  ل ي  ت ه ب  ل  مح

. 

  ث ف م  سس .ست  مع ل ء  ي  جي في ت ل  لت

  ج الدراس دم  من ا المست      : األ

ي        ص ل ج  ل س ع  ل ن في  ي عت ي ي حيث ب ، لتح ص ل ج  ل ن  ت
ع من  م  م ع ل جي  ل هيم ح ت ل يف  ء ، لتع ال ج التص   ل

يل  قش  تح ي  في م ي ب ،لعالق لتح ت يل من خال ل لتح صف  ل ي ه 
ح  ص ل ق في  ستع ل ل ل  ال  ك سس  ل ل س ح ن ع  عت بحيث 

س  لك  ك ئ  ز ل ال  تص تب  ن من خال م ي ل ع  س ج ست  نم ب مستغ
ع . ل ي  الست ست  يق  ء عن   الستقص

 

 

 : حد الدراس 
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ض ق  كث  يل  لتح حث لي  ل لي  ش م  جل ف س من  ضع ح ل ب  يتم ي  
عي . ض ل ي  لزم ني   ل لح  س من خال  ل ي   تح

 : ني  الحد الم

ق في ه نم . ت ستغ ئ ب ز ل ال  تص ل  ك حث عن  ل ل  نب   ل
 : الحد الزمني 

ضي  ل ت صح  ي  تث لتي ت ئج  ت ل ل  صل  لت حث  نح   ل لي   ش من خال 
ت  ل س خال  ل ت ه  ت ح ، قت ست  2019-2018ل ث  ف  ع لك ل

ئ  ز ل ال  تص ل  ك التص ب م  ع ل جي  ل نم –ت  . -ح مستغ

 : الحد الموضوعي 

ل ت ه  ي س ت لت تح لتي ح م الف  لست جي  ل م ت ع
ه ع ث فالف ، التص   إلض م  ب ع ل ه  ف ع م مس لتع ل 

سسالتص في  ل ء  ي  نب  ت ل ل ع  نب  ل سق  من خال 
يقي  . لت

 : تقسيم الدراس 

ست ق  ين : من خال  ل فص  بتقسيم بحث 

 : التص  ث الفصل اال م  ع ل جي  ل سس يع تت ل  .ء 
  : ني ئالفصل الث ز ل ال  تص ل  نم س ح ح مستغ  .ب

 بق   : الدراس الس

 ، ج شي ك ي في  ل خ ل التص  التص في تحسين  م  ع ل جي  ل  ت
لتسيي   جستي ع  يل ش م ك ل ي ، م ئ ز ل مي  لع ئي  الستش سس  ل

ئ  ز ل ق ،  مع   .2013ج

  قسم، جستي يل ش  م ك  ل ء،م ال ييز  ه ع ت أث ف  ع ل ن مح  
،غز ،  السالمي مع   .2011الع ،ج

  ين ع يغ سس  -تي ل ء  يع في تحسين  لت ي  ت ست يل –  م ل ل مق س
مع مح خي ، بس  لتسيي ، ج ع  ي  القتص جستي في ع  ل ش 

2013 . 



 

 

 الفصل االول :

املعلوما تكنولوجيا أثر  

واالتصال على تطوير اداء 

 املؤسس
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 : تمهي

اڗ في٬ املعلڤماػ ال٘ڬ يڤاجڢ الشعڤب اصبِ النب٬ ڣالعصظ لجهڤد التنميغ ڣالتحٖين حين يغطي كل 

ٚع ڣتعليميغ ڣثقافيغ ڣدينيغ ڣاضحګ للمعلڤمغ دٙڣ مهږ  اجتماعيغمن عمليغ ڣاقتصاديغ ڣ  مجاالػ الحياع املعاص

ي انتاج ٚ ڣتٖبيڌ االمٙڤ  اػڣحيڤڬ  ٚ يقاٝ بمٖڥ التقٖم  ڣأصبِالبش ٚد بما يتڤف ي أڬ مهنغ أڣ دڣلغ أڣ منظمغ أڣ ف

ٙف  ٚع حيغ للمعا ي التنميغ لٖڥ كل منهږ من مستڤدٵ ال يتناق٨ من املعلڤماػ ڣتشكل ٗاك ڣالخبڌاػ ڣتسهږ 

ٚد ڣالجماعغ ڣالٖڣلغ ڣتنعك٠ علګ االنتاه ڣتشكل السلڤڅ القڤيږ بما ينعك٠ علګ التقٖم االيجابي للف

ي حالغ تشكيل  ٚيعغ بما يجعلها  علڤماػ تعمل ڣتعٖيل علګ الٖڣام ڣتكنڤلڤجيا املفاملعلڤماػ تتطٙڤ بمعٖالػ س

ع املنظماػ ڣفاعليڝها  .علګ تحسيڗ كفا
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ما واالتصال. جيا املعل ل  املبح االول :طبيع تكن

ٚځ سڤف  ٚفغ مختلڀ مفاهيمها ڣاستخٖاماتها  الګاملبحن االڣڋ ي نتط  ڣأهميڝهاتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ ملع

ٙتباطها ببعضها البع٬ .  ڣمٖڥ ا

ما واالتصال :املطل االول  جيا املعل ل  ماهي تكن

ٚعيڗ يحتڤڬ االڣڋ علګ مفاهيږ حڤڋ التكنڤلڤجيا اما الثاني يتضمن تكنڤلڤجيا االتصاڋ  نقسږ املطلظ االڣڋ الګ ف

.  

ل   ع االول :مفاهي ح جيا الف ل  :التكن

ٚيڀ بالتكنڤلڤجيا : ٚځ اڣال الګ التع  سنتط

جيا :-1-1  ل يف التكن  تع

ٚفغ الت من املمكن  ٙجغ كبيڌع ڣعاليغ من  اكتسابهاهي نڤٵ من املع ٚها ڣتطبيقها ڣتنطڤڬ علګ د ڣنقلها ڣتطڤي

ٚد  أڣ تطبيقها اكتسابهاالتخص٨ مما يسهل عمليغ  األداع أڣ الڤسيلغ الت يستخٖمها اإلنساڗ فه ليسـ مج

ٚڣف  ي بيئتڢ بل أنها تتسع لتشمل الظ   االجتماعيغ.لحل مشاكلڢ ڣالتحكږ 

ٚ ٗڣ ثالف أبعاد  :التكنڤلڤجيا عنص

 ٚفغ املتاحغ.  : البع الفني ي العلږ ڣاملع  املتمثل 

  ي تڤفيڌ كافغ االحتياجاػ  : التنظيميالبع املجتمع من السلع ڣالخٖماػ كما تساعٖ االنساڗ ڣاملتمثل 

 علګ التغلظ علګ املشاكل ڣالصعڤباػ الت تڤاجهڢ.

 ٚفغ املتاحغ ڣتتسږ التكنڤلڤجيا : البع التطبيقي ٙع اإلنساڗ علګ االستفادع من املع ي قٖ ڣاملتمثل 

ي تحقيڄ التنميغ الشاملغ  ا أساسا  ٚ ڣتلعظ دٙڣ  .للمجتمعبالٖيناميكيغ ڣالتطٙڤ املستم

جيا-1-1-1 ل      : خصائص التكن

 ٚياتڢ أصڤلڢ ڣأهٖافڢ ڣ لڢ علږ مستقل أڗ يمكن  التكنڤلڤجيا عن العلږ فاليتږ فصل لفٴ  ڣال ، نظ

ڗ لږ تتڤافڄ مع  ع اليكڤڗ هناڅ تكنڤلڤجيا   يغ.علمالثٙڤ

  ٚفغ.التكنڤلڤجيا علږ تطبيقي يسعګ لتطبيڄ  املع
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  ي التكنڤلڤجيا عمليغ تم٠ حياع ٚع الحيغ له٘ا الشعظ  ٙع الشعڤب كما أنها ال٘اك ٚاد ڣتعك٠ حضا االف

ٚتبٰ بتطٙڤ التكنڤلڤجيا. ٚڬ م  ٛمن معيڗ ڣالتطٙڤ البش

 ڣهي تعن بخطڤاػ الحصڤڋ  التكنڤلڤجيا ٚ عمليغ الشاملغ لجميع العملياػ الخاصغ بالتصميږ ڣالتطڤي

عٖاد املستنٖاػ ڣامللفاػ علګ الخٖمغ من املنظماػ العامغ ڣتٖفڄ العمل ال٘ڬ يتږ من   لكِڌڣنياخالڋ 

 1.داخل املنظمغ

 ٖٚاجعغ ڣمٖڥ قابليڝها للتعٖيل ڣالتجٖي ي عملياػ امل ٚع  ٚڣنغ املستم ع ٗاتيا ڣتتسږ بامل  .التكنڤلڤجيا متطٙڤ

 ٙع املستخٖمغ أ سساػ فه أداع من أدڣاػ اإلدا ي امل لڀ من ما التكنڤلڤجيا  ملعايشغ التغيڌاػ ڣتت

ٜعاملكڤناػ املاديغ  ٜائها  ڣاألجه تمثل البڌامٌ التطبيقيغ ڣاملكڤناػ البڌمجيغ الت  ڣأنڤاعهابمختلڀ أج

لګ تكنڤلڤجيا االتصاالػ ڣالشبكاػ ضافغ  ٜين   .املختلفغ ڣتكنڤلڤجيا التخ

ٚف علګ أنها ٬  يكڤڗ  سسغ تع  :فتكنڤلڤجيا امل

 . قابال للتطبيڄ  

  ٙٚڬ من السلعغ أڣ الخٖمغ الت تستبٖلها. علګ قاد ٚ البش  ٛالغ ڣاستبٖاڋ جٜ مهږ من العنص

ي مجاڋ التطٙڤ التكنڤلڤجيا اػ حٖثـ   ڣهي: ڣيتحٖف املهتمڤڗ بعالږ التكنڤلڤجيا عن ثالف ثٙڤ

  ر األجهز وني :ث ي جميع  اإللكت  األعماڋ ڣالعملياػ. ، النشاطاػڣالت تڤغلـ 

 ما ر املعل ٙف متنڤعغ ڣالت : ث شكاڋ لغاػ ڣمعا ي  ي الضخږ املتڤفٚ  ڣتمثل ٗلڊ الكږ املعٚ

 منها بڤاسطغ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ . االستفادع

 : ر االتصاال ٜع ، ث ٙا بالهاتڀ ڣالنصڤص املتلف ٚڣ ي ڣسائل االتصاڋ السلكيغ ڣالالسلكيغ م املتمثلغ 

ٙ الصناعيغ . 2ڣاآلڗ يعتمٖ االتصاڋ علګ االقما

 

 

 

                                     

ٚف 1 ٙع  أش دا ٛماػالسعيٖ أحمٖ،تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣ ٙ النهضغ األ ٚبيغ دا ٚع،للنشٚ الع  .                                                             49ص، 2013،  ،1٭ القاه
2  ٙ ٛ ٛ، ٙ العيا٬  ي املڤسسغ االقتصا ا ٚيمغ استخٖاماػ تكنڤلڤجيا معلڤماػ ڣاالتصاڋ  ي عياد ك ها  ٙ الصف ، سيغدعږ امليڍع التنافديغ ڣدٙڣ ٚ دا ا للنش

يع                                                                                .20-16ص  2016 ،1، ٭ عماڗ-ڣالتٛڤ
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  1-1-2-: م م املعل  مفه

ال أڗ هناڅ صعڤبغ          ي مختلڀ األنشطغ ڣاملجاالػ  ٚغږ من استخٖام مفهڤم املعلڤمغ بشكل ڣاسع ڣ علګ ال

ٚيڀ دقيڄ له٘ا املصطلح ، فاملعلڤمغ هي ما يحصل عل ٜيٖ من  ايمي ڣضع تع ٚيقغ ت نتيجغ ملعالجغ البياناػ بط

ٙاػ . ٚا ي صياغغ الق ٚفغ ملن يحصل عليها ڣهي ٗاػ قيمغ ڣفائٖع    1مستڤڥ املع

ٚف أيضا أنها منتٌ مڤجڢ السڝهالڅ قابل  ٜينڣتع دا هاما  التحڤيل ڣاملعالجغ للتخ سسغيشكل مٙڤ مكن ڣعليڢ  للم

ڗ ٙ ب م "  " اعتبا ٵ ڣتحڤڋ  تباٵ تعطىهي سلعغ يمكن أڗ املعل  .2تٛڤ

ٚف أيضا أنها  الحقائڄكما أنها تشكل هيكل لخصائ٨ البياناػ ألنها تشمل العالقاػ بيڗ  ٙع عن بياناػڣتع  عبا

لګ اتخاٗ  ٙ تمـ معالجڝها بغ٩ٚ تحقيڄ هٖف معيڗ يعڤد  ٚا ثٚ بعالقغ  الق ٚيڀ مت ڣمن الڤاضح أڗ ه٘ا التع

ٙاػ ڣاتخاٗهاامل ٚا ڗ البياناػ ڣمن جانظ،  علڤماػ بصياغغ الق ٙف ف ٚ ڣعلګ أساٝ ه٘ه التعا هي املڤاد الخام  أخ

خ٘ شكل  الت تعتمٖ علګ املعلڤماػ ڣالت ٙقامت ٛ  أ ٙاػ ، ٙمڤ ٗا ما تږ معالجڝها  ، عبا ال  أڣ جمل ال معن لها 

لګ معلڤمغ ٙتبطـ بعضها بشكل منطقي مفهڤم لتتحڤڋ   .ڣا

م-1-1-3   : تصنيفا املعل

ٚسميغيتږ تصنيڀ املعلڤمغ الګ   ٙجغ ال لګ: له٘اتبعا ڣ  الٖ ٙ يتږ تصنيڀ املعلڤماػ   املعيا

 : ما رسمي سسغ ڣالت يتږ االعتماد  معل ٚها نظږ املعلڤماػ املڤجڤدع داخل امل هي املعلڤماػ الت تڤف

كٖع من أمثلغ تلڊ املعلڤ  ٙاػ لكڤنها معلڤماػ مڤثڤځ منها ڣم ٚا ي صناعغ الق ماػ ،الٖستٙڤ عليها 

ٙيع  ٚاسالػ ، امليڍانياػ ڣاملقِڌحاػ ،املشا ٚسميغ ،الخطٰ ، امل ٙاػ ال ٚا ،القڤانيڗ التعليماػ الق

ٙاساػ.  3ڣالٖ

  ما الغي رسمي سسغ علګ تڤفيڌ ه٘ا النڤٵ من معل ٙه امل : تعمل أنظمغ املعلڤماػ املتڤاجٖع خا

ٚسميغ بشكل دا ٜيغ املعلڤماػ ال ٚا لعٖم جاه ٙسميغ البٖيهياػ املعلڤماػ نظ ئږ ڣمن أمثلغ املعلڤماػ غيڌ 

ٙب اػ ڣالتجا ٙ ،التصٙڤ ٙا االجڝهاداػ الشخصيغ ،الشائعاػ ،التڤقعاػ ، االفكا  .الخبڌاػ الشخصيغ ،اال

                                     

1

يماڗ    ٚائي ، تسڤيڄ ملعلڤماػٙبحي مصطفى علياڗ ، ٙ الصف ، فاضل السام يع دا ٚ ڣالتٛڤ ٙدڗ –عماڗ -ا للنش  . 20ص، 1،2004 ،٭األ
سساػ ا البشيڌ كاڣجغ 2 ي امل ي تحسيڗ االتصاڋ الٖاخلي  ٚيغ ،، دٙڣ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  ٜائ ٚع لنيل شهادع  الستشفائيغ العمڤميغ الج م٘ك

قلغ جامعغ  ماجستيڌ علڤم التسييڌ  ٚ  ،ٙڣ ٜائ                         .  202،ص2013الج
تل ، 3  ٚيٖ كٙڤ ٙاػ حنا١ف ٚا ي اتخاٗ الق ها  ٙ التعليږ الجامعي ، حبيبغ ،نظږ املعلڤماػ ڣدٙڣ   .  47،48ص  1،2015،٭ ،عماڗ دا
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ما -1-1-4 اع نظ املعل  :                                                                                                        أن

ا ڣ كبيڌع مكانغ األخيڌع السنڤاػ ي املعلڤماػ أخ٘ػ لقٖ       ًٖ سسغ ي سِڌاتيجًيا بع لڊ امل التطٙڤ  مع لتتما٬  ٗڣ

ٚيع صبِ منڢ التكنڤلڤجي ڣخاصغ الس ٜاًما ف سسغ علګ ل  حت للمعلڤماػ الهائل الكږ ي التحكږ ثږ من ڣ البحن امل

ٚاٙ ڣ تستطيع البقا تى ال ڣه٘ا االستم ٚف خالڋ من ال يت  صنڀ علګ كل مع التعامل ڣ املعلڤماػ أنڤاٵ علګ التع

 :1التاليغ املعاييڌ ڣفڄ مجمڤعاػ لګ املعلڤماػ تصنيڀ تږ لقٖ ڣ ڣمقڤماػ مباد يتطلبڢ من ما حسظ

  ي التنظيږ ڣتٖعيږ هي : التشغيلياملست نظ ٚ النشا٭ ڣالتحڤيالػ  ٚاقظ عناص نظږ املعلڤماػ الت ت

 ٚ ٙعاملٖي ٚ النشا٭ ڣالتحڤيالػ من  ڣاإلدا لګالتشغيليغ بمتابعغ عناص ي  ماهڤ  مثلالتنظيږ  ڣ عٖد االصناف 

ٜڣڗ  ٚتبطاػ  ؟ ڣاملخ ٙقږ امل ٙ ماهڤ  ٚ ؟ ڣاألجڤ جيل  له٘ا الشه ڣمن أمثلغ نظږ  املستڤڥ التشغيلي نظام ت

ي املصنع يڤميا. االيٖاٵ من االالػ   االڣتڤماتيكيغ  اڣ متابعغ عٖد الساعاػ الفعليغ للتشغيل 

 : ف ٚاد  الت املعلڤماػهي نظږ نظ مست املع ٚاد املتعامليڗ  ٗڣڬ مستڤڥ تٖعږ االف ٚفغ املنه ڣاالف املع

ڣيمكن له٘ه النظږ اڗ تحسن من غنتاجيغ املهنٖسيڗ ڣاملهنييڗ ڣالغ٩ٚ منها هڤ  مع البياناػ من التنظيږ ،

سسغ. ٙقابغ تٖفڄ العماڋ داخل امل ي  ي املنظمغ ،كما تساعٖ  ٚفغ جٖيٖع  دماه مع ي    مساعٖع املنظمغ 

  ٚاٙ ڣاالنشط نظ املست االدار ٚاقبغ اتخاٗ الق غ : هي نظږ املعلڤماػ الت صممـ لتٖعږ متابعغ ڣم

كٖ من اڗ األنشطغ تنف٘  ٙع الڤسطى، ڣالغ٩ٚ االساس  هڤ الت ٚڬ حسظ االدا ي النظږ ملٖي ع جيٖع  بصٙڤ

ٚڣتينيغ املستڤڥ اإلدا ڣبع٬ نظږ ٙاػ غيڌ ال ٚا  .  ٙڬ تٖعږ الق

 اتيجي ٙعنظ املست اإلست العليا ،ڣتساعٖ علګ  :هي نظږ املعلڤماػ الت تٖعږ تخطيٰ طڤيل االجل الدا

ٙجيغ .معالجغ ڣنقٖ  ي املنظمغ أڣ البيئغ الخا ا    املڤاضيع اإلسِڌاتيجيغ ڣاإلتجاهاػ طڤيلغ األجل ،سڤا

جيا االتصاال ل ع الثاني: تكن    الف

ٚيڀ بتكنڤلڤجيا االتصاڋ ڣتكنڤلڤجيا االتصاڋ ڣك٘لڊ اهږ  اهٖافها . ٚٵ الثاني الګ التع ٚځ من خالڋ الف  نتط

جيا االتصال-2-1 ل م تكن  :  مفه

                                     

ٙيغ ،داٖٙ عبٖ امحم1   ٚ الجامعي لعليږ، نظږ املعلڤماػ االدا ٙيغ ، الفك                                                         . 44،43،ص2007، 1،٭مصٚ اإلسكنٖ
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ٙاػ املِڌاكمغ ڣاملتاحغ ڣاألدڣاػ ڣالڤسائل املاديغ         ٙاػ ڣاملها ٙف ڣالخيا ٚيفها أنها مجمل املعا يمكن تع

ٚها ڣتبادلها أڬ  ٜينها ڣاسِڌجاعها ڣنش نتاجها ڣتخ ي جمع املعلڤماػ ڣمعالجڝها ڣ ٙيغ املستخٖمغ  ڣالتنظيميغ اإلدا

ٚبغ تطبيڄ ٗلڊ عم ٚاد ڣاملجتمعاػ ڣتج لګ أف ٚع اجتماعيغ متعٖدع األبعاد تڤصيلها  ليا كما أنها تعٖ ظاه

ٙجغ تطٙڤ  ٙتبا٭ بٖ ٚتبٰ اشٖ ا التكنڤلڤجيغ االقتصاديغ ڣالعلميغ النفسيغ ڣالسياسيغ ڣهي نسبيغ بطبيعڝها ڣت

