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 ملدمت عامت
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 مقدمة عامة:

ت مىاحهت هره الخغيراث املظخجدة، خيث ما ًميز  إن الخدٌى في بيئت ألاعماٌ البىىيت، فسض على البىىن الجصائٍس

العمل البىيي في هره البيئت هى جفاكم دوز جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ  في البىىن،خيث  ٌعخبر الىظام البىيي 

م الىمى.بمثابت الللب الىابض ليل الاكخطادًاث   الظائسة في طٍس

ففي ظل الخطىزاث الاكخطادًت العامليت والتي أضحذ مسجىصة على ول ما هى زكمي ومسجبط بالخىىىلىحيا، أضبذ 

س خدماتها امللدمت ملىاهبت الاهخلاٌ إلى اكخطاد املعسفت، والجصائس  هغيرها مً الدٌو  أمسا ملصما على البىىن لخطٍى

 بهره الخطىزاث. قعليها الالخداالظاعيت للىمى والخطىز  وان 

 ووكذ هرا زاحع جهلفت ٌبأك لخدليم الغاًاث وطيلت هازباعجبا ثماولمعلا جىىىلىحيا زلعضامىاضيع  نبی نم و

 مما الىتروهيا ثماولمعلا نیشجخو حمع على هادعجماوا ،یثتدلخاشبياث جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ  الطخخدام

ت ث،ططاؤلما أداء علىإًجابا  نلذ ضیهعه  هبتوام على مجبرة هفطها دثحو البىىن نم هغيرها والبىىن الجصائٍس

 حعزا ذاهو الخغيراث هذله ضتزع باعخبازها خاضت بالبىىن ألامام فاهخمذ وهخ الاكخطاد فعد ٌحأ نم الخطىزاث

 مما ة طىز مج ًخىكف بخطبيلها لخلىياث ثمادلخا هذه ودةفح ، ثمادلخا نم عتومحملدوزها الفعاٌ بخلدًم 

 عمالها وزضا عمالئها. ءأدا على یحاباا ضیهعه

وعليه ازجأًىا في هرا البدث أن وعالج مىضىع أثس جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ على أداء البىىن للخىضيذ أهثر 

عملت للبلاء وجدليم دزحت ألاوشطت دزطىا خالت بىً اللسض الشعبي الجصائسي واهم الخلىياث الخىىىلىحيا املظخ

 والخميز في ألاداء.

 وعلى هرا ألاطاض ًمىً طسح إلاشياليت السئيظيت الخاليت:

 إلى أي مدي جؤثس جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ على أداء البىىن؟ 

 ألاسئلة الفرعية:

 ومً خالٌ إلاشياليت اهبثلذ ألاطئلت الفسعيت الخاليت:

  ت؟حدًثوالخلىياث الهل حعخمد جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ على اطخخدام الشبياث 

 هل جؤثس جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ على أداء أوشطت البىىن؟ 

 هل حظاهم جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ بدزحت هبيرة في جدظين أداء البىً اللسض الشعبي؟ 

 

 

 



 ملدمت عامت

 

 ب
 

 الفرضيات:

 ووئحابت أوليت عً الدظاؤالث التي طسخذ هلدم الفسضياث الخاليت:

  والخلىياث الحدًثت.والاجطاٌ على اطخخدام الشبياث  إلاعالمحعخمد جىىىلىحيا 

 .جؤثس جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ على أداء أوشطت البىىن 

 .حظاهم جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ في جدظين أداء البىً اللسض الشعبي 

 بحث:أهمية ال

والاجطاٌ املظخعملت في البىىن، خيث جيبع أهميت هره الدزاطت مً خالٌ الخعسف على أهميت جىىىلىحيا إلاعالم 

وفعاليتها في دعم خدماتها، ًمىً هى مسجبط بيشاطاث البىىن وآلثازها الاكخطادًت  جمع هره الخىىىلىحيا ول ما

 عسفت الىاكع للبىىن.ألاخر بهره الخىىىلىحيا مل

 :أهداف البحث

 حظعى هره الدزاطت إلى جدليم حملت مً ألاهداف أهمها:

 الفسضياث مً احل الخسوج بيخائج. الخدلم مً صحت 

  املطبلت في البىىن.جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ و أهىاع الخعسف على ماهيت 

 البىىن أداءالىطائل الخىىىلىحيت املظخخدمت وجأثيرها على  إبساش 

 .دزاطت واكع جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ في ووالت اللسض الشعبي الجصائسي بالبيض 

 ضوضضو::دوافع اختيار امل

 هىان طببين: 

  ٌ  : ألاهميت البالغت التي جخمخع بها جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ واطخغالٌ خدماتها في البىىن.ألاو

 :الخطىزاث الحاضلت والتي طببها خداثت جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ. الثاوي 

 حدود الدراسة:

 :ذ الدزاطت امليداهيت في الفترة املمخدة مً   الى الظىت الجامعيت  الصماهيت  .2012/2012أحٍس