خٚ.  ي  ي املجتمع ڣتقليٖيا   كل مجتمع ڣما قٖ يعٖ حٖيثا 

جيا االتصال-2-1-1 ل اف تكن        1 أه

 عادع خلڄ العالقاػ الت يفِڌ٩ ڣجڤدها بيڗ األشيا أڣ الظڤاهٚ الت  تنظيږ ه يحاڣڋ  املعلڤماػ فالنمٗڤ

ٜڬ أڣ مادڬ. ٙم ي شكل  لڊ  ٙسها ٗڣ  نٖ

  يضاٍ السياساػ ٚ األبحاف العلميغ ڣ اػ تطڤي ٚا لڊ لخٖمغ  ڣاإلج ثيڌ علګ النشاطاػ املختلفغ ٗڣ مصلحغ الت

سسغ.       امل

 ٜڣيٖ العامليڗ باملعل ٚاد ڣبشكل ت ٚ ڣتحسيڗ املڤاقڀ ڣاالتجاهاػ لألف عمالهږ ڣ تطڤي ٙيغ للقيام ب ٚڣ ڤماػ الض

ٚضا عن األعماڋ ڣك٘لڊ تحقيڄ الحاجاػ النفسيغ ڣاالجتماعيغ للعامليڗ  يكفل التنسيڄ ڣاالنجاٛ ڣ ال

لګ أڗ االتصاڋ يسهل انسياب ه٘ه املعلڤماػ ڣالنتائٌ .  باإلضافغ 

 ٙع ڣ خٖمغ العامليڗ. االتصاڋ انعك٠  علګ التقنياػ التعليميغ ڣعلګ اإلدا

ما واالتصال:مف-2-1-2  جيا املعل ل م تكن  ه

يع هي مجمڤعغ الڤسائل املستخٖمغ        ڣعلګ اختالف انڤاعها   املعلڤماػ  بكل أشكالهالإلنتاه ڣاستغالڋ ڣتٛڤ

ٚئي فقٖ اصبحـ  تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ اليڤم تشكل قڤاعٖ العمل الت قامـ عليها املسمڤٵ ڣامل

سساػ  ٚ  املاڄ ي امل ث سسغ لږ يت االنتاه ڣ  خٖمغ العمال ڣاسِڌاتجياػكفال يڤجٖ جانظ من جڤانظ عمل امل

ٙجغ كبيڌع تكاد اڗ تكڤڗ معظږ ه٘ه االنشطغ  م يع بٖ  عتمٖع علګ ه٘ه التكنڤلڤجيا .التسڤيڄ ڣالتٛڤ

ٚف تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ انها املعالجغ االليغ ملعلڤماػ قٖ تكڤڗ ٗاػ       ٙيغ  طبيعغكما تع ٚبڤيغ تجا ت

ٙ التكنڤلڤجيا الحٖيثغ ڣه٘ه املعلڤمغ  ي اطا ٚقميغ للمعلڤمغ هي الت تضعها  مهنيغ اڣ حت سياسيغ ڣالصفغ ال

                                     

1

ٚڬ هنٖ   ٜائ ٚځ الج لګ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ بقطاٵ التعليږ بش ٜائٚ،قياٝ النفاٗ  ٙ االكاديميغ علڤڬ ،مجتمع املعلڤماػ بالج  ،دا
ٜائ                   . 35،ص1،2009ٚ،٭الج
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ٜه معلڤما ٚف اجه ٚسل ڣتستعاد من ط ٜڗ تعال ت يعها يمكن اڗ تخ تيغ من اجل اعادع استعمالها عنٖ الحاجغ ڣتٛڤ

خاص ال٘ين طلبڤا ه٘ه املعلڤمغ دفعغ ڣاحٖع.  علګ اشكالها مختلفغ ڣملجمڤعغ من اال

ما و االتصال. : املطل الثاني جيا املعل ل  استعماال تكن

ٙجيغ لتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ .  من خالڋ املطلظ ٚځ الګ استعماالػ الٖاخليغ ڣالخا  الثاني نتط

ع االول :   اخلي االستعماال الف  .ال

 ي بطاقغ تع٩ٚ فيها سسغ  ٜڬ لكل معلڤماػ امل ٚك ٙ م ٚيڀ بامل مصٖ سسغ ،نشاطها ،هيكلها التنظيي : التع

ٚها غيڌ االنِڌنيـ،ه٘ه أهٖافها ڣمعلڤماػ عن الخٖمغ ،املنتٌ ڣغيڌه اڣ من خالڋ الحمالػ  املعلڤماػ يمكن نش

ٙيغ  .االشها

  ضع دليل عامليڗ ال٘ڬ يساعٖ فيما يخصهږ من املعلڤماػ الشخصيغ الڤظيفيغ ، الِڌقياػ ، العقڤباػ ڣ

ٚا  ي ٗلڊ .البڌامٌ املتڣغيڌها ڣيتږ ه٘ا من خالڋ ش  خصصغ 

  ٜا ٚبٰ كل أج سسغ ت ي اكّڌ من مبن مهما بعضهاامل ٚافيا اٗ تسمِ البع٬ ڣاڗ كانـ  لكل جٜ  تباعٖػ جغ

ٚڥ  ٜا االخ ي االج ٚڬ  ٚفغ ما يج  . فيها بمع

  جيل اليڤمي ٙ االستعماڋ االلكِڌڣني لبطاقاػ الٖڣام )الت لتسهيل معالجغ البياناػ  العامليڗ ( لحضڤ

ليها . ٚعغ الڤصڤڋ   ڣاالستفادع منها ڣس

  ٙيغ للفح٨ ڣاملعالجغ .تتيِ للمڤظفيڗ لګ الڤثائڄ املعيا  الڤصڤڋ 

 .ڣلياتها  تڤصيڀ الڤظائڀ ڣتحٖيٖ مهامها ڣمس

 ٙٚا ٚاػ . ڣضع معلڤماػ عن املنتٌ ڣمڤاصفاتڢ لتجنظ تك ٍٚ عٖع م  الش

 .سسغ ٚيع للمعلڤماػ داخل امل  االنتقاڋ السهل ڣالس

  ٚيع ڣاالقتصادڬ للمستنٖاػ بتڤفيڌ التكاليڀ البڌيٖيغ ڣ 1الڤقـ املسڝهلڊ.النقل الس

 

ع الثاني :      . االستعماال الخارجيالف

  ٚا عبڌ سسغ لتجلظ اكبڌ عٖد من العمال تسمِ لهږ بالش شهاٙ ملنتجاػ ڣخٖماػ امل عالناػ ڣ نشٚ 

ٙع االلكِڌڣنيغ(  . االنِڌنيـ ) التجا

                                     

ٚجع  ٚف السعيٖ أحمٖ، م .                                                               45ص سابڄ،اش 1  
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  ٚ ٚيڄ البڌيٖ االلكِڌڣني فهڤ يكسظ ميڍع الهاتڀ من  تڤف سسغ عن ط ٙه امل خاص خا ٚعغ االتصاڋ مع أ س

عطا تعبيڌ  ٚعغ ڣميڍع الخطاب ب  1أحسن.ناحيغ الس

 . سسغ من مڤاضيع البحڤف الت يقٖمها مڤظفيها ٙجيڗ عن امل ٚاد الخا مكانيغ استفادع األف  تمنِ 

  ٙجيغ ٚفغ الخا ي مجاڋ عملها لحل بع٬ تمكن من الحصڤڋ علګ املع سات٘ع جامعييڗ محِڌفيڗ  من الخبڌا ك

ٙع.  2مشاكلها دڣڗ دفع ثمن االستشا

  ي االطالٵ الٖائږ علګ ٙ متطلباتها من املڤظفيڗ عنٖتساهږ  ٙ ثږ اختيا  الحاجغ. سڤځ العمالغ من اجل اختبا

 ٚفهږ ڣأجاڋ التسل تمكن ٚڣ٩ املقٖمغ من ط د املناسظ من خالڋ الع ٙ املٙڤ ٚ ڣاملنتٌ من اختيا يږ ميڍاڗ السع

 ڣغيڌها. 

  ٚيڄ االتصاڋ الٖائږ بالعالږ من اجل الحصڤڋ علګ لڊ عن ط سسغ ٗڣ تمنِ فٚص متابعغ تطٙڤ قطاٵ امل

سسغ. ٚڥ من نف٠ قطاٵ نشا٭ امل سساػ أخ ٙع مڤاقع م ٜيا   معلڤماػ ك

 ؟؟طل٘٭ٙ تقڤم 

 ٙاػ ال ٙجكال ٙٙالكجال ٙضا املسڝهلكيڗ عنها  ٗٗط٘ككططمتككطمكطٖال ٙ السڤځ من خالڋ نجاحها ڣمٖڥ  باختيا

ي ڣضع مخططاػ مستقبليغ.  مما يفيٖ 

 .ها خاصغ املڤاد ٗاػ التمڤيل الكبيڌ ٚا ٚيٖ ش سسغ علګ الِڍڣد بمعلڤماػ عن مڤاد ت  تساعٖ امل

جيا وأثارأهمي  : الثال املطل ل ما واالتصال تكن     املعل

      ٙ ٚا اػ الت تحٖف باستم ٚاد ڣمن بيڗ التطٙڤ ٙفاهيغ األف ي تحقيڄ  لقٖ ساهږ التطٙڤ العلي ڣالتكنڤلڤجي 

تلڊ املتعلقغ بتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ ڣما تبلغڢ من أهميغ من ناحيغ تڤفيڌ خٖماػ االتصاڋ املختلفغ 

ٚيغ  أنڤاعها خٖماػ التعليږ ڣالتثقيڀ خاص ڣاملنظماػ حين جعلـ من العالږ ق ٛمغ أل ڣ تڤفيڌ املعلڤماػ الال

ي أڬ مكاڗ ڣتعڤد ه٘ه  ي أڬ ڣقـ ڣ ٚادها االتصاڋ فيما بينهږ بسهڤلغ ڣتبادڋ املعلڤماػ  صغيڌع يستطيع أف

                                     

ٚاه-ماڋ حاه عي٫ ا1 ٙڬ مع سسغ-هڤا ٙاػ امل ي تحسيڗ قٖ سسغ ، دٙڣ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  قغ مقٖمغ الګ امللتقى الڤطن االڣڋ حڤڋ امل ٙڣ
ٜائٚ-كليغ ٵ االقتصاديغ ڣٵ التسييڌ  االقتصاديغ ڣتحٖياػ املناّ االقتصادڬ الجٖيٖ ،   .05ص 2003جامعغ سعٖ دحلظ البليٖع الج

سسغ الصغيڌع ڣاملتڤسطغاب2 ي امل سساػ،جامعغ قاصٖڬ  ٚاهيږ بخت ،التكنڤلڤجيا ڣنظږ املعلڤماػ  ٚع لطلبغ ماجستيڌ تخص٨ تسييڌ م ، محاض
قلغ  ٚياٍ،ٙڣ ٜائٚ–م  . 29ص  2005الج
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ٛ بها ه٘ه األخيڌع بما فيها  االنت لګ الخصائ٨ الت تمتا ٙ الڤاسع ڣ األهميغ لتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  شا

 سعغ التحمل 

 

 

ٙكيڗ أڣ املتصليڗ أڣ بالنسبغ لحجږ املعلڤماػ املنقڤلغ سڤا بالنسبغ لعٖد خاص املشا كما أنها تتسږ  األ

ٚعغ األدا ڣسهڤلغ االستعماڋ ڣتنڤٵ الخٖماػ 1.بس

 

سساػ ،اعمٖع  اهږ  اصبحـ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ تمثل احٖ حين      حين انها تعمل علګ  امل

ٛالغ املعڤقاػ  ٙد ڣ ٚشيٖ الجهڤد ڣاملڤا ٙ الڤقـ ڣاملسافاػ ڣت ي مختلڀ اختصا ٙتفاٵ أهميغ املعلڤماػ  املكانيغ ،ڣا

ي اسڤاځ جٖيٖع  لګ نتائٌ هامغ جٖا من حين التڤاجٖ  مكانيغ الڤصڤڋ  سساػ  النشاطاػ حين تتيِ للم

ٙد  ٙع أكّڌ فعاليغ للمڤا دا ٜ جڤدتها ڣ ٜي ي التكاليڀ.ڣتع ٜبائن ،تحسيڗ االنتاه ڣالتحكږ  ٚيغ ڣ ال  البش

ٚڅ القڤاعٖ القٖيمغ       سساػ علګ ت ڣيساعٖ استخٖام تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ العٖيٖ من امل

ٚ التغيڌاػ الت احٖثڝها تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  ڣاستحٖاف أساليظ ڣعملياػ جٖيٖع ،ڣالجٖڣڋ التالي يظه

 العمل: ي قڤاعٖ

ول  جيا : (1-1) الج ل ثتها تكن ا التي اح ما واالتصال  يبي التغي  املعل

ي         ما اث  القاع الج جيا املعل ل خل تكن ت
 واالتصال

يم            القاع الق

ي عٖع  ٙا ملعلڤماػ  ظها يمكن 
ي نف٠ الڤقـ.   مڤاقع 

البڌيٖ قڤاعٖ املعلڤماػ املشِڌكغ ڣ 
 االلكِڌڣني.

ي مكاڗ    ٙ املعلڤماػ  يمكن اظها
ي ڣقـ ڣاحٖ  .ڣاحٖ 

يمكن قيام املڤظفيڗ العادييڗ 
.  بمهام الخبڌا

يمكن أدا االعماڋ املعقٖع  ال   النظږ الخبيڌع.
 .ال بڤاسطغ الخبڌا

         

                                     

  1  ٙ ٙ العيا٬  ،ٛ ٛ ٚيمغ  عياد ا ي امليڍع التنافسيغ –ك ها  سسغ االقتصاديغ ڣدٙڣ ي امل ٙ ا ، ،استخٖاماػ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  ٚ   لصفا دا للنش
يع ،عماڗ،٭  .32ص،1،2016ڣالتٛڤ
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ر:                                                                                  ار العياش ي ، املص جع الساب ص  ر  .33نفس امل

 

 

 

ما واالتصال : املبح الثاني جيا املعل ل   مجاال تكن

ٚفغ مختلڀ مجاالػ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ ڣاهږ دڣافع ادخالها  ٚځ ملع من خالڋ ه٘ا املبحن سنتط

سسغ .  للم

ما واالتصال تطبي ودوافعاملجاال االقتصادي : األول املطل  جيا املعل ل سس تكن  .ي امل

ي املطلظ االڣڋ   ٚځ   . الګ اهږ املجاالػ ڣالٖڣافع إلدخاڋ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ نتط

ع االول :  ما الف جيا املعل ل       املجال االقتصادي لتطبي تكن

ٙسغ أعمالهږ اليڤميغ بسهڤلغساعٖػ      ي مما ي  التكنڤلڤجيا بصفغ عامغ املجتمعاػ  ، ڣ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ 

ٙيغ ،  ٚيغ ، التجا ال ڣ اقتحمـ جميع أنشطتڢ سڤا السياسيغ اڣ املٖنيغ ، العسك اآلڣنغ األخيڌع لږ تِڌڅ مجتمعا 

 التعليميغ 

ٜ اإلنساڗ عن اقتحامها ففتحـ  باتـ ب٘لڊ تطبيقاتها غيڌ محٖڣدع ڣ ال متناهيغ ڣ بلڣ  ڣ شملـ امليادين الت عج

فاقا جٖيٖع ڣ أڣجٖػ مجاالػ حٖيثغ للبحن .  1ب٘لڊ 

ٙعقطاع املال واالقتصاد:-1-1 ي   ڣ يمكن اإلشا  الګ بع٬ التطبيقاػ الت مسـ علږ االقتصاد علګ سبيل املثاڋ 

 ما يلي:

  ٚعغ الضبٰ ا: تحسيڗ الخٖمغ ، البنكمال أعمال ٚقابغ املاليغ علګ سانٖع مللحساباػ،باإلضافغ س ال
 البنڤڅ.

 ونًيا لكت ال  يل األم ٚعغ الخٖمغ تح ي للعملياػ بيڗ البنڤڅ. : ڣالهٖف منڢ س   ، تقليل العمل الٙڤ

                                     

ٚاملعلڤماػ ڣاالتصاڋ ي عص ٛيتڤڗ ،تكنڤلڤجيا التعليږ  يع  عالږ الكتظ ، كماڋ عبٖ الحميٖ  ٚ ڣالتٛڤ ٚعللنش 161-159، ص 2002، 1٭مصٚ، ،، القاه 1
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 لتحليل أدا النظږ االقتصاديغ ڣتقييږ اإلسِڌاتيجياػ. قام النما االقتصادي 

 ٙاػ : دار االستثمارا  ، ڣتحليل املخاطٚ. بتعظيږ عائٖ االستثما

 ما حصائياػ : تنظي معل ٚاه  يغ بن املعلڤماػ للمتعامليڗ ڣ استخ اځ املاليغ من خالڋ فٙڤ أسڤاځ األٙڣ
ٚڥ. ٚاػ االقتصاديغ األخ ش ٙ األسهږ ڣالسنٖاػ ڣامل ٜمنيغ لتغيڌ أسعا  السالسل ال

 ت ٚعغ تعٖيل ڣتعٖد  التصمي بمساع الكمبي ٙب التصميږ ڣتڤفيڌ جهٖ ما بعٖ التصميږ : لس  . تجا

 

 

ري والتعلي-1-1-1 1:مجال الت

 

  ٚكباػ ڣه٘ا ما يقلل التكاليڀ ڣ ٙين علګ قيادع امل ٚڣاد الفضا ڣالطيا ٙيظ من خالڋ املحاكاع ل نظږ التٖ
 الخطٚ.

 ٚمجياػ ي مڤاجهغ تضخږ املادع  ب نتاجيغ املعلږ ڣالطالظ  ٛيادع  مسانٖع التعليږ ڣ التعلږ الهٖف منها 
 التعليميغ ڣتعقٖها.