 .املياهيت: دزاطت ميداهيت على مظخىي  بىً اللسض الشعبي  الجصائسي ووالت والًت  البيض 

 املنهج املتبع:

هي جىىىلىحيا إلاعالم  للد اجبعىا  في هرا الدزاطت مىهج  الىضفي الخدليلي  الري ًطف مخغيراث الدزاطت  والتي

 هخائج الدزاطت . إلىوالاجطاٌ وجأثيرها على ألاداء ومً ثم  جدليل  هره املخغيراث للىضٌى 
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 ج
 

 صعضوبات الدراسة:

 أما بخطىص الطعىباث التي واحهىاها عىد اهجاش هرا البدث فىلخطها على العمىم في:

  ٌمً كيمخه .ضعىبت حعداد الىواالث وهرا زاحع لتهميش الطالب وإلاهصا 

 .ت البىىن  ضعىبت الحطٌى على املعلىماث الدكيلت وهرا زاحع لظٍس

 أقسام الدراسة:

 ثالثت فطىٌ: إلىوليي هجيب على إلاشياليت ، وعلى ول ألاطئلت كمىا بخلظيم الدزاطت           

 :  إلاطاز املفاهيمي لخىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ. الفطل ألاٌو

 :جىىىلىحيا إلاعالم والاجطاٌ على أداء البىىن.أثس الفطل الثاوي 

 :دزاطت خالت لىوالت بىً اللسض الشعبي الجصائسي الفطل الثالثCPA .)البيض( 
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 :جمهيد 

 ئلىحُؽ الداخلي والخازجي،لرا وان الظعي جصاٌ أهم غملُت لخدلُم الخىاصل في املوالا ؤلاغالمحػد جىىىلىحُا  

وطائل  ض وأحهصة الهاجف والسادًى لم جىً ئلىمىز  خىاصل طببا في الػدًد مً اختراغاتها ،فاشازاثجأمحن هرا ال

ادة الخفاغل والخىاصل وؼ ألاوطاغ املحُؼت  والاجصاٌ وان غالم الحىطبت  ؤلاغالمىلىحُا ،وخحن حاءث زىزة جىىلٍص

، لرلً واهذ أولى مداوالث بىاء الخىاصل غبر الشبياث املحلُت وجىحهذ لالخىاص ئلى ؤلاوظانججظُدا لحاحت 

مً أغظم هخائجها ظهىز  أهبر فظهسث الشبياث الىاطػت ووان جأمحن الخىاصل الشبيي مؼ مجمىغاث ئلىالخؼىزاث 

 ل الػالم.بىت الاهترهذ التي حظعى لشمش
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 املبحث ألاول: مفاهيم عامت حول جكنولوجيا إلاعالم والاجصال.   

حشيل جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ ئخدي أهم اإلاىطىغاث في الىكذ الحالي وهرا إلاا جخظمىه مً آزاز حشمل مخخلف 

س   1ؤلاغالم والاجصاٌ. اجىىىلىحُ حىاهب الحُاة وكد غملذ مخخلف دٌو الػالم غلى جؼٍى

 املطلب ألاول: مفهوم جكنولوجيا إلاعالم والاجصال.

ً وان هىان كؼاغان مىفصالن ومػصوالن هما:  مىر الظخِىُاث وختى حظػُىاث اللسن الػشٍس

الاجصاالث، وكؼاع جىىىلىحُا ؤلاغالم، ووان ليل منهما مفاهُمه وزلافخه و اكخصادًاجه الخاصت به، و  كؼاع الهىاجف

زم أصبذ كؼاع جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ هلؼاع واخد في آلاوهت ألاخحرة, وحظمُه بػع الدٌو كؼاع جىىىلىحُا 

ظمُه البػع آلاخس كؼاع الاجصاالث وجىىىلىحُا  اإلاػلىماث، هما أن هىان اخخالف في مفاهُم ؤلاغالم والاجصاٌ، َو

 2وزؤي الحيىماث واإلاىظماث لهرا اللؼاع الجدًد. 

ً اإلاػلىماث في شيل  بتكنولوجيا إلاعالمًلصد      حمُؼ أهىاع الخىىىلىحُا اإلاظخخدمت في حشغُل وهلل وجخٍص

 الىترووي، وحشمل:

 .جىىىلىحُاث الحظاباث آلالُت وشبياث السبؽ 

  3وغحرها مً اإلاػداث التي حظخخدم بشدة في الاجصاالث.أحهصة الفاهع 

لصد  : جلً الخؼىزاث في مجاالث الاجصاالث التي خدزذ خالٌ السبؼ ألاخحر مً اللسن بتكنولوجيا الاجصالٍو

ً والتي احظمذ بالظسغت والاهدشاز، وحشمل زالر مجاالث وهي:  الػشٍس

 .زىزة اإلاػلىماث والاهفجاز اإلاػسفي الطخم 

 ئل الاجصاٌ الحدًثت، التي بدأث باالجصاالث الظلىُت والالطلىُت، واهتهذ باألكماز الصىاغُت زىزة وطا

ت.  وألالُاف البصٍس

 .4زىزة الحظاباث الالىتروهُت التي امتزحذ بىطائل الاجصاٌ واهدمجذ مػها شبىت الاهترهذ 

 

 

 

 

                                                           
1
ل  ت  ؤلاغالم، جىىىلىحُا يهىاٌ مغٍص  .170،ص2018حاهفي ، الجصائس،3،حامػت كظىؼُىت12والخىمُت، الػدد  لألمًوالاجصاٌ في الجصائس، املجلت الجصائٍس
ت في ظل زىزة جىىىلىحُا  2 س هظام الدفؼ باإلاصازف الجصائٍس ت لالكخصاد و اإلاالوالاجصاٌ ، ؤلاغالمحلُد هىز الدًً، جؼٍى اإلاسهص  ،07ُت الػدداملجلت الجصائٍس

ل  ،الجامعي جِباشة،الجصائس  .39، ص 2017أفٍس
3
لهىاٌ    .174ي، مسحؼ هفظه، صمغٍص
ت وغلىم الدظُحر،مظخغاهمحامػت في جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ، أللُذ غلى ػلبت اإلااطتر، مداطسة سغباض،لحم 4  .2017 ، ولُت الػلىم الاكخصادًت الخجاٍز
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فت، مثل ألالُاف الظىئُت وألاكماز "أنها خلُؽ مً أحهصة الحىاطِب الالىتروهُت ووطائل الاجصاٌ املخخل هما

الصىاغُت، وهرلً جلىُاث اإلاصغساث الفلمُت، والبؼاكُت...أي مخخلف أهىاع الاهدشافاث واإلاظخجداث والاختراغاث 

واإلاىخجاث التي حػاملذ وجخػامل مؼ شتى أهىاع اإلاػلىماث مً خُث حمػها وجدلُلها وجىظُمها )جىزُلها( وخصنها 

لت اإلاىاطبت أو اإلاخاخت".واطترحاغها في الىكذ   1اإلاىاطب، وبالؼٍس

 بها أًظا: لصدهما ً     

وافت ألاوشؼت الخىىىلىحُت والاكخصادًت وألاوادًمُت والخىظُمُت التي جخػلم بالخىىىلىحُاث الخاصت بخمىحن "      

 2.»فػالُت ألافساد واإلاىظماث مً مػالجت اإلاػلىماث وهللها في أي وكذ وميان غلى هدى أطسع وأهثر 

ل اإلادخالث ئلى   وهي أًظا     "مجمىغت اإلاػسفت الػلمُت والخىىىلىحُت والهىدطُت وألاطالُب والفىىن الالشمت لخدٍى

 3مخسحاث".

"اهؼالكت واطػت مً اللدزاث، اإلايىهاث والػىاصس املخخلفت في خصن، مػالجت، اطترحاع وجىشَؼ   وهي هرلً   

وزها في جأمحن اإلاػسفت اإلاؼلىبت التي هي صيُػت امتزاج الىظم املحاطبُت، شبياث البُاهاث واإلاػلىماث، فظال غً د

الاجصاٌ واإلاػسفت والخىىىلىحُا".  "مجمىغت مً الػىاصس اإلاخداخلت واإلاخفاغلت مؼ بػظها، التي حػمل غلى حمؼ 

 4البُاهاث و اإلاػلىماث، مػالجتها، جدلُلها وفم كىاغد وئحساءاث مخلىت ألغساض مدددة".

ف الظابلت        الخػٍسف الخالي:وظخخلص مً حملت الخػاٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 172ص   مسحؼ طابم،هىاٌ مغحزلي،1
 .40ص ،طابم ، مسحؼحلُد هىز الد2ًً
م الالىترووي"، الؼبػت ألاولى، مإطظت الىزاكت لليشس والخىشَؼ، غمانًىطف حجم الؼائي، هشام 3  .52، ص 2009 ،فىشي الػبادي، "الدظٍى

Reix Robert ,  Système d’information et théorie d’organisation, édition vinbert, paris, 1995, p 67.
4
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 املطلب الثاني: خصائص جكنولوجيا إلاعالم والاجصال

 جخمثل في املخؼؽ الخالي: جىطُدها والاجصاٌ بمجمىغت مً الخصائص ؤلاغالمجدظم جىىىلىحُا   

 (:خصائص جكنولوجيا إلاعالم والاجصال.I .1رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 غباض،مسحؼ طابم. سلحماملصدر: 

 في جىفحر وافت اإلاػلىماث  جلػب التي  والاجصاٌ ؤلاغالمجىىىلىحُا ًبحن لىا الشيل الخالي خصائص 
ً
 هاما

ً
 شمتال الدوزا

حػخبر وطُلت حدًدة مً أهم وطائل الاجصاٌ في الػصس الساهً لخىفحر وافت خدماث الاجصاٌ  ،ليافت ألاوشؼت

 1.بمخخلف أهىاغها

دبادلىن مػهم التفاعليت: .1 ً وأفيازهم ٍو خُث ًإزس اإلاشازوىن في الػملُت الاجصالُت غلى أدواز آلاخٍس

ؼلم غلى اللائمحن باالجصاٌ لفظ مشازهحن بدال مً مصادز، وكد طاهمذ هره الخاصُت في  اإلاػلىماث ٍو

ظهىز هىع حدًد مً مىخدًاث الاجصاٌ والحىاز الثلافي اإلاخيامل واإلاخفاغل غً بػد، مم ًجػل اإلالخلي 

 2مخفاغال مؼ وطائل الاجصاٌ جفاغال اًجابُا.