 ڣالت تساعٖ علګ صياغغ ڣڣضع السياساػ الِڌبڤيغ ڣالتخطيٰ الِڌبڤڬ ڣجهڤد  نظږ املعلڤماػ الِڌبڤيغ ،
ي مجاڋ التعليږ.  البحڤف ڣ التنظيڌ 

ع الثاني :  سس تطبي دوافع الف ي امل ما واالتصال  جيا املعل ل  تكن

ي الڤقـ       لګ االستعماڋ األمثل للمعلڤماػ  سسغ يهٖف  ي امل دماه تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  ڗ 

ي  ٙاػ  ٚا ٙاػ ڣتحسيڗ ڣاتخاٗ الق سسغ االقتصاديغ ڣبنا القٖ جام بيڗ أنظمغ امل املناسظ ڣتحقيڄ االن

سسغ لتحقيڄ  ي:امل ٚڣٍ معنڤيغ عاليغ تتمثل  ي العمل ب ع  ٚع ڣكفا  2فك

  عمالهږ ڣمنتجاتهږ ڣالخٖماػ الت يقٖمڤها ڣكما أنها ٚكا املساهميڗ ب ٜبائن ڣالش ٚيڀ ال ي تع ٚغبغ الٖائمغ  ال

ٚعغ اقل تكلفغ . ٚيقغ االتصاڋ أكّڌ س  ط

 ٚفڝها عن املنت ٜبڤڗ مع ٚيٖ ال سسغ ڣالت ي ٚ كل املعلڤماػ الت تخ٨ امل ٚفقغ بها.دڣڗ نش جاػ ڣالخٖماػ امل

سسغ . لګ ال٘هاب للم  الحاجغ 

 .جلظ فئغ جٖيٖع من العمال ال٘ين هږ علګ اتصاڋ باالنِڌنيـ 

 .ٙيا دا ي الڤقـ املناسظ ڣله٘ه الخاصيغ أهميغ كبيڌع  ٚ املعلڤمغ   نش

                                     

ٛيتڤڗ، ٚجع  كماڋ عبٖ الحميٖ  161ص سابڄ،م 1

    
2

ٚاهيږ-  ٚجع  ب ، م  . 33سابڄ ،ص بخت
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 سسغ علګ السڤځ املحلي اإلقليي ڣالعالږ  .انفتاٍ امل

  حسن ٜبڤڗ ب ٚعغ ڣالسهڤلغ.تقٖيږ خٖماػ ال ٚيقغ من حين الس  ط

ما واالتصال      جيا املعل ل  املطل الثاني : اسباب ومشكال تبني تكن

 تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ. تبن سباب ڣاملشكالػ الت نتجـ عناال خالڋ املطلظ الثاني نٖٝٙ اهږ من 

ع االول :  ما واالتصال الف جيا املعل ل  .اسباب تبني تكن

 ر ملقابل الطل ٜاناػ الڤقڤد االلكِڌڣنيغ ياد الطاق املق ٜيغ مثال ينصظ خ ٚك ٗا قامـ االسڤاځ امل :

جيل االلكِڌڣني  ي الڤقـ املحٖد ڣالت ٜبائن ال٘ين تمكنڤا من خٖمڝهږ  ٛادػ من عٖد ال ٚيعغ ڣالت  بخٖمغ س

اد من الٖقغ.  ال٘ڬ يخف٬ التكاليڀ ٛڣ

 يع التكاليڀ حين اڗ تكاليڀ املڤاد يمكن  اڗ تقلل بڤاسطغ :تقليل املڤاالخف من التكلف د ،العمل ،تٛڤ

ٚجيِ أعلګ تكلفغ املڤاد املستخٖمغ لصنع منتجاػ بتكلفغ منخفضغ اڣ التقليل من املڤاد املستخٖمغ لصنع  ت

ٛم لصنع املنتجاػ.  املنتٌ كما تخف٬ التكنڤلڤجيا تكاليڀ العمل بڤاسطغ التقلي٨ من ڣقـ العمل الال

 دال جږ املبيعاػ.ج ٛيادع   :أغلظ انڤاٵ التكنڤلڤجيا تحسن من جڤدع املنتٌ اڣ الخٖمغ ڣبالتالي 

 املنافسغ. : من خالڋ تميڍه عن املنتجاػ  تميي املنتج 

 ون ع حياع انتاجيغ قصيڌع .تحقي امل ٛيادع تنڤٵ املنتجاػ ڣتقٖيږ منتجاػ ڣبٖٙڣ  :من خالڋ 

ع الثاني :  ما واالتصال:مشكال تبني الف جيا املعل ل سسا لتكن  امل

ٚ منها مايلي ڣ  الػ الناتجغ عن تبن التكنڤلڤجيامن اهږ املشك    :ن٘ك

ا السيط اإلداري-2-1 لڊ نتيجغ لعٖم ڣجڤد:  فق ٙ البياناػ  ٗڣ ٚا ٵ ڣاستق ٜيغ بسبظ تٛڤ ٚك ٚع م نقطغ سيط

ٙع تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ تكشڀ  دا ي عٖد من املڤاقع ڣاملحطاػ الحاسڤبيغ املختلفغ ف  ڣالبڌمجياػ 

ليها.عن  ٙع بحاجغ  ٜيغ تكڤڗ االدا ٚك ٚع م عغ حين انها تفتقٖ لنقطغ سيط ي البيئغ املٛڤ  1صعڤباػ أكّڌ ڣأعقٖ 

                                     

1

   ٙ ٚيمغٛ ٛ ،عياد ك ٙ العيا٬  ي امليڍع التنافسيغ  -ا ها  سسغ االقتصاديغ ڣدٙڣ ي امل ٙ ا،استخٖاماػ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  يع، دا ٚ ڣالتٛڤ لصفا للنش
ٙدڗعماڗ  .47ص.2،1016،٭،اال
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ي-2-1-1 بط و التطبي : اتح ي ال  التكامل 

ٚبٰ  ي ٗلڊ ال ٚبٰ بما  لګ فقٖاڗ معاييڌ ال ضافغ  ي الشبكاػ  ٚبٰ نتيجغ عٖم التڤافڄ  ظهٙڤ مشاكل ال

ي  لګ مشكل  دڬ  ٚبٰ الالسلكي يمكن أڗ ت الالسلكي للشبكاػ ، فالشبكاػ ڣ املعاييڌ غيڌ املتڤافقغ ڣمشاكل ال

سساػ .التطبيقاػ ل٘لڊ نالحٴ اڗ ال تكامل ي العٖيٖ من امل ي التطبيقاػ يكڤڗ صعظ  التحقيڄ   تكامل 

سس-2-1-2 ي امل  : متطلبا التغيي التنظيمي 

ي التكنڤلڤجيا اڣ تبن تكنڤلڤجيا          سساػ ڣالت تصاحظ التغييڌ  ي امل من اهږ املجالػ الت يشملها التغييڌ 

ٚسي ال٘ڬ يتكڤڗ  ي كل من الهيكل اڣ الثقافغ التنظيميغ ڣيقصٖ بالهيكل التنظيي ٗلڊ لنظام ال جٖيٖع التغييڌ 

ي من مجمڤعغ من العالقاػ الت تظږ كل االنشطغ الت تماٝٙ م سسغ ڣالت تصظ كلها  ٚاد داخل امل ن قبل االف

سسغ  يڝها املستقبليغ حين يف٩ٚ التغييڌ اڣ تجٖيٖ التكنڤلڤجيا املعتمٖع علګ امل سسغ ٙڣ ڣعا تحقيڄ غاياػ امل

جام بينهما. لڊ بغيغ تحقيڄ التجان٠ ڣاالن يع املهام ٗڣ  اڗ تعتن بتصميږ الهيكل ڣالعملياػ الخاصغ بڢ ڣتٛڤ

سسغ من عاداػ ڣتقاليٖ العمل ، طبيعغ اما ا     ٚڣۗي للعامليڗ داخل امل لثقافغ التنظيميغ فيقصٖ بها الجانظ ال

ٙساػ ڣالعالقاػ ڣالكيفيغ االتصاليغ بيڗ سائهږ ڣالت يستڤجظ علګ  املما ٚاد العامليڗ فيها بينهږ ڣمع ٙ بيڗ االف

ٚاعاتها عنٖ قيامها بالتغييڌ ، ٗلڊ تفاديا منها ملڤ  سسغ م ٚاد.امل  اجهغ ڣمقاڣمغ التغييڌ من قبل االف

قع :-2-1-3  التكاليف غي املت

ضافيغ  قٖ ال     نفاځ مبالغ ماليغ  سسغ لتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ كنظام شامل يتطلظ منها  اڗ تبن امل

سساػ ٗاػ التمڤيل املحٖڣد ، سسغ تغطيڝها ڣخاصغ امل ڗ  تستطيع امل سساػ ڣجٖػ ب كما اڗ العٖيٖ من امل

لڊ بسبظ التڤفيڌاػ املاليغ الت كانـ تتڤقعها نتيجغ تطبيڄ تكنڤلڤجيا  املعلڤماػ ڣاالتصاڋ لن تتحقڄ ٗڣ

 1التكاليڀ غيڌ املتڤقعغ مثل :

 .ٙيڀ املستخٖميڗ للعامليڗ اإلضافييڗ  التكاليڀ التشغيليغ ،ڣمصا

 ٙع املعل دا  ڤماػ ڣالشبكاػ .تكاليڀ الڤقـ ال٘ڬ تتطلبڢ 

 . يجاد الحلڤڋ الفنيغ  تكاليڀ 

 . ٚ ٜع ڣالبڌمجياػ ڣتحٖيڞها املستم  تكاليڀ الحصڤڋ علګ األجه

                                     

ٙ العيا٬  ، عياد  ٛا ٚجع سابڄ ٛٙ ٚيمغ ، م .48 ص ، ك 1
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 .ٜع ڣالحڤاسيظ  تكاليڀ الصيانغ ڣاإلصالحاػ لألجه

ء -2-1-4       اد :اختيار س    األف

ٙع ڣتشغيل تكنڤلڤجيا املعلڤماػ من           دا ٚاد ال٘ين يقڤمڤڗ ب ٙييڗ ڣاملتخصصيڗ ڣاملستخٖميڗ ڣهږ األف االدا

ڗ أغلظ أسباب الفشل  ي مجاڋ انظمغ املعلڤماػ ڣاالتصاالػ ب النهائييڗ للنظام ،حين يتفڄ أغلظ املتخصصيڗ 

ٚاد تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ. ٙ أف لګ سڤ اختيا ٙع التكنڤلڤجيا ڣاستخٖامها يعڤد  دا  ي تسييڌ ڣ

قي واالعتم-2-1-5 ث يا امل  ادي :تح

ي اعمالها يتطلظ منها بنيغ تحتيغ تستطيعا     سسغ لنظام تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  من  ڗ تطبيڄ امل

ميڗ أدا علګ مستڤڥ عالي للمهام الصعبغ  لګ ت ضافغ  خاللها تلبيغ الطلباػ املستقبليغ بالكږ ڣالڤقـ املطلڤب ،

ٚجغ.  1ڣالح

ما و بي املطل الثال : العالق  جيا املعل ل جيا  تكن ل  .االتصالتكن

ع تكنڤلڤجيا املعلڤماػ الت كانـ نتيجغ املعلڤماػ اڗ        ٛيغ مع ثٙڤ ػ مڤا ع تكنڤلڤجيا االتصاڋ جا ثٙڤ

ٚع ممكنغ علګ في٬  لګ تحقيڄ أقڃ  سيط ي مختلڀ املجاالػ ڣظهٙڤ الحاجغ  ٚڬ  ڣتضاعڀ اإلنتاه الفك

تاحتڢ  ٚيڄ استحٖاف املعلڤماػ املتٖفڄ ڣ قل جهٖ عن ط ٚٵ ڣقـ ڣب ي أس  ٙ ٚا للباحثيڗ ڣاملهتميڗ ڣمتخ٘ڬ الق

ٙجغ األڣلګ علګ الكمبيڤتٚ ڣاستخٖام تكنڤلڤجيا االتصاالػ  ي تنظيږ املعلڤماػ ڣتعتمٖ بالٖ أساليظ جٖيٖع 

ي  ٗ ين٨  ٚيڀ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ علګ الِڍاڣه  سساػ املعلڤماػ ڣدفع خٖماتها ڣتع حٖڥ صيغڢ ملسانٖع م

ع أڣ  ها ڣأڣعيغ حفظها سڤا كانـ مطبڤعغ أڣ مصٙڤ ي مختلڀ صٙڤ علګ انڢ اقتنا ڣاخِڍاڗ املعلڤماػ ڣتجهيڍها 

ٚئيغ أم ممغنطغ أم معالجغ بالليڍٙ ڣبڞها باستخٖام تڤليفغ من املعلڤماػ االلكِڌڣنيغ ڣڣسائل ڣ  مسمڤعغ أم م

ٜع االتصاالػ عن بعٖ ٚيڀ تكنڤلڤجيا االتصا ، أجه ٚقي ال٘ڬڣتع ػ  الػ أيضا فقٖ جمع بينهما النظام ال تطٙڤ

ي حياتنا ليڢ نظږ االتصاڋ عن بعٖ  فِڌابطـ شبكاػ االتصاڋ مع شبكاػ املعلڤماػ ڣهڤ ما نلمسڢ ڣاضحا 

ٙ الصناعيغ اليڤميغ من التڤاصل بالهاتڀ ڣالفاك٠ ڣالفيٖيڤ تك ٚقميغ. ٠ ڣاألقما  ڣ االتصاالػ ال

                                     

ٙ العيا٬  ،   ٛا ٚجع سابڄ صٛٙ ٚيمغ ،م 50 -49عياد ك 1
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نما ڗ بنا مجتمع هڤ ال       هٖف االسِڌاتيۖي لبلٖاڗ كثيڌع لكن بنا ه٘ا املجتمع ال يمثل عمليغ قائمغ ب٘اتها ڣ

ٚيعا يشكل تحٖياػ جٖيٖع دائمغ  ٚڥ ڣالتغيڌ االجتماعي خاصغ عنٖما يكڤڗ س ٚتبٰ بالسياساػ االجتماعيغ األخ ي

ٙف األساسيغ عنڢ ڣك٘لڊ ٚاهن ڣاملعا ٚفغ الڤضع ال لګ مع ٚاٙ ڣهناڅ حاجغ  لګ حقائڄ ٗاػ صلغ  ملتخ٘ڬ الق

ٚاد املجتمع  ٚ ڣمڤاكبغ احتياجاػ أف ٙع علګ التجٖيٖ املستم ي املجتمع ڣالقٖ مڤثڤځ بها عن االتجاهاػ اإلنمائيغ 

ٙيغ ڣ  ي األعماڋ التجا ٙع التنافسيغ  ٚطاڗ األساسياڗ للحفاٱ علګ القٖ ٚاد املجتمع املتغيڌ هما الش يقض  من أف

ٙاػ لګ جميع  أيضا قٖ ٙ العڤملغ تمتٖ  لګ املتغيڌ من املنظٙڤ الڤطن الڗ أثا  ٚ ٚفاػ جٖيٖع ڣلږ يعٖ كافيا النظ ڣتص

اػ  ٙنغ مستڤڥ تنميڝها بما حققڢ من تقٖم من خالڋ اإلحصا املجاالػ لتجٖ جميع البلٖاڗ نفسها أمام مقا

ٙسغ ي ه٘ه املما ٚسميغ الت تقڤم بٖٙڣ هام   1.ال

 االداءماهي  :  املبح الثال

ٚ ڣتنظيږ االقتصاد     ي تطڤي ه الفعاڋ  ي تحٖيٖ مفهڤمڢ ، ڣه٘ا لٖٙڣ يعٖ مڤضڤٵ االدا من املڤاضيع املهمغ 

ٙيڀ ٚځ الګ عٖع تعا ٙ النجاٍ ،ڣمنڢ نتط ٙه معيا  .ألداا حڤڋ  باعتبا

ل  ملطل االول :ا  ء.االدا مفاهي ح

ٙيڀ ٚځ الګ تقٖيږ تعا ٚٵ االڣڋ نتط  حڤڋ االدا . من خالڋ الف

ع االول :  يف الف  .األداء تع

 ٚڣف ٚڣ٭ أڣ الظ خ٨ معيڗ أڣ  هڤ تحقيڄ بع٬ الش الت تعك٠ نتيجغ أڣ مجمڤعغ نتائٌ معينغ لسلڤڅ 

خاص.  2مجمڤعغ أ

 هڤ  ٚ ع ڣفعاليغ ،ل٘ا فاألدا يقتض  الِڌكيڍ علګ العناص ٙد بكفا انجاٛ االهٖاف التنظيميغ باستخٖام املڤا

ٚڥ ڣالت تكڤڗ محٙڤ للتغيڌ  سساػ االخ سسغ عن غيڌها من امل ٚيٖع الت تميڍ امل ٚاػ الف ش ڣبالتالي تشمل امل

ٜع علګ املاليغ ڣغيڌ املاليغ ڣقياٝ املجڤداػ امللمڤسغ ڣغيڌ امللمڤسغ  ٚتك ٚيضغ لألدا امل ڣتشمل الجڤانظ الع

ٚيغ ڣالنظږ. ٙد البش  3االسِڌاتجياػ ڣالعملياػ ڣاملڤا

                                     

ٜائٖٚهن ٙ االكاديميغ قياٝ النفاٗ الګ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣا–علڤڬ ،مجتمع املعلڤماػ بالج ٜائٚ،التصاڋ ،دا 35-33،ص2009 ،1،٭ ،الج 1

  

ڣف  فيصل ٚڬ املفهڤم عبٖ الٚ يعالقياٝ ڣالنماٗه  ڣأساليظالٖحلغ ،تكنڤلڤجيا االدا البش ٚ ڣالتٛڤ اځ للنش سسغ الٙڤ   2     .2001 ،1٭-عماڗ، ،،م
ٚفغ  ٙع املع ٚهانظاڋ محمٖ ادا ٚع علګ تمييڍ ڣأث ،م٘ك ٙع ماجستيڌ لنيل شهادع   االدا ٜععماڋ ،جامعغ االسالميغاال ،قسږ ادا 64ص 2011، ،غ 3
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  ٰٚيغ ڣاملاديغ  ڣاألهٖافهڤ فح٨ تحليلي انتقادڬ شامل للخط ٙد البش ٚيڄ التشغيل ڣاستخٖام املڤا ڣط

ع بح ٙد ڣاستخٖامها افضل استخٖام ڣأعلګ كفا ع ڣاقتصاديغ املڤا دڬ ٗلڊ الګ بهٖف تحقڄ من كفا ن ي

ٚسڤم لها. ڣالخطٰتحقيڄ االهٖاف   1امل

ع الثاني : اف تقيي االداءالف  .اه

  نقڤم بتقييږ االدا من خالڋ االهٖاف التاليغ

اتجي :    -2-1    اف االست  االه

 ٚبٰ بيڗ انشطغ العامليڗ ڣ االهٖاف ڣالغاياػ التنظيميغ . تحقيڄ  ال

 ٖٚغڤبغ ڣأنما٭ السلڤڅ. التنفي٘ الفعاڋ لإلسِڌاتجيغ لتحٖي  النتائٌ امل

 . ٙاتهږ ٚ أنظمغ القياٝ ڣاسِڌجاٵ املعلڤماػ الت تٖعږ استخٖام العامليڗ لقٖ  تطڤي

اف االداري-2-1-1     : االه

ٙع االدا خاصغ  دا ٚتباػ تعتمٖ املنظماػ علګ معلڤماػ  ٙع امل دا ٙيغ مثل  ٙاػ االدا ٚا ي اتخاٗ الق تقييږ االدا 

ٚدڬ. قـ من العمل ، االستغنا عن العامليڗ ،تقٖيږ االدا الف ٚيِ امل  ڣاألجٙڤ ،الِڌقياػ ،التس

ي-2-1-2   اف التنم ٚ أساليظ أدائهږ للعمل ڣك٘لڊ تحٖيٖ   : االه لګ تنميغ العامليڗ ڣتطڤي يهٖف ه٘ا الجانظ 

ي االدا ڣأسباب الضعڀ . مجاالػ   الضعڀ 

 االداء تقيي  املطل الثاني : معايي 

ي نجاٍ املنظمغ من خالڋ معاييڌ تقييږ االدا ٚځ من خالڋ املطلظ الثاني الګ مٖڥ املساهمغ   . نتط

ع االول :اه املعايي لتقيي االداء   الف

  اف اتيجي :الت كٖ ه٘ا املعياٙ علګ حاجغ انظمغ  اإلست ٙشاد ڣالتڤجيڢ حت يستطيع ي ٙع لتڤفيڌ اال االدا

ي تحقيڄ النجاٍ للمنظمغ .  العاملڤڗ املساهمغ 

 : سسغ باألدايقصٖ بها مقياٝ االدا ڣتقييږ االبعاد ٗاػ العالقغ  الصالحي ي امل  .الجيٖ 

                                     

ٚڣعاػ مٖخلجاسږ عبٖ هللا، عقيل  ٙدڗ ي تقييږ املش ٙ الحامٖ للنشٚ،اال 191 -190، ص1999 ،1، ٭،دا 1
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 : اديغ املقيميڗ تتعلڄ بمٖڥ اتساځ مقياٝ االدا ڣمن أهږ أشكاڋ االعتماديغ تلڊ الخاصغ باعتماالعتمادي

ٚاد ال٘ين يعهٖ اليهږ بمهمغ تقييږ ادا العامليڗ ڣتحقيڄ االعتماديغ من  ڣالت تشيڌ الګ مٖڥ االتساځ بيڗ االف

ٗا ما تمكن اثناڗ اڣ اكّڌ من املقيميڗ من التڤصل الګ التقييږ نفسڢ اڣ  ٚيظ منڢ ألدا  ه٘ا املنظٙڤ ،  ق

 خ٨ ڣاحٖ ، 

ڗ اال  عتماديغ الٖاخليغ ڣالت تعن نڤافڄ العناصٚ كافغ اڣ االبعاد الٖاخليغ ڣبالنسبغ لبع٬ املقايي٠ ف

1للقياٝ تعتبڌ هامغ.

 

  : ل ٚاد ال٘ين يستخٖمڤڗ املقياٝ اڣ ادا التقييږ لڢ ڣ اقناعهږ بڢ القب ڣالڤاقع انڢ  ڣيتعلڄ بمٖڥ قبڤڋ االف

ٙجغ عاليغ من الصالحيغ ڣاالعتماديغ ڣلكنها  تڤجٖ العٖيٖ من املقايي٠ املحكمغ ڣالت تتسمږ بڤجڤد د

ٙييڗ  ٚفضڤڗ استخٖمتسڝهلڊ جٜ من ڣقـ املٖ  .هامما يجعلهږ ي

 : ي ٙشاداػ يقصٖ بڢ املٖڥ ال٘ڬ يڤ التح ڗ فٚ املقياٝ املستخٖم ،اال ، التڤجيهاػ املحٖدع للعامليڗ بش

ٚا٩ االسِڌاتجيغ ڣالتنمڤيغ م اهڤ متڤقع منهږ ڣكيڀ يمكنهږ تحقيڄ ه٘ه التڤقعاػ ڣيتعلڄ التحٖيٖ باألغ

ٙع االدا  . 2إلدا

ع الثاني  احل االساسي لتقيي االداء :الف  امل

ٚ بها تقييږ االدا   ٚاحل الت يم ٚٵ  اهږ امل ي ه٘ا الف  ٚ  :ن٘ك

احل التي تم بها عملي تقيي االداء  3: امل

  ٘ٚف علګ خطغ التنفي  )البڌامٌ(.التع

 . ٚف علګ معاييڌ ڣمقايي٠ االدا  التع

  الفعلي )النتائٌ ( .قياٝ االدا 

  ٙنغ االدا الفعلي  .املخطٰ  باألدامقا

 ٚافاػ ڣ االختالفاػ ڣ ڣليغ . تحٖيٖ االنح ٜ املس ٚاك ٚڣقاػ مع تحٖيٖ م  الف

 ٰٛمغ للحفاٱ علګ الهٖف املخط اػ الال ٚا  لڢ . اتخاٗ االج

                                     

دا  ٚ ،اسِڌاتجيغ  ٙدڗسامِ عبٖ املطلظ عام ٙ الفكٚ،اال ٚيغ ،دا ٙد البش .223-222، ص 2011،  1،٭ٙع املڤا 1

  

ٚجع    . 224 سابڄ صسامِ عبٖ املطلظ ،م 2

  

ٚع ،3 ٙع املعاص ٚيڀ ، االدا ٙيغ  علي ش ٚ ،االسكنٖ ٙ الجامعيغ للنش  . 365، ص  1997، 2مصٚ،٭-الٖا
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ٙ ڣسيلغ التقييږ الفعالغ ڣ  سسغ علګ اختيا ٙاػ الت يمكن اڗ تساعٖ امل ٚ ڣهناڅ بع٬ االعتبا  :منها ن٘ك

  الِڌكيڍ علګ تٖعيږ االيجابياػ. 

 ي جميع املڤاقڀ ٚتبطغ بالڤاقع الفعلي ڣلي٠ نماٗه عامغ تستخٖم  ٚتٖع علګ االدا تكڤڗ م   .تقٖيږ معلڤماػ م

  ٙ ٙاػ.تشجيع ڣتٖعيږ االبتكا  ڣالقٖ

  ٛيادع االتجاه الګ االعتماد علګ النظږ الحٖيثغ لتقييږ االدا مثل استخٖام انظمغ املعلڤماػ االليغ. 

ي   : املطل الثال ما واالتصال لتط جيا املعل ل ي تكن ث  امل امل سس الع  .اداء امل

ٚ االدا  ي تطڤي ها  سسغ بتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ ڣدٙڣ  .يشمل  ه٘ا املطلظ عالقغ امل

ع االول :  ما واالتصالالف جيا املعل ل سسوعالقتها ب تكن ي اداء امل  .تط

ٚفع ٚ ڣال ي تطڤي ها  ٚٵ الثاني تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ دٙڣ سسغ سنتناڣڋ من خالڋ الف  . من ادا امل

      ٚ ي االخ ثٚ  سساػ ڣتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ هي عالقغ ٗاػ اتجاهيڗ ، فكل منها ي العالقغ بيڗ امل

ٙجي ، ڣالثقافغ ڣالهيكل التنظيي ،ڣعملياػ التشغيل ، الګ جانظ  ضمن مجمڤعغ من العڤامل كاملحيٰ الخا

ٙجيغ ، فقٖ اصبحـ  ٚاػ السياسيغ الٖاخليغ ڣالخا ث ٚئيغ املسمڤعغ املعلڤماػ امل شكاڋ ثالف امل ٚه ب تٖخل ڣتخ

ڗ ڣاحٖ . ي  ع  ٚڣ  ڣاملق

ي تكنڤلڤجيا االعماڋ       ٙيغ  اػ الجا ،ل٘ا ڣدخلـ الګ عالږ االعماڋ ايضا املڤاقع االفِڌاضيغ ڣغيڌها من التطٙڤ

دماجها مع متطل سسغ اڗ تعمل جاهٖع ملڤاكبغ تطٙڤ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ ڣ باػ عملياتها ڣجظ علګ امل

ها الګ االمام .  من اجل دفع عجلغ تطٙڤ

 ڣالشكل املڤالي يڤضح شكل ابعاد ه٘ه العالقغ :

سس 1-1الشكل رق ) ما واالتصال وأبعاد( : العالق بي امل جيا املعل ل  .تكن

  

 

  

جيا  ل تكن
ما  المعل

االتصال  

يكل –الثقاف  -البيئ ال
العمل–التنظيمي   

 المؤسسا
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ي ناجي            ر : مزه شعبا العابي ،ش اء للنش ،املص ،اث ما جيا املعل ل ،   العمليا االداري وتكن يع،عما  ،2008، 1والت

 

امل  ع الثاني :الع ث علالف سس امل  . أداء امل

ٜيٌ      ،حين يعتبڌ م ٙ عنٖ التعامل مع السلڤڅ اڣ االدا يڤجٖ العٖيٖ من العڤامل الت يمكن اخ٘ها بعيڗ االعتبا

ٚڥ . سسغ الت يعمل بها من ناحيغ اخ ٚد من ناحيغ ڣخصائ٨ امل  من متغيڌاػ الف

ٜا ٚد منها :الحاجاػ ،الخصائ٨ الجسميغ ،الحالغ امل ٚ بعڤامل داخليغ تتعلڄ بالف ث جيغ ، الٖڣافع ڣغيڌها فاألدا يت

سسغ. سسغ ،سياساػ امل ي امل سسغ ، نمٰ القيادع  سسغ منها :اهٖاف ڣثقافغ امل ٙجيغ تتعلڄ بامل  ، ڣعڤامل خا

اخلي :-2-1 امل ال  1الع

سسغ ڣتنقسږ الګ قسميڗ :  ڣهي املحيٰ الٖاخلي للم

امل التقني :-2-1-1  سسغ ڣتضږ مايلي : الع ي امل ٚتبٰ بالجانظ التقن   ڣهي مختلڀ القڤڥ ڣاملتغيڌاػ الت ت

  نڤٵ التكنڤلڤجيا املستعملغ. 

 . ٙنغ بعٖد العماڋ  نسبغ االعتماد علګ االالػ مقا

 ي عمليغ االنتاه   . نڤعيغ املڤاد املستخٖمغ 

 . ٙ  مستڤڥ االسعا

 . ي للمنظمغ ٚا  املڤقع الجغ

 . غباػ طالبيها  التڤافڄ بيڗ املنتجاػ املنظمغ ٙڣ

 . شاػ ،التجهيڍاػ ڣاآلالػ ٛڗ ، الٙڤ  تصميږ املنظمغ من حين املخا

                                     

ٚيغ –عبٖ الصمٖ سميڌع 1 ٙد البش ٙع املڤا ي ادا ي علڤم التسيڌ ،–اهميغ تقييږ ادا العامليڗ  ٚع ماجستيڌ  - 56 ،ص2008جامعغ الحاه لخضٚ، باتنغ  م٘ك
57 .  



نولوجيا المعلوما واالتصا على اثر  الفصل االو                    المؤسس أداءاتطوير  ت  
24 

 

ي :-2-1-3 امل البش سسغ  ڣهي مختلڀالع ي امل ٚڬ  د البش ٚ علګ استخٖام املٙڤ ث القڤڥ ڣاملتغيڌاػ الت ت

 ڣتضږ علګ الخصڤص :

 . ٚڣف العمل  ظ

 . ٙع الشخصيغ  القٖ

 ٚاد . حاجاػ غباػ االف  ٙڣ

 ٚفغ ، الخبڌع ٙيظ املع  . ، التعلږ ،التٖ

 .  التكڤين النف٫ 

امل الخارجي :-2-2 1الع

 

سسغ التحكږ فيها ، ي مجمڤعغ املتغيڌاػ ڣالقيڤد الت ال تستطيع امل فه ب٘لڊ تنتي الګ املحيٰ  تتمثل 

سسغ استغاللها ،ڣمصٖٙ للمخاطٚ الت تف٩ٚ علګ  ٙجي ال٘ڬ هڤ مصٖٙ للفٚص الت تحاڣڋ امل الخا

قلږ للتخفي٬ من حٖتها  سسغ الت  .امل

ٛها   2ي مايلي :ه٘ه العڤامل  ڣيمكن ايجا

 : امل السياسي سسغ باملتغيڌاػ السياسيغ الت تشمل جانظ الع ٚب  اڗ عالقغ امل ٙاػ السياسيغ كالح ٚا الق

سسغ . ٚ علګ ادا امل ث سساػ ،االنقالباػ ،كلها ت ٚ علګ نشا٭ بع٬ امل  خط

 : امل االقتصادي تشمل كل معٖالػ الفائٖع ،معٖالػ التضخږ ، معٖالػ البطالغ ،اتجاهاػ االجٙڤ الع

ٚ الطاقغ ...الخ.  ،تڤف

  امل االجتماعي ي الِڌكيبغ السكانيغ ، الع ي االنما٭ االسڝهالكيغ ڣمستڤڥ التعليږ .: تتمثل  ٚا يع الجغ  التٛڤ

  جي ل امل التكن انظمغ  التصاالػ ڣا:ڣتشمل معٖالػ االنفاځ علګ البحن ڣالتطڤيٚ ،تطٙڤ ڣسائل الع

ي حل املشكالػ املعلڤماػ   العمل من خالڋ التقنياػ الحٖيثغ.ڣاالخِڌاعاػ الجٖيٖع ڣغيڌها من القڤڥ 

 

                                     

1

سسغ االقتصاديغ قياٝ –عش  عادڋ   ي علڤم التسييڌ ،كليغ الحقڤځ ڣالعل-ڣتقييږاالدا املالي للم ٚع ماجستيڌ  ٚ م٘ك ڤم االقتصاديغ ،جامعغ محمٖ خيض
ٚع    .26،ص2002،بسك

2  ٚ سسغ  -تيمجيغٖين عم ي تحسيڗ ادا امل ي علڤم االقتصاديغ ڣعلڤم التسييڌ ،ٙس–دٙڣ اسِڌاتجيغ التنڤيع  جامعغ  الغ مقٖمغ لنيل شهادع املاجستيڌ 
، ٚ ٚع  محمٖ خيض  . 49ص 2013بسك
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 : خالص الفصل

ٜػ      ٙك لګ تغيڌ لغغ املنافسغ العامليغ ڣ ل٘لڊ  اػ أدػ  ٚفـ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ تطٙڤ املنظماػ علګ ع

ٚفغ ڣماالهتمام  ع التكنڤلڤجيع ٜين ڣاستعماڋ كميغ هائلغ من غ ،أنشطڝها ڣأعمالها بعٖ ظهٙڤ الثٙڤ فحاڣلـ تخ

ٚي ٙكڝها مع اآلخ ٚفغ ڣمشا ڣاملعلڤماػ لتكڤڗ سهلغ التٖاڣڋ االستعانغ بتكنڤلڤجيا االتصاڋ  ن ڣاملعلڤماػ ڣاملع

سسغ ڣاالستعماڋ للمساهمغ  ٙجي كڝها مع املحيٰ الٖاخلي ڣڣمشاٙ ي تطڤيٚ امل ، ل٘لڊ تعتبڌ ه٘ه  الخا

ي تطڤيٚ نظام املعلڤماػ ال٘ڬ تحتاجڢ ڣتسعګ  ها الفعاڋ  سساػ لٖٙڣ ٛدهاٙ امل ي ڣا التكنڤلڤجيا حتميغ لٚ

ٙع علګ علګ التناف٠حت ت المتالكها  ڣالتميڍ . كڤڗ قاد
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 الفصل الثاني : 
مؤسس -دراس حال 

لوالي  اتصاال الجزائر
-مستغانم  
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 تمهي : 

ٜبائن ،  ع ڣالخٖماػ املقٖمغ لل ي تحسيڗ الجٕڤ  ڣمناڗ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ لها ٕٙڣ فعاڋ 

سسغحالغ تكنڤلڤجيالفصل التطبيقي نٖٝٙ  خالڋ ي امل ٚفغ اهميتها ڣ  ا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  ڣمحاڣلغ مع

ٚاء ه٘ه  ٜائٚ لڤاليغ مستغانږ كميٖاڗ إلج سسغ اتصاالػ الج ها ڣخٖماتها املقٖمغ بحين اخ٘نا م ٙڣ ٕڣ

ٙاسغ ي تحسيڗ مستڤڥ  ڣتحليل االستبياڗ الٖ ٜايا ڣ مٖڥ مساهمغ ه٘ه التكنڤلڤجيا  ٚف علګ م ڣمحاڣلغ التع

 الخٖمغ علګ مختلڀ االصعٖع ڣاملستڤياػ .

 ڣبه٘ا سڤف يتږ معالجغ الفصل من خالڋ النقا٭ التاليغ :

ٜائٚاملبحن االڣڋ :  - سسغ اتصاالػ الج  .عمڤمياػ حڤڋ م

ٜائٚ املبحن الثاني : - سسغ اتصاالػ الج  .الهيكل التنظيم مل

ٙيغ مل املبحن الثالن : - ٜائٚ.الڤكالغ التجا  سسغ اتصاالػ الج
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سس اتصاال الجزائ  عم االو :  املبحث  ميا ح م

ٚ ڣاحٖع من الٖڣڋ  ٜائ ٙڅ تعتبڇ الج ػ تٖ حٖاف  الت بٖ اهميغ تحٖين قطاٵ االتصاالػ ،ل٘لڊ سعـ الګ 

لګ اتصاالػ  سسغ البڇيٖ ڣ املڤاصالػ الت تحڤلـ ڣالت تحڤلـ فيما بعٖ  سساػ عمڤميغ من بينها م م

ي مجاڋ االتصاالػ ال ٚ ڣالت تنشٰ  ٜائ بتٖاءا  سلكيغ ڣالالسلكيغالج سسغ  ، ڣل٘ا سنحاڣڋ التحٖف عن امل

ٙا  ٚڣ تها ڣتقٖيمها م لګ نشاطها ڣخٖماتها .من نش ڣلياػ ڣصڤال  يٸ املس  بهيكلها ڣتٛڤ

ي اتصاال الجزائ ملطل االو :ا  .تق

ٚ بڤحٖع مستغانږ ٜائ سسغ اتصاالػ الج ٚيڀ بم  . نقڤم من خالڋ ه٘ا املطلظ بالتع

ي   : اتصاال الجزائ سسبمالتع

عإع هيكلغ قطاٵ البڇيٖ ڣاملڤاصالػ ،حين   ع بعٖ  ٚ نش ٜائ ٚكغ اتصاالػ الج تحصلـ علګ الشكل القانڤني ش

ػ نشاطها انطالقا من  2001اڣػ  11ي  ٚسڤم التنفي٘ڬ  2002جانفي  6ڣبٖ لڊ تبعا للم  04-02ٙقږ ، ٗڣ

يٸ املڤظفيڗ  مالڅڣاملتعلڄ بتٛڤ ٚكغ عمڤميغ ٗاػ اسهږ بٚسماڋ افتتاحي  ڣ ٙع البڇيٖ ڣاملڤاصالػ ، ڣهي ش ٕا

ٙه  ٚڬ بعٖٕ اسهږ بلغ  100قٖ ٜائ ٙ ج ٚكغ فيما بعٖ سنغ  20000مليڤڗ ٕينا ٙفٸ ٙسماڋ الش  2005سهږ ،ثږ 

ٙ  50لګ  ٙ ٕينا سهږ يبلغ مليا ٚڬ بعٖٕ  ٜائ ي قطاٵ االتصاالػ السلكيغ ڣالالسلكيغ  10000000ج سهږ،تعمل 

ٙقږ  ٚيڄ الڤطن  ٜائٚ العاصمغ بالط ٚها االجتماعي بالج الٖياٙ الخمسغ  05،تغطي كل الًڇاب الڤطن ڣمق

ٚا١ العاصمغ  سسغ محٖٕ املحمٖيغ الح ٚ امل ي: ڣعم  قانڤنا بتسٸ ڣتسعيڗ سنغ  تتمثل مهامها 

  . ڣجڢ الًڇابٰ الشبكي مٸ مشغلي الشبكاػ ٙع جميٸ  ٕا  نشاء ڣتشغيل ڣ

 . ي القطاعيڗ العام ڣالخا٥ ٙع االتصاالػ السلكيغ ڣالالسلكيغ  ٕا ٚ ڣتشغيل ڣ  تطڤي

  ٚقميغ ٚسائل النصيغ ڣالبياناػ ال تڤفيڇ خٖماػ االتصاالػ السلكيغ ڣالالسلكيغ لنقل ڣتبإڋ الصڤػ ڣال

ٚيغ .  ڣاملعلڤماػ السمعيغ ڣالبص

ٚ منها :  ڣتسعګ ك٘لڊ لتحقيڄ اهٖاف اسًڇاتجيغ ن٘ك

  شبكغ ٚ ٚعغ ،ڣضماڗ تڤصيل ڣطنيغ محل التصاالػ السلكيغ ڣالالسلكيغتطڤي  . املعلڤماػ بٖقغ ڣبس

  سسغ ٙفٸ النڤعيغ ڣنطاځ الخٖمغ املقٖمغ للڤصڤڋ لثقغ العميل ڣخٖمتڢ بشكل متميڈ مما يسمِ للم

ٙتها التنافسيغ   ٚفٸ قٖ  .ب
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 ٚڣضاػ من الخ خٖماػ االتصاالػ السلكيغ ڣالالسلكيغ ٖماػ الهاتفيغ ڣتسهيل الحصڤڋ علګ ٛيإع املع

. 

رها  املطل الثاني :   سس و تط  .نشأ امل

ٚحلغ بخصائ٨ معينغ     ٚاحل تميڈػ كل م لګ شكلها الحالي بم ٜائٚ لتصل  سسغ اتصاالػ الج ٚػ م م

ي النقا٭ التاليغ : ٚها   نختص

 ( حل االول سسغ :  (1974- 1962امل ٙ ، حين سميـ م سسغ بعٖ االستعما تعتبڇ بمثابغ االنطالځ للم

ٚڣف السياسيغ ڣاالقتصإيغ الت ڣتميڈػ ه٘ه الفًڇع بجملغ من الصعڤباػ   البڇيٖ ڣاملڤاصالػ ٚا للظ نظ

ي مجاڋ الخٖماػ بصفغ خاصغ  نظمغ  ٚن٦  هياكل ڣ ٙ الف ٚ عن االستعما ٜائ ثـ الج كانـ سائٖع حين ٙڣ

سسغ البڇيٖ ڣ  ٙتها ڣتسييڇها علګ النمٰ املڤاصالػ م ٕا بيفقٖ كاڗ تصميږ هيكلها ڣ ٚن٦   األٙڣ ڣ الف

ٚڬ ،  ٜائ ٙ الج هيل الكإ ٚا لنق٨ الخبڇع ڣت لګ  ڣانعٖامبصفغ خاصغ ، ڣنظ ٕڥ ٗلڊ  ي التسييڇ  ٚبغ  التج

يغ ڣانخفا٩ضعڀ فاعليغ االٕاء  ٕٕٚڣ سسغ بما  اقتض ، مما  امل ي امل يتما٧  صالحاػ هيكليغ شاملغ 

ٚڣف العامغ .  مٸ التڤجڢ االقتصإڬ ڣاإلمكانياػ ڣالظ

 ( حل الثاني ٚسڤم :   (1990 - 1975امل ٙ امل صٖا ٚفـ ه٘ه الفًڇع  ٙئ  89.75ٙقږ ع ّٙ بتا -12-30 امل

ٙاػ ه٘ا االمٚ ال٘ڬ يمٖٕ ڣيغيڇ تخصصاتڢ  ڣ 1975 ٚا ي يشتغل تبعا لق ٙع ڣصالحياتڢ  ميٖاڗ االٕا

ٙسغ  ي عٖم  البڇيٖ ڣاالتصاالػ ٖمغخ احتكاٙڣمما ٚحلغ لږ تخلڤ من بع٬ السلبياػ  كفايغ ،لكن ه٘ه امل

ي تنفي٘ مهامها املڤكلغ لها . سسغ البڇيٖ ڣاالتصاالػ   م

 (: حل الثالث ٕخاڋ بع٬ التغيڇاػ ڣاإلصالحاػ  : (1999 - 1991امل ٚحلغ السابقغ تږ  ٚا لنتائٌ امل نظ

عإع الت تتما٧  نڤعا ما مٸ االڣضاٵ الٖا ٚحلغ  ٜائٚ ، فشهٖػ ه٘ه امل ٙجيغ القتصإ الج خليغ ڣالخا

لڊ حسظ املنطقغ ، بحين  لګ ثالف مجمڤعاػ ٗڣ ٚياػ الڤالئيغ  هيكلغ القطاٵ ، حين يتږ تقسيږ املٖي

ٚسڤم  ي  129/92يعيڗ لكل مجمڤعغ هيكل تنظيم خا٥ ، ڣه٘ا طبقا للم  ّٙ  .1992-03-28امل

 ( حل االخير ٚحلغ االصالحاػ االقتصإيغ  : ما(2000ما بع امل ي ظل التعامل مٸ االقتصإ يميڈ ه٘ه امل

اػ العامليغ املتجهغ نحڤ  ٙع العامليغ ڣمڤاكبغ التطٙڤ ي منظمغ التجا ٚ ڣاملنافسغ ، ڣاستعٖإا للٖخڤڋ  الح

ي جميٸ امليإين من بينها الخٖم  ٚ ٙ االجنب  املباش ٚ االسڤاځ ڣفتِ املجاڋ امام االستثما ٚي ي تح اػ بما 

ڗ قانڤڗ ٗلڊ قطاٵ االتصاالػ  ّٙ  2000-03، ڣبناءا علګ ما تقٖم يمكن القڤڋ   2002/08/06 ب امل
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ٚ نظام التسييڇ عإ تحٖيٖ القڤاعٖ العامغ للبڇيٖ ڣاملڤاصالػ  ق ي السياځ املعمڤڋ بڢ عامليا ،كما  ڣجعلها 

ٚيغ العامغ لالتصاالػ  ٙاػ من املٖي ٚا ٙ الق ٜڬ بحين تصٖ ٚك ي امل ٚ العاصمغ ڣتطبڄ تسلسليا علګ با ٜائ بالج

 مستڤياػ الهيكل التنظيم .