السطائل واطخلبالها في وكذ مىاطب للفسد اإلاظخخدم وال جخؼلب مً ول وحػني ئمياهُت ئزطاٌ الالجسامنيت: .2

د الالىترووي جسطل السطالت ئلى مظخلبلها في  مشازن أن ٌظخخدم الىظام في الىكذ هفظه. فمثال في هظم البًر

خالٌ حسخحر جلىُاث الاجصاٌ الحدًثت مثل الفُدًى  ئلى وحىد مظخلبل للسطالت أو مًأي وكذ دون خاحت 

نها زم مشاهدتها في ألاوكاث اإلاىاطبت.  لدسجُل البرامج وجخٍص

                                                           
1
 http://kenanaonline.com,vue le2019à 18 :20h..  

 .172هىاٌ مغحزلي،مسحؼ طابم ،ص2

 

 الخصائص

 الخفاغلُت

ت  الالحماهٍس

 طهىلت الاطخخدام

 اللابلُت الحسهُت

 كابلُت الخىصُل الالجصامىُت

 الشُىع والاهدشاز

http://kenanaonline.com,vue/
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حػني أن هىان وطائل اجصالُت هثحرة ًمىً إلاظخخدمها الاطخفادة منها في الاجصاٌ. مً أي القابليت الحركيت: .3

واإلادمج في طاغت الُد وخاطب آلي هلاٌ مصود ميان ئلى آخس أزىاء الحسهت مثل الهاجف الىلاٌ والخلُفىن 

 1بؼابػت، هما حػني ئمياهُت هلل اإلاػلىماث ئلى ميان أخس بيل ٌظس وطهىلت.

ل بحن قابليت التحويل: .4 ئمياهُت هلل اإلاػلىماث مً وغاء )وطُؽ( ألخس باطخػماٌ جلىُاث حظمذ بالخدٍى

ل زطالت مظمىغت ئلى زطالت مؼبىغت أو ملس   2.وءةألاوغُت مثل: جدٍى

لم حػد شسواث صىاغت أدواث الاجصاٌ حػمل بمػٌص غً بػظها البػع فلد اهدمجذ أهظمت التوصيل: .5

 الاجصاٌ، واجددث ألاشياٌ والىخداث التي جصىػها الشسواث اإلاخخصصت في صىاغت أدواث الاجصاٌ.

خل ول ػبلت مً وحػني به الاهدشاز اإلانهجي لىظام وطائل الاجصاٌ خٌى الػالم في داالشُىع والاهدشاز:  .6

 3.ػبلاث املجخمؼ، وول وطُلت جظهس جبدو في البداًت غلى أنها جسف زم جخدٌى الى طسوزة 

:ًلصد بها أن السطالت الاجصالُت مً اإلامىً أن جخىحه ئلى فسد واخد أو ئلى حماغت مػُىت ولِع الالجماهريت .7

لسطالت مباشسة مً مىخج السطالت ئلى حماهحر ضخمت وحػني أًظا دزحت جدىم في هظام الاجصاٌ بدُث جصل ا

 4ئلى مظخلبلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . 173-172هىاٌ مغحزلي، مسحؼ طابم، ص، 1
 .61ًىطف حجُم طلؼان الؼائي، هاشم فىشي دباض الػبادي، مسحؼ طابم، ص2
ف شهسة، 3  .106، ص 2018حاهفي  الجصائس،، حامػت ألاغىاغ،28غدد،7املجلد مجلت الػلىم الاحخماغُت، ادم زخمىن،شٍس
،  الصحافت 52،ص2014،هىػان،  الصحافت الالىتروهُت في ظل الثىزة الخىىىلىحُت، داز الُاشووي الػلمُت لليشس والخىشَؼ، غمانغلي غبد الفخاح 4

 .2014،الالىتروهُت في ظل الثىزة الخىىىلىحُت، داز الُاشووي الػلمُت لليشس والخىشَؼ، غمان
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 املطلب الثالث:مكوناث جكنولوجيا إلاعالم والاجصال 

مً الػىاصس التي جخؼىز  حىاخحن أطاطُحن هما الحىطبت والاجصاٌ وهيلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ مً جخيىن جىىى 

 :غليهما مً خالٌ ما ًليوطىف هداٌو الخػسف هدُجت الؼلب اإلاظخمس غليها، 

نها و اطترحاغها في الىكذ اإلاىاطب وهرا نظم الحوسبت:  .1 جظم الىظم الالُت لجمؼ البُاهاث ومػالجتها، جخٍص

الجصء لىخده ال ًدلم محزة الىلل، الخبادٌ والىصٌى اليها في أي وكذ مً أي ميان خُث ًظم الجصء ألاٌو 

 1الػىاصس الخالُت:

 ألاجهسة(Hardware) : 

 حلت بها لخىفُر اإلاهام اإلاؼلىبت.لاإلاخمثل بالحىاطِب وألاحهصة واإلاوحػسف غلى أنها الجصء اإلاادي لخىىىلىحُا ؤلاغالم 

  البرمجياث(Software): 

هي طلظلت مً ألاوامس التي ًخم جىفُرها مً كبل حهاش الىمبُىجس،بهدف اهجاش مهمت مػُىت، فهي برلً حػخبر 

في بسامج الىظام وهرا مخخلف البرامج الدشغُلُت، باإلطافت ئلى بسامج اإلاػالجت و  ثلتالىمبُىجس ، مخممىمل لجهاش 

نها همجمىغاث مً اإلالفاث في الراهسة . خم جخٍص  2الخؼبُم التي جخخلف باخخالف الهدف اإلايشىد، ٍو

ئن أهم الخؼىزاث الىبري في هرا املجاٌ هى اكتراب جىىىلىحُا اإلاػلىماث بظسغت فائلت مً : نظم الاجصال .2

الاجصاٌ، ئذا أصبدذ حػسف بخىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ، وبالخالي فهي جىفس باإلطافت ئلى خدماث الجىاح 

الٌ ما ٌػسف بالشبياث، ألاٌو غامل السبؽ أو الاجصاٌ بحن ألافساد، اإلاإطظاث والهُئاث شماها ومياها، مً خ

 3وجخمثل وطائؽ الاجصاٌ في الخلىع، السابؽ الظليي والالطليي، ألاكماز الصىاغُت،ؤلاهترهذ، الاهظترهذ، 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2، أزس جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث غلى ألاداء الخجازي واإلاالي للمصازف الفسوظُت، أػسوخت دهخىزاه، اكخصاد، حامػت كظىؼُىتميهىب طماح1

 . 5، ص 2013/2014الجصائس،
، 2008ألاولى، داز وائل لليشس، ألازدن، هاظم دمحم هىزي، غبد الفخاح الػبدالالث، الصحرفت الالىتروهُت، ألادواث و الخؼبُلاث و مػُلاث الخىطؼ ، الؼبػت 2

 .21ص
 .6 - 5ميهىب طماح، مسحؼ هفظه، ص 3
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 وختى ًدظنى لىا الفهم الجُد إلايىهاث جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ وػسض الشيل الخالي: 

 (: مكوناث جكنولوجيا إلاعالم والاجصال I .2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .6: ميهىب طماح، مسحؼ طابم،صاملصدر

 ً ًبحن لىا الشيل الخالي غىاصس جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ، ئذ أنها جظم ول ألاحهصة والبرامج الخاصت بخخٍص

املخخلفت طىاء واهذ وطائل خدًثت أم جللُدًت مؼىزة والهاجف والخلفصة ومػالجت البُاهاث، وهرا أدواث الاجصاٌ 

السكمُت، التي أصبدذ حػمل بأدواث وبسامج خدًثت، باإلطافت ئلى اخخىائها غلى شبياث مدلُت أو دولُت حظاغد 

 في هلل اإلاػلىماث بحن الػدًد مً ألاػساف.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 نظم االتصال نظم الحوسبة

أجهزة الحاسب 

اآللي،الهاتف، 

 الصراف اآللي،..

 برامج النظام،

 المعالجة،التشغيل 

وسائط 

 االتصال

شبكة 

 االتصاالت

 الشبكات-

 )األنترنت،االكسترنت(-

 األلمار الصناعية-

 الساتيليت الرابط السلكي والالسلكي-

- 
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 لتكنولوجيا إلاعالم والاجصالاملطلب الرابع: الانعكاساث السلبيت 

س الُاث  اإلاىظماثساد أف ول خاحاث لخلبُت الخدماث مً الػدًد الاجصاٌؤلاغالم و  جىىىلىحُا أجاخذ ؼ وجؼٍى حظَس

 فػالت للىمى الاكخصادي.

 1وجخلخص هره الاًجابُاث فُما ًلي: الايجابياث: .1

 . س آلُاث فػالت للىمى الاكخصادي ؼ وجؼٍى  2حظَس

  ً ؼ، حرب اإلاظدثمٍس ت الػالكاث بحن شسواء اإلاصلحت، أصحاب اإلاشاَز والشسواء الاطتراجُجُحن،جلٍى

 ؤلادازاث واإلاىاػىحن.

  س  الػملُت الاجصالُت وحظهُل حظاغد غلى جدظحن هفاءة الػمل وخفع جيالُف الدشغُل، وجؼٍى

 3 جبادٌ اإلاػسفت والخػاون وجلدًم الخدمت.