اف م املطل الثالث :  :اتصاال الجزائ سس اه

ٚ عالږ تكنڤ ٕخلـ م  ٜائ ٚ منها :سسغ اتصاالػ الج  لڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ بغيغ تحقيڄ اهٖاف ن٘ك

  ي ع٩ٚ ٜيإع  ي مختلڀ  الخٖماػال ٙكغ  خٖماػ االتصاڋ ألكبڇ عٖٕ من الهاتفيغ ڣتسهيل عملياػ املشا

ٚيفيغ .يڗ مستعمل  خاصغ املناطڄ ال

  ٚڣضغ ، املقٖمغ ڣجعلها ع ڣنڤعيغ الخٖماػ املع ي الجٕڤ ٜيإع  ي خٖماػ االتصاڋ ال  .اكٌڇ منافسغ 

  الشبكغ الڤطنيغ لالتصاال ٚ ٚځ االعالم . ػ ،ڣفعاليغ تڤصيلها بمختلڀتنميغ ڣتطڤي  ط

 . ٚ ٜائ ي الج سسغ االعالم  ٚ مل ٚامٌ تطڤي ي فتِ ب ٙئي٦   ٙكغ كممثل   املشا

  ٚاكٜ املعلڤماػ ٚاء ( عبڇ الشبكغ العنكبڤتيغ ،ڣك٘لڊ تطڤيٚ م تطڤيٚ الخٖماػ الجٖيٖع )البيٸ ڣالش

 ڣالتڤجيڢ .

  ٚسائل  االتصاڋالًڈڣيٖ بخٖماػ املكتڤبغ ، املعطياػ عن بعٖ ، ڣالت تسمِ بنقل ڣتبإڋ االصڤاػ ،ال

ٚئيغ ڣاملسمڤعغ ...الخ . ٚقميغ ، املعلڤماػ امل  ال

  ٚفاػ معغ حسنغ ،ڣاملحافظغ عليها بتخلي علګ انما٭ التسييسالعمل علګ كسظ ڇ التقليٖيغ ، ڣالتص

 .سلبيغال

سس اتصاال الجزائ . املبحث الثاني   : الهيكل التنظيمي مل

ٙبٸ مستڤياػ  سسغ بحين يڤجٖ ا ٚ الګ تقسيماػ امل ٜائ سسغ اتصاالػ الج يبيڗ الهيكل التنظيم مل

ٚياػ الجهڤيغ ڣالڤحٖع العمليغ  2003ٙئيسيغ خالڋ اصالحاػ  ٚيغ العامغ بالعاصمغ ڣ املٖي ڣهي املٖي

ٙيغ ، ڣاستمٚ العمل الګ غايغ سنغ  تبسيٰ ه٘ه  ٕڣڗ اڬ تغييڇ، ڣيمكن 2010الڤالئيغ ڣالڤكالغ التجا

ي اشكاڋ ڣ  ٚحها .املستڤياػ   محاڣلغ ش

ي العام : املطل االو  ي : لالتصاالالهيكل التنظيمي للم  الجزائ

ٝ الهيكل التنظيم ،    سسغ ٙڣ علګ سلطغ بامل ٚيغ العامغ  ٚاف العام ڣڣضٸ تعتبڇ املٖي تماٝٙ سلطغ االش

سسغ ، ٚاء االقل االسًڇاتيجياػ ڣالبڇامٌ الكليغ للم ٜڋ االم ڣ ع ٚ العام ڣيخڤلڢ بتنصيظ   ڣ مييڗييٚسها املٖي
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ٚع بعٖ اال  ٙع ، ڣيحتڤڬ مباش ٙاء الڤحٖاػ العمليغ بالتنسيڄ مٸ مجل٠ االٕا ٚياػ االقليميغ مٖ ٙع العامغ مٖي ٕا

ح )  :الجهڤيغ (كما هڤ مڤ

ع االو  ي ب : الف ي العامالتع سس . امل  للم

ڣڋ االڣڋ عن االعماڋ القائمغ حين يتڤلګ مٸ مساعٖيڢ مهمغ تحقيڄ  ٙع ڣيعٖ املس ٙئي٠ مجل٠ االٕا

ٚسڤمغ من قبل املصالح املختصغ ڣمن مهامڢ :  االهٖاف امل

 . ي السڤځ  الحفاٱ علګ الحص٨ 

 . ي سڤځ املنافسغ ٚكغ  ٚ ثقافغ الش  تطڤي

 . التسڤيڄ العملي ٚ  تطڤي

  علګ تطبيڄ البڇامٌ املڤ ٚ  افڄ عليها ڣالتنسيڄ بيڗ املصالح .السه

 الت ٚ ٚي سسغ من خالڋ التق ي امل ٚاقبغ تسييڇ النشاطاػ املختلفغ  ليها من املصالح املختلفغ . م  تصل 

 ي اال  ٚ ٚف املصالح.النظ  قًڇاحاػ املقٖمغ من ط

 . ٚكغ ي الش  املحافظغ علګ السيڇ الحسن ڣالعإڬ 

سس   ع الثاني : االستشارا االداري في امل  الف

ٙيغ ،ڣتتكڤڗ من:         هي الت تمثل مختلڀ النشاطاػ االٕا

  االستشارا التطبيقي :-2-1

 ڣلغ عن كل امل ٙع : هي املس ٙع التسڤيڄ ڣالتجا ٙيغ ڣتسڤيڄ الخٖماػٕا  . عامالػ التجا

  ي ٙع التڤظيڀ : تتكفل بنظام االعالم  سسغ .ٕا  امل

 ٚكغ ي الش ڣلغ عن النظام التقن  ٙع التقنيغ : هي املس   . ٕا

  ٙاػ الجهڤيغ ٙع م: ٕا ٕا ڣ تعتبڇ ك ٙاػ جهڤيغ  س ٕا لغ عن مجمڤعغ من الڤالياػ ڣتڤجٖ ثالف عشٚ 

ٙاػ التطبيقيغ   .لالستشا

ني : -2-1-1  االستشارا القان
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ٚكغ ڣتتكڤڗ   من :هي الت تتكفل باألمٙڤ القانڤنيغ للش

 . ٚكغ ٙيٸ الش ٚاقبغ مشا ڣلغ عن تسييڇ ڣم ٙيٸ : هي املس ٙع املشا  ٕا

 . نظمغ التسييڇ ٚاجعغ مختلڀ  ٚاجعغ ڣالتٖقيڄ : تتكفل بم  امل

 . ٚكغ ع الخٖماػ للش ڣلغ عن جٕڤ ع : هي املس  الجٕڤ

ٚكغ ڣتتكڤڗ من :دار االستثمارا -2-1-2 ٙاػ الت تخ٨ الش  : تتكفل بكامل االستثما

 ٚكغ ٕاخليا ٙع العالقاػ العامغ : ڣهي الت تتكفل بالعالقاػ العامغ للش ٙجيا ٕا  . ڣخا

 ٚيغ ٕٙ البش ٙع املڤا ٚكغ .: ٕا ٚكيظ نظام الش ڣلغ عن العماڋ ڣت  هي املس

 ٙع املاليغ ڣاملحاسبغ ٚكغ .:  االٕا ٙيٸ املاليغ ڣاملحاسبغ للش  تتكفل باملشا

 ٙع الجهڤيغ ي بع٬ ا: االٕا ٙاػ .تخت٨ بالتيسيڇ  ٙع جهڤيغ ڣاحٖع خاصغ باالستثما ٕا  لڤالياػ،ڣتڤجٖ 

ي العام لالتصاال الجزائ 1-2الشكل )                      ي  .( : الهيكل التنظيمي للم
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اخلي                                                             ثائ ال ر : ال سس املص كال مستغانمل  .اتصاال الجزائ ب

ضي االقليمي الهي: املطل الثاني  كل التنظيمي للمف

ٚيغ       ٚتبغ بعٖ املٖي ڗ بعٖ ڣهي ثاني م كٌڇ من ڣاليغ بحين نستطيٸ القڤڋ  ٚف كل مفڤضيغ علګ  العامغ ،تش

ي سنغ التعٖيالػ  ٙتفٸ عٖٕها  2007الحاصلغ  ٚيغ بحين بقيـ ا ٚياػ الګ ثالف عشٚ مٖي من ثماني مٖي

ڣلياػ املخڤلغ لها ٚاف ڣتسييڇ ڣاسعغ علګ  كما هي املس ش ٜ التابعغ ال،تتمتٸ بسلطاػ  ٚاك ڤحٖاػ العمليغ ڣامل

ٚافيغلها    .ي حٖٕڣ منطقتها الجغ

ٚف علګ معظږ العملياػ      ٚعيغ تش ٚياػ ف ي مجاڋ اختصاصها ،مثل ڣاألنشطغ كما تحتڤڬ علګ مٖي

ٚعيغ  ٚيغ الف ٚعيغ للمحاسبغ ڣاملٖي ٚيغ الف ٚڥ خاصغ  للمستخٖميڗاملٖي خ ٚعيغ للڤسائل ڣ ٚيغ الف ڣاملٖي

ي       التس رة   مدير التج

ني              االدارة الت

ظيف              إدارة الت

ريع             إدارة المش

التدقي          المراجع  

دة                   الج

م          إدارة العالق الع

ارد البشري          إدارة الم

سب          المح لي   إدارة الم

ي                  (1)إدارة ج
م             نظ المع

ي            (13)االدارا الج

ي          را تطبي را استش ني             استش ن ق لرد   لي ،الم را المراجع الم استش
را ني) ادارة االستثم ( البشري ،الت  
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سسغ اليڤم تفڤيضها للڤحٖاػ كم،  باالتصاالػ ڗ ه٘ه السلطاػ ڣاملهام الت تحاڣڋ امل ٙع  ا يجٖ االشا

ٙيغ  ٚا ٚاف مباشٚ ملهامها ، جاءػ ه٘ه الخطڤع كاستم ش العمليغ الڤالئيغ ، بحين تصبِ كل ڣحٖع لها 

سسغ ابتٖاءا من  ي ماٝٙ  2009ملجمڤعغ االصالحاػ الت تقڤم بها امل  ٙ ٚا ٙ ق لي٨ مهام بتق 2010لګ اڗ صٖ

ٚيغ االقليميغ  ي الهيكل التنظيم ڣهي الڤحٖع العمليغ ،ڣه٘ه املٖي ڣيفڤ٩ ه٘ه املهام للمستڤڥ االٕنى 

ٚيظ . ي املستقبل الق ٕڬ نتائٌ جيٖع  ڗ ت ٚجګ  ٜيغ  ڣالت ي ٚك  الخطڤع تعتبڇ ٕعږ الالم

 ڣاملخطٰ التالي يبيڗ الهيكل النتظيم للمفڤضيغ االقليميغ :

 الهيكل التنظيم للمفڤضيغ االقليميغ : ( : 2-2الشكل )                                          
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اخ                                                                                    ثائ ال ر :ال سساملص  .اتصاال الجزائ لي للم

خلية جدول القيادة والتقارير      
  

         خلية االدارة العامة

الجهوية             المفتشية   

 دائرة التخطيط  و تطوير الشبكة      

 خلية متابعة  تطوير الشبكة           

 خلية متابعة تطوير الشبكة الوطنية 

)  يةخلية متابعة  تطوير الشبكة الحضر 

                          هندسة الخطوط(
خلية متابعة تطوير خدمة البيانات و        

                              البنية القاعدية

               (

دائرة مراقبة جودة  الشبكة التجارية    

 خلية متابعة االنتاج            

 خلية متابعة الفاتورة والتحصيالت    

 خلية متابعة  المنازعات             

التجارية ،الشبكة  نوعية متابعة خلية 
 والعالقات بين الزبائن                  

 دائرة مراقبة جودة التقنية للشبكة   

خلية متابعة نوعية الوصول للشبكة  
 QST QSC(  )الصوت (

خلية متابعة  نوعية الشبكة الحضرية )
)VRD   ( 

الشبكة  خلية متابعة نوعية
الوطنيةوالبيئة                      

FO FH Fnerg 

خلية متابعة نوعية لشبكة االنترنيت 
)ADSL) 

المفوضية الجهوية  المساعد           
 لإلتصاالت   
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ح العملي : املطل الثالث   :الهيكل التنظيمي لل

ٙيغ التابعغ لها  تنظيميغ ، ڣهڤ ثالن ڣحٖع      تقڤم بجملغ من املهام ڣتقڤم بالتنسيڄ بيڗ كل الڤكاالػ التجا

جل تسي ٙجاء الڤطن ، ڣتسعګ الٖڣلغ بالتڤسيٸ لنطاځ نشاطها من  لڤحٖها  ڣيڇها بشكل امثل ڣكڀء ي كل 

ع ٕڣڗ  ڗ املشٙڤ ٚڥ  سسغ ت ٚيغ االقليميغ ڣالڗ امل ٚجڤٵ للمٖي من خالڋ االعتمإ علګ نفسها محاڣلغ ڣ ال

سسغ ،ڣهي تحتڤڬ علګ جملغ من املصالح ڣهي كالتالي : مصلحغ التسڤيڄ ،  ي الطاقغ االنتاجيغ للم ٜيإع  ال

ٜبائن ، م صلحغ الڤسائل ، مصلحغ شبكغ املشًڇكيڗ ، مصلحغ الشبكغ مصلحغ املستخٖميڗ ، مصلحغ ال

 القاعٖيغ .

الي مستغان  ح العملي التصاال الجزائ ل  :ش الهيكل التنظيمي لل

ٍٚ الهيكل التنظيم علګ النحڤ التالي :  نقڤم بش

   ح ي ال ٚئي٦  :م ڣڋ ال ٚقابغ ڣاملصإقغ علګ  ڣهڤ املس مختلڀ مهام املصالح ڣ االڣڋ  ڣ من مهامڢ ال

سسغ  . املتڤاجٖع ٕاخل امل

  : ) تاريا ٚاسالػ لكل مصلحغ خاصغ بها االمان العام  )السك ٚ الڤحٖع من تبليغ امل ڣتعتبڇ كمساعٖ ملٖي

. 

  ني و القان عا والش ڣڗ القانڤنيغ الخاصغ: مكت املنا ٛعاػ ڣالش سسغ   يهتږ بمختلڀ املنا بامل

سساػ .ڣاملتعلقغ مٸ مختلڀ   امل

 ٙيٸكي : مصلح استثمار لشبك املشت ٙاساػ ، ڣمن مهامها التخطيٰ متابعغ املشا ڣهي املكلفغ بالٖ

  الخاصغ بشبكغ املشًڇكيڗ ڣمتابعغ التعطالػ .

 : ٛمغ ڣالقيام  مصلح املحاسب ڣمن اهږ مهامها تسييڇ ميڈانيغ العمل ڣتمڤيل املعٖاػ ڣالتجهيڈاػ الال

ڣڗ املحاسبغ خاصغ   تلڊ املتعلقغ بمناقصاػ التنظيږ ڣالتڤثيڄ . بش

  مي ڣڗ العماڋ كالتڤظيڀ ڣتنظيږ االمتحاناػ : مصلح املستخ ڣمن مهامها تسييڇ ڣتنظيږ ش

ٚياضيغ للعماڋ . ڣڗ االجتماعيغ ڣالثقافيغ ڣال لګ االهتمام بالش  ڣاملسابقاػ باإلضافغ 

 : ي املكاملاػ   ي متابعغ تكييڀ التجهيڈاػ ، ڣنقلڣمهامها تتمثل مصلح استثمار الشبك القاع

ٚيغ ڣضماڗ ڣصڤلها .     الڤطنيغ ڣالٖڣليغ عبڇ األلياف البص

 : سائل ٚ مصلح ال ٜڣناػ( . كباػ ڣتهتږ باملشًڇياػ ،ڣتسييڇ الڤسائل املإيغ )امل  ، االسهږ ،املخ
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 : ي ٙڬ للشبكاػ الهاتفيغ ڣاالتصاالػ مصلح التس ي االستغالڋ مهامها التسييڇ االٕا املتخصصغ 

لفغ من                          :مكاتظ ڣكل مكتظ لڢ مهام خاصغ بڢ  4ڣالتسڤيڄ ڣالتسعيڇ.ڣهي م

ي انشاء الخطڤ٭ املتخصصغ  الحسابا الكبر :  مكت -1 ه يتمثل  تتعامل مٸ  الت ڣ   ٕٙڣ

ٚطغ ، الجي٤ ،  ،البنڤڅ  نظمغ  الش نشاء  الحمايغ املٖنيغ ...علګ مستڤڥ الڤاليغ ڣيقڤم ه٘ا االخيڇ ب

سساػ . ٙ ( للم  التنبيڢ )االن٘ا

يث :  -2 ي متابعغ الڤكالءمكت املصالح الح ه ڣمهامڢ  ٙييڗ من جانظ يتمثل ٕٙڣ من " adsl" التجا

ٜبائن ٙقږ االعماڋ فيما يخ٨  نًڇنيـالخطڤ٭ املمنڤحغ لل  ڣعٖٕ حين عٖٕ ال  " .  adsl"ڣحساب 

عي التجاري : -3 ٚاقبغ ڣصيانغ الخطڤ٭ مكت الن ي م ه  ڣحت خطڤ٭  "fixe " الهاتفيغيتمثل ٕٙڣ

نڤاٵ " ADSL"اڋ  لګ ثالثغ  ٜبڤڗ حين ينقسږ ه٘ا االخيڇ  ڣالخطڤ٭ املتخصصغ علګ حسظ نڤٵ ال

ٚاقبغ نڤعيغ  ٜبڤڗ املتڤسٰ ڣالحساباػ الكبڇڥ ڣ املصالح العمڤميغ ڣم ٜبڤڗ العإڬ ڣال ڣهږ ال

 الخٖماػ املقٖمغ .

ي : املكت التجار  -4  : ڣيتمثل مهامڢ 

  ٙيغ ڣتحسي٠ الڤكاالػتنظيږ  ٕٙڣ كل عامل فيهږ ڣبنڤعيغ عمل الخطڤ٭ املتخصصغ . التجا

 ٚيڄ فڤاتيڇ الهاتڀ ڣ لڊ عن ط ٙيغ التابعغ لها.  عبڇ  " adsl"متابعغ املٖاخيل ٗڣ  الڤكاالػ التجا

 ٜبائن . متابعغ الًڇكيباػ  الجٖيٖع لل

 . ألتباعڢ عبڇ جميٸ الڤالياػ ڣتحقيقڢ ٚ ٚنامٌ هإف مسط  ڣضٸ ب

  ٚيغ .تڤجيڢ العماڋ مٸ التعامل مٸ ٚيقغ حض ٜبڤڗ بط ٜبڤڗ اڬ كيفيغ تعامل العماڋ مٸ ال  ال

  ٙقږ االعماڋ ڣلهږ يغ من  ٕٕٚڣ ٛيإع امل ي  سسغ ڣاڗ لهږ ٕٙڣ  ي ه٘ه امل ٙتهږ  ٚڣ تحسي٠ ڣتڤعيغ العماڋ بض

صال قائمغ عليهږ .ٙڬ  سسغ  ٙ فامل ٚا  ي اتخاٗ الق

ي ا   ٙڬ  ٚ .لڤحڣمن خالڋ ه٘ا نجٖ اڗ مصلحغ التسڤيڄ ٗاػ تسييڇ تجا ٜائ  ٖع العمليغ التصاالػ الج

ٚ لڤاليغ مستغانږ  (3-2)  الشكل                ٜائ  .: الهيكل التنظيم للڤحٖع العمليغ التصاالػ الج
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كال التجاري ا : بحث الثالثامل  سس اتصاال الجزائ ل . مل  بمستغان

ٚځ الګمن خالڋ املبحن الثالن  ٚيڀ  نتط هږالتع ٚ .ڤ الب املصالح ب ٜائ ٙيغ التصاالػ الج  كالغ التجا

ي باملطل االو : ي التع سسمصلح التس  .للم

. ٚ ٜائ ٚيڀ بمصلحغ التسڤيڄ ڣالهيكل التنظيم لڤكالغ اتصاالػ الج  نقڤم من خالڋ املطلظ االڣڋ بالتع

ي  ي مصلح التس ٚابٸ  :تع ٚع ڣهي تمثل املستڤڥ ال تي بعٖ الڤحٖع العمليغ مباش للهيكلغ التنظيميغ ت

ٜائٚ،ڣظيفتها  سسغ التصاالػ الج ٚإاػ امل ٚئيسيغ تسڤيڄ ڣبيٸ املنتجاػ ڣالخٖماػ ڣتحصيل اي ڣتسعګ  ال

سسغ  ٚيڄ خٖمتهږ بكفاءع ڣفعاليغ بحين تعتبڇ حلقغ ڣصل بيڗ امل ٚضا ڣڣالء املستهلكيڗ عن ط للڤصڤڋ ل

ٚ علګ مكاتظ  بائنها ، كما تتڤف ٜبائن ڣتحتڊ بهږ ڣتتڤاصل  اماميغ )الڤاجهغ االماميغ ( ٛڣ ڣتقڤم بااللتقاء مٸ ال

ٕاء  ي  ٚڥ  ٚاٙ ڣمكاتظ خلفيغ )الڤاجهغ الخلفيغ( ڣتهتږ ڣتقڤم بٖعږ ڣمسانٖع االنشطغ االخ معهږ باستم

ٙيغ  ڣالت تتجسٖ نشاطاتها ڣاهتماماتها بالڤظائڀ التسڤيقيغ ڣظائفها بحين تحتڤڬ جملغ من االقسام التجا

قسام :بحين تقڤم كل مصلحغ في لګ ثالف  ها تنقسږ   ڢ بڤظيفغ تسڤيقيغ معينغ ڣهي بٖٙڣ

  هٖافها :قس العالق مع الزب سسغ اتصاالػ ڣمبإئها  تتمثل  ٚ التڤاصل بيڗ م ي تنميغ ڣتطڤي

سساػ العمڤميغ  ٜبائن العإييڗ ڣكباٙ الحساباػ ڣ امل ٜبائن ڣالعمالء مهما كاڗ نڤعهږ كال ٜائٚ بال الج

 .....الخ

  كاال قس ق ٙيغ . تقڤم بمتابعغ ڣتقييږ  التجاري : البيع وشبك ال  ٕاء الڤكاالػ التجا

 ت ٜبڤڗ ڣمتابعغ  : والتحصيل قس الف ٚحلغ تهيئتها حت ڣصڤلها لل نطالقا من م ٚع  تقڤم بالفڤت

 الٖيڤڗ .