 السلبياث: .2

 منها بالسغم مً ئًجابُاث الخىىىلىحُا
ً
 اإلاخػددة، ئال أّن لها طلبُاث ًجدز بىا الحرز منها، هرهس هىا بػظا

 4والخالي:

 .ئمياهُت ازجياب حسائم الفحروطاث باختراق الشبياث والدخٌى الغحر مشسوع فيها 

 .5حسائم الظسكت والاخخُاٌ والتزوٍس 

  الُلحن اإلاسجبؼت بأطالُب مشيل ألامً والثلت)طالمت ومىزىكُت الخجازة الالىتروهُت وأوحه غدم

 الدفؼ و ألاػس اللاهىهُت(.

 .ٌغدم وحىد اللدزاث واإلاهازاث واإلاىظفحن واإلاإهلحن الطخخدام جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصا 

  ًوأطىء ما ًمىً أن ًصِب جىىىلىحُا الاجصاٌ مً مشاول هى غصوف اإلاظخخدمحن غ

 6اطخخدامها. 

 

 

 

                                                           
1
 .55،ص2015الجصائس،،بىىن مالُت، جلمظان،دهخىزاه  سحىىن خالد ،جأزحر جىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى مسدودًت البىىن، أػسوخت 
 مسحؼ ومىطىع هفظهما.2
ش ي، واكؼ اطخخدام جىىىل3  .30،ص2013ىحُا الاجصاٌ الحدًثت، مرهسة لِظاوع أوادًمي،اجصاٌ وغالكاث غامت،طمُدت كىامُد، فخُدت كَس

دُت، الػدد  4 ت وٍى  . 5،ص16/12/2017 ،59مجلت ؤلاغالمي،  شهٍس
 .2017لحمس غباض،مسحؼ طابم،5
 .104،ص2018حىان،27/الػدد07واملجخمؼ،املجلد  وظانؤلاغلىم  وهُبت غِشاوي،جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصااث الحدًثت وأزسها غلى اإلاإطظت، مجلت6
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 .   الثاني: جكنولوجيا الشبكاث وإلاعالم والاجصال املبحث 

للسبؽ بحن الشبياث بمفهىمها اإلاخؼىز وغىصس جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ في البىىن البد أن وشحر الى أهم الشبياث 

 1وأهىاغها  اإلاظخػملت في جددًد اللدزة الخىىىلىحُا. 

 ماهيت الشبكاث وأنواعها املطلب ألاول: 

أن مػظم الدزاطاث والبدىر زهصث غلى شبياث ؤلاغالم والاجصاٌ التي وطػها الػلماء الظلىهُحن مؼ ًمىً اللٌى 

ً ووان الهدف مً هره الدزاطاث الخػسف غلى جأزحر الهُيل الخىظُمي غلى الظسغت والدكت في  مىخصف اللسن الػشٍس

 2الخػامل مؼ غملُاث الاجصاٌ داخل البىىن.

 مفهوم الشبكاث .1

لصد ب                بدُث ًمىً اجصاٌ بخؼىغ وجسجبؽ مػا جىظم الحىاطِب مً مجمىغت اثالشبكٍو

 هره ، وحظخخدمهره الحىاطِب بحن فُما اإلاػلىماث وجبادٌ هلل اإلاخاخت اإلاىازد  في اإلاشازهت إلاظخخدمها

ٌ  اخشخاصألا حنب الاجصاٌ ألاغساض مثل: جىفحر مً مجمىغت الشبياث لخدلُم  بػد غً للمػلىماث والىصى

 3.وغحرها اإلاىازد ومشازهت اإلاصسوفاث وجخفُع والخجازة الالىتروهُت

للحاطباث بهدف هلل وجبادٌ اإلاػلىماث بحن  ( terminalsهي "السابؽ بحن البُاهاث الؼسفُت )  الشبكتو            

 4( للبُاهاث" Onlineالحاطب آلالي والنهاًاث الؼسفُت اإلاخصلت به، في ئػاز  الىلل غلى الخؽ اإلاباشس )

سي             ًسي أن البد للشبىت مً " Carterأما   ""أن الشبىت جفاغل بحن أهثر  مً وخدة أو مصدز KEMEYٍو

م وطائل الاجصاالث املخخلفت، وليل مسهص مسهصان أو أهثر  للمػلىماث وبحن هره اإلاساهص غالكاث مخداخلت غً ػٍس

 5."مظخفُدًً ًلدم لهم الخدمت غىد ػلبهم في الىكذ اإلاىاطب، والظسغت والىمُت اإلاىاطبت

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .222، ص8991نبيل مرسلي خليل، الميزة التنافسية في مجال األعمال، دار المعرفة الجامعية، مصر،  

2
 .822،ص8991مفتاح دمحم ديات، معجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا االتصال،الدار الدولية للنشر،الماهرة، مصر،  
3

استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال على األداء المالي للمؤسسة االلتصادية، مذكرة ماستار، مالية مؤسسة، جامعة توامي يعموب،أثر 

 .1،ص2282ورللة،
4

 .821ص  ادم رحمون، مرجع سابك،
5

 .811، ص2282عصام نور الدين، المعرفة التكنولوجية الحديثة، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،
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   Local Area Networks (LAN))الشبياث اإلادلُت  

 

 
   Metropolitan Area Network (MAN) )شبىت اإلاىؼلت 

 

 
  (Wide Area Networks (WAN)    الشبياث الىاطػت

 

 أنواع الشبكاث: .2

مظخلل، ئذا ًىحد الػدًد أصبذ الخصيُف في غصسها هرا غلما واطػا وجصيُف الشبياث هى بػُىه غلم 

مً اإلاػاًحر التي ًمىً جصيُف الشبياث بىاءا غليها، وكد ًجخمؼ أهثر مً مػُاز في صىف واخد، ولهرا فاهىا 

 1طىدىاٌو جلظُم الشبياث بىاءا غلى الخىشَؼ الجغسافي.