كال التجاري بمستغان  :(4-2الشكل )                        ي بال  .الهيكل التنظيمي ملصلح التس
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كال ام قسا املطل الثاني :  سس اتصاال الجزائ التجاريال  :مل

سسغ اتصاالػ  ٙيغ مل ي الڤكالغ التجا ڣلياػ مختلڀ االقسام  ٚف من خالڋ ه٘ا املطلظ عن مهام ڣمس نتع

ٜائٚ.   الج

ع االو : وليا االقسام . الف  مهام ومس

ٙڬ ،مهام  ٚيڀ بالقسږ التجا ٚٵ الګ التع ٚځ من خالڋ ه٘ا الف ڣلياػنتط  مختلڀ االقسام كمايلي:  ڣمس

سسغ ڣال٘ڬ يعمل علګ : القس التجار :-2-1 ٚ امل ي تطڤي  يعتبڇ من اهږ الڤظائڀ الحيڤيغ ال٘ڬ يساهږ 

 . ٙيغ ڣتقنيغ ٜبڤڗ بڤاسطغ ڣحٖاػ تجا  ٙضاء ال

 . ٜبائن ٙيغ ڣال ٜبائن ڣالتٖخل بيڗ الڤحٖاػ التجا  معالجغ عائٖاػ ال

 علګ حسظ تطلعاتڢ ڣ ٕٚ  ٙغباتڢ . تكڤين الخٖمغ الشخصيغ لكل ف

  ٚاقبغ ملفاػ ٜبائن .تسييڇ ڣم  ال

  ٚقيغ املصلحغ من حين تقٖيږ الخٖماػ  . اإلشهاٙ ڣت

 . نڤعيغ الخٖماػ ٚ ٙيغ الت تسمِ للمصلحغ بتطڤي  جمٸ املعلڤماػ االحصائيغ التجا

 ٕٖتسييڇ ملفاػ الطلباػ املشًڇكيڗ الج . 

وليا قس الزبائن-2-1-1  :مهام ومس

ڣلياتڢ  ٜبائن  ڣاهږ مهامڢ ڣمس ٚيڀ  بقسږ ال  كمايلي:نقڤم  بالتع

ٜبڤڗ ڣيعمل علګ:قس الزبائن :  ڣهڤ قسږ يهتږ بكل االمٙڤ املتعلقغ بال



  -وحدة مستغانم -الفصل الثاني                                      دراس حال اتصاال الجزائر
                                                                                                    

42 

 

  ٜبائن بالنسبغ ٙاء ال ٛمغ للحصڤڋ علګ الطلباػ ڣ ٙيغ الت ضماڗ ڣضٍڤ الڤسائل الال لبيٸ الڤحٖاػ التجا

ٚتبطغ بالبيٸ .  تكڤڗ م

 . ٙيغ من اجل تحسيڗ قڤڥ البيٸ  ضماڗ الٖعامغ بالنسبغ للڤحٖاػ التجا

 ٙيغ . تفعيل ٙنغ بقڤع بيٸ الڤحٖاػ التجا ٜبڤڗ باملقا ٜبڤڗ بتحليل ال ٙضاء لل  مقڤماػ اال

 ، ٙڬ ٙيغ ڣضماڗ تشكيل مخطٰ املساهږ التجا ٜبڤڗ بالنسبغ لكل ڣحٖع تجا ٚيڀ مڤضڤعاػ البيٸ لل ڣتع

ٙ ڣاملڤاضيٸ  ٜبائن لتطبيقها ڣالعمل بها  التابٸ للحصڤڋ علګ االفكا  . املحب٘ع من قبل ال

 ٙائهږ  تكڤين ڣتحسيڗ ٍٚ الجيٖ للخٖمغ املقٖمغ ڣمحاڣلغ استقطاب ا الخٖمغ الشخصيغ من خالڋ الش

ٜبائن .  ڣڣضٸ ٕفًڇ اقًڇاحاػ لل

 . ٜبڤڗ ڣمتابعغ انشغاالتڢ  استقباڋ ال

 . ٜبڤڗ  تلبيغ طلباػ ال

 ٖمتابعغ طلباػ الخٰ الهاتفي الجٖي . 

 . متابعغ طلباػ تحڤيل خٰ الهاتڀ 

 . ٜبائن ع لل  تقٖيږ الفاتٙڤ

ت والتحصيلمهام -2-1-2 وليا الف  : ومس

ڣلياتڢ.  ٚيڀ بالقسږ املالي ڣاهږ مهامڢ ڣمس  نقڤم بالتع

سسغ  قس املالي : ڣهڤ قسږ يهتږ بالڤظيفغ املاليغ ،ڣمن اهږ ڣظائفڢ الحيڤيغ الت يتڤقڀ عليها نشا٭ امل

ي : ڣلياتڢ   ڣتتمثل مهامڢ ڣمس

 ٚع ٚحلغ  ، تضمن عمليغ الفڤت ٙڣسغ من اجل الڤصڤڋ الګ م التحصيل ،تغطيغ ڣعاله القيږ املحققغ ڣاملٖ

ٚ االبٖاٵ ڣاالخًڇاٵ .  التطڤي

  سي٠تضمن عمليغ ٙشيڀڣاالحتفاٱ  ت ٚع ب سسغ من احصاءاػ الفڤت ڣالتحصيل ڣاالتصاڋ  امل

ٛبائنها ڣضماڗ ڣالئهږ . ٙضا  سسغ ڣتحقيڄ  ٜبائن لخٖماػ امل ٚيڀ ال  بالًڇتيظ ،قڤع املعلڤمغ املڤجهغ لتع

 ٚع ڣ ٜبائن  تضمن عمليغ الفڤت ٙ ال فكا ٙقامالتحصيل تغطيغ االخًڇاعاػ ڣضماڗ الحصڤڋ علګ  اعماڋ  ڣ

ٜبائن  ميڗ علګ ال  .ڣك٘ا الت
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 ػ .معالجغ الشكاڣڬ ڣاالحتجاجا 

 . ٙجيغ  تڤفيڇ االمڤاڋ الخا

 . ٙيغ  املتابعغ املاليغ للڤكالغ التجا

 . سسغ ٕٙ املاليغ الحتياجاػ ڣمتطلباػ امل  تڤفيڇ املڤا

 املاليغ ٕٙ   .التسييڇ االمثل للمڤا

ع الثاني سس اتصاال الجزائ .مهام  :  الف  م

ٚ منها مايلي سسغ بمهام مختلفغ ن٘ك  : تتميڈ امل

ئيسي :املهام -2-2  ال

 ٚتيظ ڣتڤسيٸ الشبكغ الهاتفيغ  ي الڤاليغ . ٙفٸ مستڤڥ التحصيل ڣت

  ي الهاتڀ الثابـ بنڤعيغ الخطي ڣالالسلكي ي  ADSLٛيإع عٖٕ املشًڇكيڗ  يإع عٖٕ املشًڇكيڗ  ٛڣ

 االنًڇنيـ علي التٖفڄ .

 ٚيغ االلشبكغ شًڇكيڗ ،فضال عن متابعغ اليڤميغ اصاٍل التعطالػ الت تم٠ خطڤ٭ امل لياف البص

 .املمتٖع عبڇ الڤاليغ 

  ٜڣيٖها نشاء شبكغ محليغ ڣت ٚكاػ بالخٖماػ املختلفغ لالتصاالػ ك سساػ العمڤميغ ڣالش ٜڣيٖ امل ت

ي نقل املعطياػ مثل الخطڤ٭ الخاصغ .  بالتحضيڇاػ الت تستخٖم 

 ٚيغ االقليميغ ڣ ٜڣيٖ املٖي ٚيغ ڣالسنڤيغ ، ڣباملعطياػ ڣاملعلڤماػ  باإلحصائياػالجهڤيغ  ت االسبڤعيغ ڣالشه

ٙيٸ املستقبليغ .  الت تتعلڄ باملشا

ٚيغواملصالح : ليا االدارو هام ومس م-2-2-1  عمليغ مستقلغ ماليا  هي ڣحٖع العملياتيغ لالتصاالػ ڗ املٖي

ٙيغ التابعغ ٙبٸ لها ،   ،تسييڇ الڤحٖاػ التقنيغ ڣالتجا ٚ ڣهي مقسمغ الګ ا ٚع باملٖي ٚتبطغ مباش ٙاػ اساسيغ م ٕا

ٙاػ  كما يلي : ڣلياػ ه٘ه االٕا  العملي لالتصاالػ ،ڣمهام ڣمس

ي- جل بلڤٹ  مختلڀ:ڣهڤ يقڤم بالتسييڇ ڣالتنسيڄ مابيڗ  امل القطاعاػ التقنيغ ڣاملاليغ ڣالڤسائل من 

ٚع .  االهٖاف املسط
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 : تقڤم بمايلي االدار التقني :-ب

 ٛاػ املصالح التقنيغ .التنسيڄ بيڗ مخ  تلڀ املصالح التقنيغ ، ڣك٘ا متابعغ انجا

 ٜبائن من حين تڤسيٸ متابع  شبكغ االتصاڋ . غ انشغاالػ ال

  ٚيغ ڣالسنڤ ٚ االسبڤعيغ ڣالشه ٙي ٚاسالػ ڣالتقا ٚيغ العامغمتابعغ مختلڀ امل لګ املٖي ٚفڤعغ  حين اڗ يغ امل

لګ ثالف مصالح ڣهي :  القسږ التقن ينقسږ 

ي-2-2-2 م ب: مصلح الهياكل القاع  :وتق

 ٜعلسهٚ علګ الصيانغ جميٸ ا ي حالغ التشغيل علګ مستڤڥ جمي األجه ٜ ڣالعتإ  ٚاك ٸ البلٖياػ عبڇ امل

 .الجهڤيغ 

  ٚامٌ الصيانغ ٜععٖإ ب ٚيغ ( . لألجه  ڣالتڤصيالػ )االلياف البص

 غ لشبكغ االتصاالػ .عٖإ املخططاػ الحاليغ ڣاملستقبل 

 . ٚيغ ڣتبليغها للمصالح سبڤعيغ ڣشه  ٚ ٙي  عٖإ تقا

  ٕٛاػ الجٖيٖع علګ مستڤڥ العتا ٜعمتابعغ االنجا ٚاسالػ االلياف  ڣاألجه علګ مستڤڥ الڤاليغ )امل

ٚيغ  (.البص

 :يلي ڣهي تقڤم بمامصلح شبك املعطيا : -2-2-3 

  ٚياػ علګ مستڤڥ الڤ سساػ ڣاملٖي حغ ،العٖالغ ..اليغ الٖاخليغ ،متابعغ شبكاػ امل لخ ال .. 

 ، ٕعلګ مستڤڥ كل الڤاليغڣمتابعغ حالغ العتإ لشبكغ االنًڇنيـ متابعغ الشبكاػ الجٖيٖع العتا.  

  ٌعٖإ البڇام ي  ٙكغ   لشبكغ االتصاالػ . التڤسعيغاملشا

 2-2-4-: خ  مصلح شبك ال

 . ٚ ع عبڇ الٖڣائ ٜ املڤجٕڤ ٚاك  تسييڇ شبكغ الخطڤ٭ الهاتفيغ علګ مستڤڥ الڤاليغ بڤاسطغ م

  ٚنامٌ الصيانغ ٜاناػ ( عٖإ ب يصاڋ الكڤابل ،الخ ڣشبكغ الخطڤ٭ ،ڣصيانغ الهياكل القاعٖيغ )قنڤاػ 

. 

  ٚامٌ تڤسعيغ لشبكغ الخطڤ٭ علګ مستڤ  (. ح٘ف الكڤابل،ڥ مختلڀ البلٖياػ )كابل ،قنڤاػعٖإ ب
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سائل-2-2-5   ي وال ارد البش  ڣيقڤم ب: : دار امل

  عماڋ املصالح امللحقغ ڣالتنسيڄ فيما بينها ،ڣمتابعغ ٛ البياناػ متابعغ  نجا ٚنامٌ التشغيل ڣ ڗ ب ،حين 

ٚيغ  ٕٙ البش ٙبٸ مصالح كل منهږ يهتږ بعمل معيڗ :قسږ املڤا لګ ا  ينقسږ 

وات :-2-2-6   ظفي وال م ب:مصلح تسيير امل  وتق

 ٚاتظ ،التغيڇاػ امل ي السيڇع العمليغ للعامل متابعغ ملفاػ العماڋ من حين ال  ، االقٖميغ)ختلفغ 

 (.العالڣاػ

 . ٖعٖإ ملفاػ العماڋ الجٖٕ ڣاملحاليڗ علګ التقاع 

م ب :-2-2-7    ين :تق  مصلح تسيير التك

 . ٚ ٚامٌ التكڤين باملساڣاع مٸ مختلڀ مصالح املٖي  عٖإ ب

 . متابعغ ملفاػ التكڤين لجميٸ العماڋ بمختلڀ املستڤياػ 

م ب:-2-2-8 سائل :تق  مصلح تسيير ال

 . سسغ ڣمتابعغ البڇامٌ الجٖيٖع من حين البناء  متابعغ صيانغ مختلڀ هياكل امل

 .ٛم املكاتظ ...الخ ٚيغ من حين لڤا  متابعغ ڣصيانغ ڣسائل النقل ،ڣاقتناء احتياجاػ املٖي

 سسغاقتناء احتياج ٛ للم ٚباء ڣاملاء ڣالغا ٛم  الصيانغ ،ڣمتابعغ فڤاتيڇ الكه ٚ من حين لڤا   .اػ املٖي

م ب:-2-2-9         مصلح تسيير املمتلكا :تق

 . ٙيغ للممتلكاػ ڣ امللفاػ االٕا سسغ علګ مستڤڥ الڤاليغ ،ڣمتابعغ الڤثائڄ   حصاء جميٸ ممتلكاػ امل

  سسغ .،ڣمتابعغ متابعغ ممتلكاػ جٖيٖع  االحصاءاػ السنڤيغ للم

ل ثال مصالح :-2-2-10  االدار التجاري :تنقس 

ٜبائن       ي : : مصلحغ العالقاػ مٸ ال  ڣمهامها تتمثل 

 .ٙيغ التابعغ لها ٚيڄ الڤحٖاػ التقنيغ ڣالتجا ٜبڤڗ عن ط ٚ علګ اضاء ال  السه
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  سسغ ،ڣتكڤين ٙيغ للم لګ االهٖاف التجا ي الڤصڤڋ  ي املصلحغ .املساهمغ   املستخٖميڗ 

 . عطاء الحلڤڋ ملشاكلهږ ٙضائهږ ڣ ٜبائن ،ڣالعمل علګ  ٙاسغ ڣمعالجغ الشكاڣڬ ڣطعڤڗ ال ٕ 

كاال التجاري :-2-1-11 ي :مصلح ق البيع وشبك ال  تتمثل مهامها 

  ٜبڤڗ ٙاسغ تحليل سلڤڅ ال ٚجڤع ،ڣالقيام بٖ ٛمغ لتحقيڄ اهٖاف البيٸ امل اتجاه ضماڗ الڤسائل الال

 عمليغ البيٸ .

 ) ٙيغ )ڣكالغ ، قسږ ي كل ڣحٖع تجا ٙڬ يحٖٕ اهٖاف عمليغ البيٸ   .عٖإ مخطٰ عمل تجا

 . ي املصلحغ  تكڤين املستخٖميڗ 

ي :-2-2-12 ي ال ي:مصلح االتاوا وتس  ڣتتمثل مهامها 

  يغ للمستحقاػ مٸ عالجغ املضماڗ متابعغ الفڤاتيڇ الهاتفيغ ڣتحصيلها ڣ ٜبڤڗ .الٕڤ  ال

  ٚيغ االقليميغ ڣالعمل علګ ضماڗ صحغ املعلڤماػ لګ املٖي ٙسالها  عٖإ ميڈانيغ الفڤاتيڇ ،ڣ

ٜبڤڗ . ٙضاء ال ي   للمساهمغ 

ني :-2-1-13 و القان ٙبٸ مصالح ڣهي امليڈانيغ املاليغ االدار املالي واملحاسبي والش ڣتتكڤڗ من ا

سسغ من مشًڇكغ الهٖف ،منه  ڣاملحاسبيغ ڣمهامها  عٖإ امليڈانيغ ڣالتسييڇ  املالي ڣاملحاسب ألمڤاڋ امل ا 

 . خالڋ تسييڇ الحساباػ

ع الثالث : سساالتالف اني مل  اتصاال الجزائ . صاال املي

ٚ علګ مستڤڥ  ٜائ سسغ اتصاالػ الج ي م ٜ سياسغ االتصاڋ  ٚتك   ڣسائل مختلفغ منها : ت

اني :-2-3  االتصاال املي

  را اإلعالمي :املجاال سسغ صممـ باالعتمإ علګ الڤسائل واملنش سياسغ االتصاڋ ٕاخل امل

ٚ منها : ي املحتڤڥ ڣن٘ك حفيغ الت تختلڀ  اػ ال  املكتڤبغ بالڤجڢ االڣڋ ،خاصغ املجاالػ ڣاملنشٙڤ
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 سسغ ڣاهږ  : مجل اتصاال الجزائ ٙ فصليا ڣهي تقڤم بع٩ٚ نشاطاػ امل ٚيغ  األحٖافتصٖ تملڊ مٖي

ٚ ا ٜائ ي تصاالػ الج ٚف القاٙ بالتعييناػ  ٛاػ املحققغ ڣتع ٚطغ  الفيٖيڤ تثبـ بنظام االنجا ٙصيٖ من اش

سسغ   . امل

  ي ٚاػ عن السنغ املاضيغ  : الحصيل السن ش ٙقام ڣامل ٙ سنڤيا الهٖف منڢ تقٖيږ اال هي ملڀ يصٖ

ي كل املجالػ خاصغ املاليغ .  حين يلخ٨ النتائٌ املحققغ 

  : يع ا الس لڊ النش سسغ االلكًڇڣني ٗڣ ٚاػ علګ مستڤڥ الهياكل امل مت تطلظ تصٖٙ النش

ي االحٖاف الهامغ الت تحتاه للمتابعغ  ٚيٸ خاصغ  باستعماڋ الفاك٠ اڣ البڇيٖ االمٚ ، االبالٹ الس

ٚع .  املستم

 ط ي ويفالم الف اص املضغ ٚيغ ا :  Vidio Film et Rom االق ٙصيٖ يثبـ تصاالػ تملڊ مٖي  ٚ ٜائ الج

ي االجتماعاػ ڣامللتقياػ  ٚيغ فه مڤجهڢ لكل هياكل ڣتستعمل  بنظام الڤسائل السمعيغ البص

   .ڣالًڇبصاػ

 ٚيغ  االجتماعي حسظ الحاجغ فه مڤجهغ اڣ اكٌڇ اڣ اقل ڣه٘ا ڣجظ :تكڤڗ االجتماعاػ اسبڤعيغ ، شه

ڣليڗ ساء املكاتظ اڬ املس سساػ . لٚ ي امل ٚ هام اڣ تنظيږ جٖيٖ   ،لنقل املعلڤماػ عن ام

سس اتصاال الجزائ مشاكل-2-3-1  :م

ٚاقيل ڣمشاكل      ٜائٚ من املعلڤم اڗ كل منظمغ لها ع اڣ الڤحٖع العمليغ تڤاجهها ،ك٘لڊ لالتصاالػ الج