 أنواع الشبكاث.  (:I .3) الشكل رقم

 

 

 

 

  

 .170-168غصام هىز الدًً، مسحؼ هفظه،ص ص  بىاءا غلىالؼالب  ئغدادمً الصدر:

 الشبكت املحليت: .1

مسبىػت مػا بىاطؼت خؼىغ اجصاٌ. وجخؼلب ملىُت ٌ جخيىن مً مجمىغت خىاطِب اخشخصُت هي شبىت اجصا

خاصت للىىاث مخصصت وحظخؼُؼ الاهجاش طمً مظافت مددودة، خُث ًخدم بالػادة مبنى واخد أو غدة مباوي. 

شغلها مج خدىم بها َو  مىغاث اإلاظخخدمحن النهائُحن.ٍو

 شبكت املنطقت: .2

شبىت الاجصاٌ جىدشس في مدًىت أو غاصمت أو اكلُم جيىن ملُدة بمىؼلت حغسافُت أكل، واملجاٌ الجغسافي الري وهي 

 2ػم الػاإلاُت وفي خدود زالزحن مُل.احغؼُه بالػادة ًيىن بحن شبىت اإلاىاػم املحلُت وشبىت اإلاى

 

 

 

 

                                                           
ر أوادًمي، بىىن، حامػت الىادي، ماطتطمحرة باش ي،أزس مظاهمت جؼبُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث و الاجصاٌ غلى زطا الػمُل اإلاصسفي، مرهسة 1

 .30،ص2014الجصائس،
ت، الؼبػت الثالثت، داز الحامد لليشس والخىشَؼ، غمان،2  .237.264،ص ص 2010فاًص حمػت الىجاز، هظم اإلاػلىماث الاداٍز
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 الشبكت الواسعت: .3

ؼي زكػت حغسافُت واطػت وحظخخدم خىاطِب الاجصاالث للسبؽ بحن شبىت خاطىبُت شبىت الحىاطِب التي حغ هي

 1أصغس. جىدشس غلى مظافاث مخباغدة وجابػت لجهت واخدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 .18جع نفسه، صمر 
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 املطلب الثاني: جكنولوجيا الشبكاث

الاهتراهذ و الاهظتراهذ ولها مصؼلحاث هثرث اإلاصؼلحاث التي حشحر ئلى مػان مخلازبت،فمصؼلح الاهترهذ و 

 1ابهت وحػبر غً جىىىلىحُا الشبياث.مدش

  الانترنت .1

س اإلاػؼُاث بظهىلت  حػسف بأنها:" مجمىغت ألاحهصة الالىتروهُت اإلاسجبؼت فُما بُنها واإلاخىازسة حغسافُا والتي حظمذ بخمٍس

لت اكخصادًت مً هلؼت الى أخسي".  2وػٍس

 3مخصلت فُما بُنها لدشيل برلً غاإلاُت هبحرة". هم أنها:"هي ججمُؼ لشبياث

 :خصائصها 

الاهترهذ شبىت الشبياث: فاالهترهذ هي شبىت واطػت الىؼاق جظم بداخلها مجمىغت مً شبىت الحىاطِب طىاء 

 الػامت أو الخاصت.

ٌ الاهترهذ مظخخدمىها مجهىلىن: هظسا الن شبىت الاهترهذ دولُت ًخػامل مػها مظخخدمىن مً مخخلف دو 

 .الػالم،وبالخالي فهم مجهىلىن لبػظهم البػع

ادة غدد مظخخدميها، فهرا  ػني ذلً ئن أداء شبىت الاهترهذ ال ًىخفع بٍص الاهترهذ ذاث كدزاث غحر مددودة: َو

 4الػدد ال ًمىً الخدىم فُه.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
اض،الظػىدًت،2، الػدد3000الػسبُت املجلت ،صس الاهترهذ جددًاث ومىاحهاثهشام بً غبد هللا غباض، اإلاىخباث في غ   .298،ص2001،الٍس
 مسحؼ ومىطىع هفظهما.2
 http://ba .unv-ouragla.dz/pmb/opac.css/index.php.vue  بختي، جىىىلىحُا وهظم اإلاػلىماث في اإلاإطظاث الصغحرة واإلاخىطؼت غلى الخؽ ئبساهُم3

le03.12.2018.à14 :20h  
4

 .13سميرة باشي، نفس المرجع السابك،ص
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 :الخدماث التي جقدمها الانترنت 