ٚ مايلي   :لالتصاالػ اٗ ال تخلڤ من نقائ٨ ڣ صعڤباػ تڤجڢ نشاطها ڣمن بيڗ ه٘ه املشاكل ن٘ك

 .ٜبائن ي تقٖيږ عمل املصالح لل ٕڬ الګ خلڄ نڤٵ من االكتظاٱ  ٚ حجږ الڤحٖع مما ي  صغ

 . نق٨ املستڤڥ التكڤين للعماڋ 

 ي بع٬ املن ي إاء ڣ ينجږ عنڢ اصظشغٙڤ  خيڇ   العمل . الت

 ي إاء العمل خيڇ   . سڤء التنظيږ مما ينجږ عنها الفڤض  ڣبالتالي الت

 . ٚقل لسيڇ العمل ٜع االعالم ڣال٘ڬ يكڤڗ مع جه ي   نق٨ الصيانغ 

 . ٚڥ سساػ االخ ٚكاػ ڣامل ٚف الش  املنافسغ الت منها من ط

 .  ٚ ٜائ ٙ ڣالًڇڣيٌ للڤحٖع العمليغ التصاالػ الج  قلغ االشها
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  ٛعاػ ي االجل املنا ع  ٜبائن ڣاملشًڇكيڗ ال يٖفعڤڗ الفاتٙڤ الت تقٸ بيڗ الڤحٖع العمليغ التصاالػ ڣال

 . املحٖٕ

سس اتصاال الجزائ :-2-3-2   االفا املستقبلي مل

ٚيڄ  تي عن ط ٚ يمكن تفإيها ڣه٘ا ي ٜائ ح اڗ املشاكل الت تڤاجهها الڤحٖع العمليغ التصاالػ الج من الڤا

ي :التسييڇ الحسن ڣ  ٍٚ افاځ تتمثل   الجيٖ عن ملختلڀ العملياػ الت تتږ علګ مستڤاها ڣله٘ا ڣجظ ط

 . ٕڬ الګ القضاء علګ البطالغ ٚع ڣه٘ا ي  خلڄ مناصظ الشغل بالنسبغ للڤظائڀ الشاغ

 . ٚڣٵ تڤسيٸ حجږ الڤحٖع ٚځ مش  ط

 يسهل علګ مختلڀ املڤظفيڗ تقٖيږ خٖماػ بكل سهڤلغ  خلڄ نڤٵ من النظام ٕاخل الڤحٖع ڣه٘ا ما

ٜبائن .  لل

 هليڗ ل عماڋ م  ٙ ي ميٖاڗ عملهږ االتصاليشها  . هږ خبڇع 

  ٚع ٚاقبغ املستم  . ملختلڀ املصالحامل

 ٚنغ ڣحٖاثغ الڤسائل امل ٚقابغ .االتجاه نحڤ العص ي املحاسبغ ڣك٘ا ال  تخصصغ 

ي اداء  الثالث : املطل ما واالتصا عل تط جيا املعل ل سس اث تكن كال  اتصاال الجزائ م ب

اني  - مستغان راس املي   -ال

سسغ لڤكالغ مستغ          ٕاء امل ٙاسغ اثٚ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ علګ تطڤيٚ  ه٘ه ڣظفنا  انږلٖ

ي جٖاڣڋ ڣظيفيغ مقسمغ الګ ثالف خاناػ تحتڤڬ االڣلګ علګ االجڤبغ املقًڇحغ ڣالثانيغ علګ عٖٕ  البياناػ 

املبحڤثيڗ ڣالثالثغ علګ النسبغ املئڤيغ املتحصل عليها ، ڣبعٖ حساب النسظ املئڤيغ نقڤم بالتعليڄ علګ النتائٌ 

ٚڣح ٚ كل تعليڄ ،ڣالقيام بالتحليل االحصائي للجابغ عن االسئلغ املط لڊ  لقبڤڋ  غڣڣضٸ استنتاجاػ تفس ٗڣ

 ٚ ٙفضها .الف  ضيغ اڣ 

راس  دوا ال  :مجتمع و



  -وحدة مستغانم -الفصل الثاني                                      دراس حال اتصاال الجزائر
                                                                                                    

49 

 

       ٚ ٜائ سسغ اتصاالػ الج ي جميٸ عماڋ م ٙاسغ  ٙ القيام يتمثل مجتمٸ الٖ ٚا لتع٘ لڤكالغ مستغانږ ، ڣنظ

 ٙ ٙاسغ قمنا باختيا ح الشامل ملجتمٸ الٖ ٙاسغ الت تتكڤڗ من   بامل ي   30عينغ الٖ سسغ بعٖما تږ املعامل 

يٸ ٙاػ  كل تٛڤ  . ها ا بح٘ف ما ال يصلح منڣقمناستما

ع االو :   .تحليل البيانا الشخصي للعين الف

ٙاسغ ڣاقٸ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  لڊ من خالڋ ٕ قمنا  بتحليل البياناػ الشخصيغ للعينغ ٗڣ

ٚها ث ٚٵ مستغانږ . ڣ ٚ ف ٜائ سسغ اتصاالػ الج  علګ م

 .ڣاألقٖميغ الجن٠ ڣاملستڤڥ التعليم قڤم اڣال بتحليل كل من السن ،ن

 الجنس :-2-1  

 

 

 

و )                                         ار للعين حس الجنس 1-2الج يع التك  ( : يبي الت

ار املطل الجنس                  ار النسب التك  التك
 43% 13 ك                 
 57% 17 ان                 
ع                 100% 30 املجم

ر : من نتائ االستبيا                                                                                                    .املص

سس اتصاال الجزائ ) 05(2-الشكل    اد عين م ف كيب جنس     : يمثل ت
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ر :                                               اد الطالب من نتائ االستبيااملص  . من اع

ٚإ العينغ حسظ الجن٠ ،فنالحٴ اڗ نسبغ  من خالڋ ف ناف من جن٠ اال  57%الجٖڣڋ يتبيڗ لنا ا

ٙنغ مٸ نسبغ ال٘كٙڤ الت تبلغ   ڣه٘ا يعٕڤ الګ طبيعغ ڣثقافغ املجتمٸ . 43%تمثل االغلبيغ من العينغ مقا

ي-1-1- 2 حها من خالڋ الجٖڣڋ التالي : الفئ العم ٚ الګ ثالف نڤ                                                                                                                                                             :قسمنا فئاػ العم

 

 

 

 

راس:يب (2-2و رق  )جلا ي لعين ال  :ي الفئ العم

ر : من نتائ االستبيا                                                                                                     .املص

43% 

57% 

 انث                  ذكر                 

ار املطل العم                        ار النسب التك  التك
 27% 08 30ال 20من  

 40% 12 40ال  31من 

ر من   33% 10 40اك
ع  100% 30 املجم
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راس (06-2) رق الشكل                      ي لعين ال  : يبي الفئ العم

 

اد الطالب اعتمادا                                                 ر من اع  نتائ االستبيا . املص

ٜائٚ حين خالڋ الجٖڣڋ اعاله من     سسغ اتصاالػ الج ٚيغ مل ح اهميغ تقسيږ الفئغ العم اڗ نڤ

ٚ من  40%نسبغ  سنغ بنسبغ  40، ڣتليها الفئغ االكٌڇ من  سنغ ڣهي الفئغ الغالبغ 40الګ  31يبلغڤڗ من العم

سسغ تستقطظ فئغ ال٘ين لهږ خبڇع  %33تبلغ  ڣحيڤيغ ڣ إاء متميڈ  ڣبالتالي اكٌڇ  ڣه٘ا يٖڋ علګ اڗ امل

يغ عاليغ عليها انتاجيغ  ٕٕٚڣ سسغ تعتمٖ علګ الخبڇع املهنيغ مما يعٕڤ بم  . ڣاألقٖميغڣمن هنا نستنتٌ اڗ امل

 املست التعليمي :-2 -2-1

ٙڣسغ كما بتقسيږ  نقڤم   يلي: املستڤڥ التعليم للعينغ املٖ

                                                  

و )                                      اد( : يبي املست التعليمي 3-2الج  . العين ألف

ار املطل املست التعليمي         ار النسب التك  التك
 20% 06 ثان  من اقل         

 30% 09 ثان             
 50% 15 جامعي             
ع               100% 30 املجم

ر : من نتائ االستبيا                                                                                                .املص

27% 

40% 

33% 

    40اكثر من             40ال  31من        30ال 20من        
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راس (: يبي07(2-الشكل                                   .املست التعليمي لعين ال

  

ر                                       اد الطالب اعتمادا علاملص  نتائ االستبيا . :من اع

ٚ لنا الجٖڣڋ        ٙاسغ يبلغ يظه ٚإ عينغ الٖ ٙتفاٵ 50%اڗ متغيڇ املستڤڥ التعليم ألف جامعي ڣيعٕڤ اال

ي استخٖاملګ احتياه  ٚإ ٗڣڬ كفاءع  ف لګ  سسغ  سسغ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ امل ڣڗ امل لڊ لتسييڇ ش  ٗڣ

، ٚ ي املحيٰ التناف٦  ڣاإلبٖاٵڣك٘لڊ احتياجها الګ التغيڇ املستم ٚڣنغ   تعليږ ثانڤڬ  30%، ڣ نسبغ  الٖائږ ڣامل

ٙاػ ٛيإع تڤظيڀ جميٸ القٖ ي  ٚإ العينغ مما يساهږ  ٙف من مخڣ  من اف  تلڀ املستڤياػ التعليميغاملعا

سسغ  ي امل ٚفٸ من االٕاء   .للتحسيڗ ڣال

مي  -1-3- 2  : االق

ٙڣسغ كما  :  يلي نقڤم بتقسيږ علګ حسظ العينغ املٖ

 

و رق                                             ظ سس 4-2) الج  .( :يمثل م العمل مع امل

مي              ار  االق ار املطل التك  النسب التك
ا  5اقل من           26% 08 سن

ا  10ال  5من         33% 10 سن
ر من        ا 10اك  40% 12 سن

ع           100% 30 املجم

ر : من نتائ االس .تاملص  بيا

6 

9 

15 

20% 30% 50% 

  جامعي            ثان              اقل ثان          
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سسالع: يبي م )08 (2-  الشكل                                                         .مل مع امل

 

اد الباحث اعتمادا علا ر :من اع  .نتائ االستبيا  ملص

سسغ ،بحين ڣهي  %40سنڤاػ نسبغ  10من  كٌڇ تحتل الفئغ اال يمثل الشكل مٖع العمل لٖڥ امل

سسغ ڣهي الفئغ ٗاػ الخبڇع املهنيغ ڣالكفاءع العاليغ ي امل سسغ  الت النسبغ الغالبغ  تعتمٖ عليها لتسييڇ امل

ڣه٘ه النسظ تٖڋ علګ  %26ڣ%33(سنڤاػ تًڇاٍڣ نسبها مابيڗ  5)اقل من فئغ  ( سنڤاػ ڣ 10-5بينما فئغ )،

ي اغلظ  ٙغږ حاجتها الګ التكڤين ڣالتڤجيڢ  ي ڣتحتل جٜء كبيڇ من الڤظيفغ  اڗ فئغ الشباب ك٘لڊ لها ٕٙڣ 

 . األحياڗ

 

 

ع الثاني :  :تحليل االسئلاملتعلق بالنتائ الف

ٚٵ الثاني الګ  ٚځ من خالڋ الف ٚفغ نتط  خالڋ االقًڇاحاػ التاليغ منالعڤامل الت تجعل إاء العامل ايجابي مع

ػ :  . الًڇقيغ اڣ االجٚ املكاف

سس :تقيي  -2-2 سسغ من خالڋ االٕاء يتږ تاالداء في امل  ڣللحصڤڋ علګ افضل االيجابي للعامليڗ قييږ امل

ٕٕٚڣ ، اڋ التاليل٘لڊ  م ٍٚ الس  : نقڤم بط
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امل ال يجعل اداء ايجابيا ؟-  ماهي الع

و رق )                                                          سس  :  (5-2الج  .  تقيي اداء امل

ار النسب االجاب            ي التك  النسب املئ
 %43,33 13 االج           

 %26,67 08 املكاف          
رقي             %30 09 ال

ع           % 100 30 املجم

ر  .: من نتائ االستبيا املص

سس االداء في يبي تقيي  :(209-الشكل )                                       . امل

 

اد                                      ر من اع  .نتائ االستبيا الباحث اعتمادا علاملص

ٙقږ )    ح الجٖڣڋ  ٚ جعل من إاءهږ  مڤظڀ من العينغ 13 اڗ  (05-2يڤ ٙڣسغ  عبڇػ باڗ االج املٖ

ٕٚ اڬ اڗ ما %33،43ايجابيا بنسبغ  ٚه  العامل يهږ الف ٚفٸ من اج ،ڣعبڇػ  هڤ تحسيڗ مستڤاه املعيش  ڣال

ٚڥ عن الًڇقيغ بنسبغ  غباتهږ . %30عينغ اخ ٙاػ املڤظفيڗ ٙڣ ٚفٸ من معنڤياػ ڣقٖ  ه٘ا يٖڋ علګ انها ت

ظائ-2-2-1 جيا في تسيير ال ل ٍٚ  : دور التكن ٚفغ ٕٙڣ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ قمنا بط ملع

ٙبِ الڤقـ ي  اڋ مٸ ڣضٸ اقًڇاحاػ املتمثلغ  اڋ  للجابغ، الٖقغ ڣسهڤلغ االستعماڋ  س عن الس

ٙاسغ عينغ مكڤنغ من   . عامل 30نقڤم بٖ

43% 

27% 

30% 

 الترقي            المكافآ           االجر           
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ظائ ؟ ما ما واالتصا في مجا تسيير ال جيا املعل ل  هي مزايا تكن

و  )                                    مها زاياامليمثل (:06-2الج جيا  ال تق ل سس لالتكن  لم

ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ
ق  33.33% 10 ربح ال

ق  43.33% 13 ال
ل االستعما  23.33 % 07 سه

ع  100% 30 املجم
ر : من نتائ االستبيا  . املص

جيا لل زايايمثل امل : (10-2) رق الشكل       ل مها التكن سسال تق  م

 

اد الطالب اعتمادا عل                                            ر : من اع . املص  نتائ االستبيا

ٜايا تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ بحين نسبغ     ٙڣسغ م ح الجٖڣڋ من خالڋ العينغ املٖ يڤ

جيل املعلڤماػ الخاصغ  % 43.33 ٙئ ڣ ت تمثل الٖقغ فه تلعظ ٕٙڣ مهږ مثال ٕقغ الحساباػ ڣالنتائٌ ڣالتڤا

ٜبائن ڣاملڤظفيڗ ڣغيڇها ،بينما  ٙبِ الڤقـ   %33.33بال بحين تڤفٚ التكنڤلڤجيا الڤقـ ڣاملسافاػ  نسبغ 

الحظنا انها اقل %23.33غ لسهڤلغ االستعماڋ نسبتها بكالتعامل بالبڇيٖ االلكًڇڣني ڣالفاك٠ ڣغيڇه ، اما بالنس

ٚف بع٬ العماڋ  ي استعماڋ التكنڤلڤجيا من ط  .نسبغ اڬ انڢ يڤجٖ صعڤبغ 
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سس :-2-2-2 جيا في امل ل ٚفغ مستڤڥ التكنڤلڤجيا  تقيي مست التكن ٙاسغ فئغ معينغ ملع نقڤم بٖ

ٙڣسغ ڣڣضٸ اقًڇاحاػ  اڋ علګ العينغ املٖ ٍٚ الس سسغ بط ي امل الجٖيٖع للمعلڤماػ ڣاالتصاڋ املعتمٖع 

ع ، متڤسطغ اڣ سيئغ.  ي متطٙڤ  متمثلغ 

يالكي تقيي مست  جيا الج ل ما واالتصالمل تكن سساملعتم  عل  ؟في امل

و  )                                       سس :(07-2الج جيا املعتم في امل ل  يبي مست التكن

ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ
ر  50% 15 متط
سط  36.67% 11 مت

 33 .13% 04 سيئ
ع  %100 30 املجم

ر : من نتائ االستبيا .                                                                                                                 املص

           

 

 

 

 

 

سس (:211-) الشكل                جيا في امل ل  يمثل مست التكن
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اد               ر :من اع  .الطالب اعتمادا عل نتائ االستبيااملص

ح الجٖڣڋ  ٙاسغ فئغ  مستڤڥ  يڤ سسغ من خالڋ ٕ ي امل تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ املعتمٖع 

ٚڥ اڗ استعماڋ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  متڤسٰ ، %37فنالحٴ اڗ نسبغ معينغ  كما  من العينغ  ت

ٚ %  13الحظنا اڗ نسبغ استياء العامليڗ قليلغ تقٖٙ نسبتها ب  سسغ تسعګ الګ تحسيڗ ڣتطڤي اڬ اڗ امل

ٚإ العينغ %50نسبغ  بينما  ، التكنڤلڤجيا ٚڥ  من اف ٙ اڗ العمل بتكنڤلڤجيا  املعلڤماػ ڣاالتصاڋ  ت  ، متطڤ

ي امل  ٚ التكنڤلڤجيا  ي ڣه٘ا يٖڋ علګ اڗ ه٘ه العينغ تسعګ الګ تطڤي ٙاجٸ الګ مستڤڥ التحكږ  لڊ  سسغ ٗڣ

ي  باإلضافغالتكنڤلڤجيا املستعملغ  ٚځ العمل اڣ التجهيڈاػ  الګ اطالعهږ علګ تكنڤلڤجيا اكٌڇ تطٙڤ املتعلقغ بط

ٚڥ  سساػ اخ  .م

جياثق العامل نح  -2-2-3 ل ما و تكن ٚفغ مٖڥ ثقغ العامل  :االتصا  املعل ٙاسغ فئغ معينغ ملع نقڤم بٖ

اػ التكنڤلڤجيغ  ي ظل التطٙڤ   .نحڤ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ ڣمٖڥ امكانيتڢ للمحافظغ علګ ڣظيفتڢ 

ا عل وظيفت ؟ ما و االتصا خط ي للمعل جيا الج ل  هل تشكل التكن

 

 

 

 

و رق                           ما واالتصالعامل نح ايبي ثق  :(08-2) الج جيا معل ل  تكن

50% 

37% 

13% 

رة  متط

سط  مت
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ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ
 20% 06 نع
 80% 24 ال

ع  100% 30 املجم

ر:من نتائ االستبيا  .املص

ما واالتصايمثل ثق العام : ) 12(2-الشكل           جيا معل ل  ل نح تكن

 

اد الطالب باالعتماد عل نتائ االستبيا .                               ر :من اع  املص

ڗ نسبغ  ٚڣڗ اڗ إخاڋ التكنڤلڤجيا الجٖيٖع للمعلڤماػ ال  %80حسظ الجٖڣڋ ف ٚإ العينغ ي من اف

ٚا علګ ڣظيفتهږ  ٙبِ الڤقـ ڣالٖقغ  تشكل خط ڄ ال٘ڬ يبيڗ ي الجٖڣڋ الساب كما الحظنا بل تساعٖهږ علګ 

ٜايا تكنڤلڤجيا  سسغ علڤماػ ڣاالتصاڋ املم ٚا نڤعا   ااجابڤ  %20، بينما  ي تسييڇ ڣظائڀ امل بنعږ تشكل خط

 . تغناء عن خٖماتهږ احيانابحين يمكن االسما 

سس : -2-2-4 ي اداء امل ما واالتصا في تط جيا املعل ل ام تكن ٙاسغ عينغ مكڤنغ استخ  نقڤم بٖ

سسغ  30من ٚ إاء امل ي تطڤي ٚفغ ٕٙڣ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ   . عينغ ،ملع

؟ سس اتصاال الجزائ ي االداء في م ما تساع عل تط ي للمعل جيا الج ل ام التكن  هل استخ

 

و )                     ر االداء : (09-2الج ما واالتصا لتط جيا املعل ل ام تكن  .يبي استخ

0 5 10 15 20 25 30

 التكرار النسبي         

ي           ال   النسب المئ

 نعم
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ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ

 90% 27 نع

 10% 03 ال

ع  100% 30 املجم

ر  . :من نتائ االستبيا  املص

ر االداء :(  13 -2)  الشكل ما واالتصا لتط جيا املعل ل ام تكن        يمثل استخ

 

اد الطالب اعتمادا عل                               ر :من اع  نتائ االستبيا .املص

ڗ ٙڣسغ اجابڤا اڗ   27ڣالت تمثل  90% نسبغ  حسظ الجٖڣڋ اعاله ف خ٨ من العينغ املٖ

سسغ ڣتحسينڢ ،بينما  ٚ إاء امل ٚڣڗ اڗ  10%استخٖام تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ تساعٖ علګ تطڤي ي

سسغ اڣ لږ تسهل عم ٚ إاء امل ي تطڤي ي .ه٘ه التكنڤلڤجيا لږ تساهږ كثيڇا  ٙ الكا  لهږ بالقٖ

ين العما في مجا املعل -2-2-5 :تك تعتبڇ ڣظيفغ التكڤين مكملغ لعمليغ  االختياٙ ڣ التعييڗ ،فمن ماتي

عٖ ٙڬ اڗ يسبڄ العمليغ السابقغ  ٚڣ ٚ الض ٚامٌ تكڤينيغ تساعٖ علګ تطڤي ٙاػ العامليڗ  إ ب يإع مها ڣتحسيڗ ٛڣ

ٙاتهږ علګ إاء االعماڋ  .قٖ

؟ هل ما واالتصا جيا املعل ل ام تكن ين لعمالها في مجا استخ سس تك  وف امل

 

                                  ( و رق ماتي( :10-2الج ين العما في مجا املعل  .يبي تك

90% 

 ال نعم 10%
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ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ
 26.67% 08 نع
 73.33% 22 ال

ع  100% 30 املجم
                                                                                                     . ر :من نتائ االستبيا  املص

ماتي :) 14 (2-الشكل                    ين العما في مجا املعل  .يمثل تك

 

اد                                  ر : من اع .املص  الطالب اعتمادا عل نتائ االستبيا

ڬ يقڤمڤااجابڤا انهږ لږ  %73.33نالحٴ من خالڋ الجٖڣڋ اعاله اڗ نسبغ  ٚف  ب تكڤين من ط

سسغ ، بينما نسبغ  سسغ اتصاالػ  26,67%امل فقٰ من العينغ قٖ استفإڣا من التكڤين ال٘ڬ تقٖمڢ م

ي مجاڋ التكنڤلڤجيا ٙ التكڤين  لڊ باعتبا ٚ ٗڣ ٜائ ع سابقا الجٖيٖع ٗڣ اهميغ كبيڇع  الج ٜايا امل٘كٙڤ ٚ امل ڣهنا تظه

ٚعايغ  بِ الڤقـ ،عالڣع علګ ماتخًڈلڢ من تكاليڀ ، فالعامل يحتاه الګ ال قغ ٙڣ ي االستعماڋ ٕڣ من سهڤلغ 

ٜع ڣاالٕڣاػ ڣغيڇها . ٚ االنتاه ڣ االجه ٚامٌ ڣتڤجيهاػ تماما مثل عناص ٚ ڣفقا لخطٰ ڣب  ڣالتطڤي

سس مع املتغيرا البيئي :م تجاوب -2-2-6 ٙاسغ مٖڥ تفاعل امل من خالڋ ه٘ه العينغ نقڤم بٖ

سسغ اتصاالػ ٙجي مل ي املحيٰ الخا سسغ مٸ التغيڇاػ البيئيغ  ڣكل ما يحٖف  ٜائٚ امل  . الج

سس مع املتغيرا البيئي ؟  هل تتجاوب وظائ امل

و                                   سس مع املتغيرا (: 11-2)الج  .البيئي يبي م تجاوب امل
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ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ
 80% 24 نع
 20% 06 ال

ع  100% 30 املجم
                                                                              . ر : من نتائ االستبيا  املص

سس مع املتغيرا البيئي  :( 15-2)الشكل     .يمثل م تجاوب امل

 

اد الطالب اعتمادا عل نتائ االستبيا                                ر :من اع  . املص

ٙڣسغ يالحظڤڗ اڗ هناڅ تجاڣب بيڗ ڣظائڀ  %80حسظ الجٖڣڋ اعاله فاڗ  نسبغ     من العينغ املٖ

سسغ ڣالتغيڇاػ البيئيغ ،بينما  نسبغ  سسغ لتضمن بقائها يتڤجظ عليها  الحظڤا العك٠ %20امل ، فامل

ي البيئغ . اػ الجٖيٖع  ٚاعاع التطٙڤ ڗ الڤظائڀ تعمل علګ م قلږ مٸ بيئتها ڣمتغيڇاتها ڣله٘ا ف  الت

سائل -2-2-7 سس و االجهز  ال ٙاسغ فئغ متكڤنغ من  اتصاال الجزائ :املعتم في م عامل 30نقڤم بٖ

سسغ تقليٖيغ كانـ ام حٖيثغ.  ٚفغ الڤسائل الت تتبعها امل  ملع

م االجهز  ؟هل تستخ سس ي للم سائل التقلي يث جنبا ال جن مع ال  الح

 

و                                    سائل: (12-2)الج  .سس املاملعتم في  و االجهز يبي ال

80% 

20% 

 ال نعم
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ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ
 33,33% 10 نع
 66,67% 20 ال

ع  100% 30 املجم
ر   :من نتائ االستبيا . املص

سس  :(16-2) الشكل                سائل و االجهز املعتم في امل  .يمثل ال

 

اد الطالب اعتمادا عل نتائ االستبيا .                                              ر :من اع  املص

ڗ نسبغ  سسغ ال يجٖڣڗ تناسڄ %66,67حسظ الجٖڣڋ ف ٚإ امل ٜع الحٖيثغ مٸ  من اف بيڗ االجه

سسغ ،بينما نسبغ  ي امل ٚڣڗ اڗ هناڅ تناسڄ ڣتڤاصل بيڗ اال  %33,33الڤسائل التقليٖيغ  ٜع الحٖيثغ ي جه

ٙشيڀ  ٛالـ تعتمٖ علګ الڤسائل التقليٖيغ مثل اال ٚيغ  ما ٜائ سساػ الج  .ڣالڤسائل التقليٖيغ ،فامل

م داخل امل -2-2-8 :ط تباد املعل ٚفسس ٙڣسغ سنتع ٚځ  من خالڋ العينغ املٖ تستعملها  الت علګ الط

سسغ لتبإڋ املعلڤماػ ڣ  ٚځ التڤاصل امل  .  بينهږ  ط

سس ؟ ما داخل امل  ماهي ط تباد املعل

 

و                                           سس (:13-2)الج ما داخل امل  .يبي ط تباد املعل

ي التكرار النسبي  النسب المئ
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ار النسب االجاب ي التك  النسب املئ
روني  16,67% 05 البري االلك

 50% 15 شفهيا
 33, 33% 10 االجتماعا

ع  100% 30 املجم
                                                                           . ر :من نتائ االستبيا                          املص

سس: (17-2 )الشكل                          ما داخل امل   يمثل ط تباد املعل

 

اد الطالب اعتمادا عل نتائ االستبيا .                                               ر : من اع  املص

لڊ  ٜائٚ ٗڣ سسغ اتصاالػ الج يتضح لنا من خالڋ الجٖڣڋ السابڄ اڗ تبإڋ املعلڤماػ ٕاخل م

ٙڣسغ  اڗ نسبغ  ٚإ العينغ املٖ ٚعتها  %50حسظ اف لڊ لسهڤلتها ڣس من العينغ يتبإلڤڗ املعلڤمغ شفهيا ٗڣ

سسغ مٸ  %33,33مثال كالتڤجيڢ ،بينما االجتماعاػ نسبتها  ٚفغ كل مايخ٨ امل ٚ ملع فه تعتبڇ تڤاصل مباش

ٚ ڣغيڇها ، كما الحظنا اڗ البڇيٖ االلكًڇڣني بنسبغ اقل بلغـ  ٙي ٚاجعغ التقا ٙاسغ امللفاػ ڣ م اڬ اڗ  16,67ٕ

ي بع٬ الحاالػ فقٰ .امل   سسغ تستعمل البڇيٖ االلكًڇڣني 

   

 

 نتائ االستبيا :

ني يا البريد االلكتر    االجتماعا   شف

5 

15 

10 

16,67% 50% 33,33% 

ي التكرار النسبي ي النسب المئ  النسب المئ
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 سسغ ٕاءها استخٖام تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ إڥ الګ  تطٙڤ امل  . ڣتحسيڗ 

  ٜڣيٖهږ بكل ماهڤ ٙيظ للمڤظفيڗ لغ٩ٚ ت ٚع تكڤين ڣتٖ يغ ڣمستم ٚاء ڣبصفغ ٕٙڣ ج ٙع  ٚڣ ي عالږ  ض جٖيٖ 

 تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ .

 . ٚقيغ بغ٩ٚ تشجيعهږ اكٌڇ علګ العمل ػ اڣ ت ٚ ، مكاف ي االج ٛيإع   تحفيڈ املڤظفيڗ من خالڋ منحهږ 

 ٙع التڤاصل ٚڣ  . االستفإع من الخبڇاػ ڣبيڗ املڤظفيڗ لتبإڋ املعلڤماػ  ض

 سسغ للتقنياػ الحٖيثغ الت ساعٖػ علګ تط ٙيجيا عن الڤسائل التقليٖيغ .استعماڋ امل ها ڣتخليها تٖ  ٙڤ

 سسغ  يتڤجظ قلږ مٸ املتغيڇاػ البيئيغ اڗ علګ امل اتها تت ٙ  لتضمن بقائها ڣڣتطٙڤ ٚا  . هايتاستم

  ٚفغ ٚها تقييږ التكنڤلڤجيا الجٖيٖع املعتمٖع ڣمع ٚ مٖڥ اهميتها ڣاث سسغ ي تطڤي  . امل
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 ٚ ٜائ سسغ اتصاالػ الج ٚها علګ م ث ٙاستنا ملڤضڤٵ تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣاالتصاڋ ڣ من خالڋ ٕ

ٚها ، سسغ ڣتطڤي ي تسييڇ امل ٚكغ  استنتجنا ٕٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ التكنڤلڤجيا املعلڤماتيغ  كما اڗ مجاڋ نشا٭ ش

ٚ يتميڈ بمستڤڥ عالي ڣتطڤ  ٜائ ٚيٸ اتصاالػ الج ٙها ،فقٖٙ س ٚا ساهمـ الڤحٖع العمليغ  لضماڗ بقائها ڣاستم

ي تنميغ العالقاػ بيڗ مختلڀ مصالح الڤكالغ .  لها 

ساعٖػ التكنڤلڤجيا املعلڤماتيغ علګ احالڋ التقنياػ الحٖيثغ مكاڗ الڤسائل اليٖڣيغ بنسبغ كبيڇع مما كما  

يإع كفاءتها ، ع عن  إڥ الګ تقليل من القيام بعٖع عملياػ ڣبالتالي تخفي٬ تكلفتها ٛڣ كما حاڣلنا اعطاء صٙڤ

ٚ لڤحٖع مستغانږ ٜائ سسغ اتصاالػ الج  .  ڣاقٸ تكنڤلڤجيا  املعلڤماػ  ڣاالتصاڋ ٕاخل م
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 : خاتم

ما        جيا املعل ل ان الحيا خاص في مجا تكن ا في مختل ج كبي يعا  ا س لق شه العال تط

ق  االتصا ام  ه  أسهممن حيث االستخ املكا  األخيه ل الزما  مل حيث اخ في تعزيز ظاه الع

يع  كأنالعال  أصبححت  ي مما سهل االنتقا الس ي صغي ج ما  لألفكا ق . أنمااملعل  الحيا

سائل عال  زغحيث     ه ال تها ح كبي في    األعماه ممي خصائصها  ها  ائ املنه  األداءبلغ ف

ظفي  ي من العما  أصبح للم سسا ، ض ال يمكن االستغناء عنها في عمل الع لتتبناها معظ امل

ي  تق تسهيل عمل  اني  اإلتقا األفضللتسيي  ين بث الجه الكبي يل من العما  ل ساعا ط استب

ب عمل العما قليل  سسا ل نقل  لتحقي ما األخ ببعضه البع من امل ن من اتصا  ي ي

ما  سائل  بأحاملعل ه  ال امتال مثل ه مكان  ن لتحاف عل بقاء  التقنيا باستعما االن الط 

ماتي في مصالحها  املعل قمي  أقسامهااالتصالي  ا ال اكب التط  .مل

االتصا عل من خال ال ما  جيا املعل ل ام تكن ث استخ اس الت قمنا بها ت معالج اشكالي كي ي

ي  سس ؟ تط  تحسي اداء امل

ل  من خال  التطبيقي ،  ل االجاب عن االشكالي قسمنا البحث ال جانبي النظ  صلنا ال في محا ت

ع من النتائ    ها مجم تط ياد فعاليتها  سس عل  احا الت تساع امل االق صيا  باالستغال الت

االتصا ما  جيا املعل ل صلنا  ، االمثل لتكن ك النتائ الت ت ض  ليهايمكن  ا امل  .في ه

 النتائج:  

 .يبا سس تق ف في امل ما مت املعل سائل االتصا   اغل 

  االتصا ما  جيا املعل ل ام تكن ي  أنظمباستعما  األداءفي تسيي استخ تقنيا  أج

يع . س  االتصا في تط دائ 

  سائل ي مختل  االتصا عن ط م  مي املعل االتصا هي تطبي ملفه ما  جيا املعل ل تكن

يث . جيا الح ل  التكن

  نقل ايصا  سس اتصاال الجزائ تسع لتسهيل  االتصا بم ما  جيا املعل ل ا التكن

اقل تكلف . ق  حفظها  في أس  ما   املعل
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مل الت      يا مستقبلي خاص معطيا الع ي تح سس الجزائ اج امل ج نح معظ   أصبحت ت

سسا ، ياالقتصاد ال  ي بي امل الت تحا كل منهما  األخ مما جعل ج من املنافس الق

جيا اتصا  ضاءفي الس من خال   املحافظ عل مكانتها  ل ي تكن تق ي  نساألالزبائن  لتط

ا نق ،  عملها سس من كل ه تكز عليها امل صيا الت ت  :بع الت

 التوصيا :

 . ا كفاء  االعتماد عل الي العامل 

  جيا  أك ياد االهتمام ل سائل التكن سساألك ب اث لتسيي امل سائل النقص استعما    ح

ي  د  التقلي ج .امل سس   بامل

 سيع دائ ما  ت جيا املعل ل ام تكن  االتصا . استخ

  ي االشخاص املخ تح ي  ام الكلما الس سس باستخ د امل ماتي في ح حماي االنظم املعل

ما الت  ق  د للمعل د ا غي مقص ه االنظم ،ال ا معالج سيئ مقص خ ال ه له ال

د ال انهيا النظام .  ت

الت  مما سب نستنت ل  ضي اال االتصا ساه في تحسي تق ا  ا الف ما  جيا املعل ل تط تكن

ل من خال ما ت ضي صحيح  سس هي ف ا للتط  التحسن  أداء امل قنا ل في الفصل الساب نظ ط

. سس فع  من أداء امل  امللح في ال

ضي الثاني  سس  اما الف ا امل االتصا عل تعزيز ق ما  جيا املعل ل صلنا  الت تق تساع تكن ،ت

االتصا عل  ما  جيا املعل ل ل من خال ال االيجابي لتكن يظه  ضي صحيح  ه الف ال ا ه

سس اتصاال الجزائ  ا م  .ح مستغان-تعزيز  ق
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ٚع  ٚبيغ للنشٚ، القاه ٙ النهضغ الع ٛماػ، دا ٙع اال ٚف السعيٖ أحمٖ ،تكنولوجيا املعلوماػ ڣ ادا  .2013، 1ط ،اش

ٚائي ،تسويق املعلوماػ ، يماڗ فاضل السم يع ،  ٙبحي مصطفى علياڗ ، ٚ ڣالتٛو ٙ الصفاء للنش الطبعغ االڣلګ ،دا

ٙدڗ  .  2004، 1،ط عماڗ اال

ها في دعږ  سسغ االقتصاديغ ڣدٙڣ ٚيمغ ،استخٖاماػ تكنولوجيا االتصال في امل ٙ العيا  ، أستاٗع عياد ك ٛا ٙٛ

يع ،ط ٚ ڣالتٛو ٙ الصفاء للنش ع التنافسيغ ،دا  .2016،  1املي

يععقيل الجاسږ عبٖ هللا ،مٖخل في تق ٚ ڣالتٛو ٙ الحامٖ للنش ٚڣعاػ، دا  .1999،  1،طييږ املش

ٙيغ ٚ ،االسكنٖ ٙ الجامعيغ للنش ٚع ،الٖا ٙع املعاص ٚيڀ ، االدا   .1997، 2،طعلي ش

ٙدڗ  ٙ التعليږ الجامعي عماڗ اال ٙاػ ، دا ٚا ها في اتخاٗ الق ع حناش حبيبغ ،نظږ املعلوماػ ڣدٙڣ تل ،دكتٙو ٚيٖ كٙو ف

 .1،2015ط

ٚؤڣف ال ٚڬ ،املفهوم ڣأساليظفيصل عبٖ ال ،داٙ النهضغ القياٝ ڣالنماٗج ٖحلغ ،تكنولوجيا االداء البش

ٚبيغ  .2011 ،1،طالع

 ائمة املراجع:ق

يع ،  ٛيتوڗ ،تكنولوجيا التعليږ في عصٚ املعلوماػ ڣاالتصال ،عالږ الكتظ  للنشٚ ڣالتٛو كمال عبٖ الحميٖ 

ٚع مصٚ  .2002 ،1ط، ،القاه

ٙيغ ،مصٚمحمٖ عبٖ العليږ ،نظږ  ٚ الجامعي ،االسكنٖ ٙ الفك ٙيغ ،دا  .  2007، 1،طاملعلوماػ االدا

ٚځ  ٚ ،قياٝ النفاٗ الګ التكنولوجيا املعلوماػ ڣاالتصال بقطاع التعليږ بش ٜائ هنٖ علوڬ ، مجتمع املعلوماػ بالج

ٙ االكاديميغ  ٚڬ،دا ٜائ  .2009،  1ط،الج

سسغ ،التكنولوجيا ڣنظږ املعلوماػ في امل ٚاهيږ بخت ع ڣ املتوسطغ ،  اب ٚع لطلبغ املاجستي تخصص الصغي محاض

سساػ تسيي  قلغ ،صجامعغ قا، امل ٚياح، ٙڣ  .2005ٖڬ م

سساػ االستشفائيغ       البشي كاڣجڢ ،دٙڣ تكنولوجيا املعلوماػ ڣاالتصال في تحسيڗ االتصال الٖاخلي في امل

قغ ، ٚيغ ماجستي علوم التسيي ،ٙڣ ٜائ  .2013العموميغ الج
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ع  ٚيغ –عبٖ الصمٖ سمي ٙد البش ٙع املوا ٚع ماجستي في علوم التسي ، –اهميغ تقييږ اداء العامليڗ في ادا م٘ك
 2008جامعغ الحاج لخضٚ، باتنغ 

سسغ االقتصاديغ قياٝ ڣ-عش  عادل    ٚع ماجستي في علوم التسيي ،كليغ الحقوځ  -تقييږ االداء املالي للم م٘ك
ٚع ، ڣالعلوم االقتصاديغ ،جامعغ ٚ بسك  .2002محمٖ خيض

   ٚ سسغ  -تيمجيغٖين عم اتجيغ التنويع في تحسيڗ اداء امل ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهادع املاجستي في –دٙڣ است
ٚع  ٚ ، بسك  . 2013علوم االقتصاديغ ڣعلوم التسيي ، جامعغ محمٖ خيض

ٚفغ  ٙع املع ٚهانظال محمٖ ،ادا ٚع امل ڣأث ٜع  جستي ،قسږاعلګ تميي االداء ،م٘ك ٙع االعمال ،الجامعغ االسالميغ،غ ادا

2011. 

سسغ، ٙاػ امل ٙڬ ،دٙڣ تكنولوجيا املعلوماػ ڣاالتصال في تحسيڗ قٖ ٚاج هوا ،مع قغ مقٖمغ الګ  امال حاج عي  ٙڣ

سسغ االقتصاديغ ڣتحٖياػ املناخ االقتصادڬ الجٖيٖ،كليغ  ع االقتصاديغ    امللتقى الوطن  االڣل حول امل

ٜائٚجامعغ سعٖ دحلظ   .2003،البليٖع الج



وظفينل الستبيا وجه لل  

يس لحمي بن ب مع ع  نم -ج - مستغ  

لتسيير . ع  ري  لتج ي  القتص لع  ي   ك

صص لمؤسس  لت تسيير  قتص   :  

الستبيا : ل  س  

ترح (  لم الس  جب عن  س ،  لمن ب  الج  ضع عالم (X  .ع 
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ئر لجز  

ال               نعم                 
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ي    نعم                  ال ي ل لمتغير  لمؤسس مع  ئف   هل تتج 
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:  امللخص  

ف  ها االتصا  تكنولوجيا املعلوما  ته سس باعتبا تتأثر باملحي ال تطوير اداء امل ثر  نظام مفتوح ت

سس اتصاال الجزائر بمستغان ، ،ال نعيش في  اس حال م ل قمنا ب اس ال   ل ه ال ف ه ته

االتصا بأداء  اس عل عين من االفراد البحث عن عالق تكنولوجيا املعلوما  سس ،حيث تمت ال امل

قمنا بتحليل البيانا من اجل اختبا الفرضيا لتأكي ا نفي العالق املوجودة  اعتمادا عل االستبيا 

.  بينه

يجابي لتكنولوجيا املع جود د  االتصا عل تطوير أداء  ق توصلنا ال  سس لوما  اتصاال الجزائر م

ة - سس .من  رفع في الل نظرا للتطو  التحسن  امللحو  -مستغانح أداء امل  

 الكلما املفتاحي :

االتصا  ، اتصاال الجزائر ، االداء .  تكنولوجيا املعلوما 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 