هبرش أهمها مً خالٌ في غدد مددود مً الخدماث و جخػدد خدماث الاهترهذ وجدشػب هثحرا بدُث ًصػب خصسها 

 الشيل ألاحي:

 (:الخدماث التي جقدمها الانترنت.I .4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .13-11أمين علوطي، مرجع سابك ص ص باالغخماد غلى  الؼالب ئغدادمً املصدر: 

  :البريد الالكتروني 

هى  أهم خدمت جلدمها هره الشبىت خُث حظمذ بازطاٌ واطخلباٌ زطائل الىتروهُت مً و ئلى مشتروي الشبىت  

د الالىترووي بظسغت وصٌى السطالت وغدم طُاغها واهخفاض جيلفتها. مخاش البًر  1الػاإلاُت، ٍو

 :إلاخبارياث 

اث أخد أهثر اطخخداماث الاهترهذ شػبُت،وحظخخدم هر اث حػد شبىت ؤلاخباٍز ه الشبىت بسوجىوٌى هلل ئخباٍز

ت واطترحاغها واطخالمها والاطخػالم غليها . لت جىشَؼ اإلالاالث ؤلاخباٍز  2الشبىت الري ًىظم ػٍس

 

 

                                                           
ت ، مرهسة  ماحظخحر ، ئدازة أغماٌ،حامػت الجصائس، 1  .36،ص2005مساد زاٌع، ازس جىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى اإلاىازد البشٍس
ت، أػسوخت دهخىزاه  ،حامػت الجصائس، ئدازةصاٌ غلى أمحن غلىػي، أزس جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاج2  .35،ص2008اإلاىازد البشٍس

 

 

البريد 

 االلكتروني

 اإلخباريات

خدمة االتصال 

 المباشر

 خدمة الوب

بروتوكول  غوفر

 نمل الملفات

الخدمات التي 

تمدمها 

 االنترنت
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  :غوفر 

ٌظخخدم غلى  1991هى بسهامج لدظهُل غملُت الخخاػب والبدث غً اإلاػلىماث، ػسخخه حامػت "مُيظىجا" غام 

اإلاظخفُد مً خاللها اللُام باطخػساض اإلاػلىماث، دون أن ًخىحب غلُه أن هؼاق واطؼ في الاهترهذ ئذ ٌظخؼُؼ 

لت فػالت لإلزشاد ئلى اإلاػلىماث اإلاخىفسة غلى الاهترهذ  ًددد طلفا أًً جىحد هره اإلاػلىماث. جىفس غىفس ػٍس

خؼلب اطخخدام بسامج مالئمت في ول مً ػسفي الحاطىب: اإلاظخفُد و اإلاصود.  1بىاطؼت كىائم وفهازض ٍو

  :بروجوكول نقل امللفاث 

حػد خدمت هلل اإلالفاث مً الخدماث اإلاهمت في شبىت الاهترهذ، ئذ أن هىان اإلاالًحن مً ملفاث الحاطىب اإلاخاخت 

لالطخخدام الػام مً خالٌ الشبىت والصىز وألاصىاث والىخب وغحرها، والتي ًمىً للمظخخدم الشبىت هللها 

 2ًسجبؽ به . بالسحىع ئلى خاطىب مصود الخدمت الري

  :خدمت الوب 

هي ئخدي خدماث الاهترهذ التي حػخمد غلى غسض اإلاػلىماث في شيل هصىص فائلت. حػد الىصىص الفائلت ئخدي 

أطالُب غسض اإلاظدىداث غلى أحهصة الىمبُىجس ، والري ًخظمً ئشازاث مسحػُت أو السوابؽ ئلى أحصاء أخسي مً 

جىظم الىب اللدزة غلى اطخخدام الىطائؽ اإلاخػددة، هي التي هرا اإلاظدىد والى مظدىداث أخسي، وجمخلً 

 3هي اإلاحزة التي حػلذ الىب وطُلت ئغالهُت لها اللدزة غلى حرب وئكىاع الػمُل.جىىىلىحُاث مخخلفت الػسض و 

 :خدمت الاجصال املباشر 

 4بغُت جخفُع جيلفت.جمىً هره الخدمت باطخػماٌ الاهترهذ وىطُلت اجصاٌ مباشسة بحن ألافساد و اإلاإطظاث 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .829،ص2229دمحم سمير أحمد، التسويك االلكتروني، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، عمان،
2

 .91،ص2229الماهرة،دمحم عبده حافظ، التسويك عبر االنترنت، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، 
3

 .811دمحم سمير، مرجع نفسه،ص
4

 .61مراد رايس، مرجع سابك،ص
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 نت:ار الانت .2

هي "شبىت داخلُت جلىم اإلاإطظاث باهخاحها غلى اخخالف أحجامها، هره الشبىت حظخػمل بسوجىوىالث اهترهِذ مثل 

HTTP وFTP  د الالىترووي ،وال ٌظخؼُؼ اخشخص مً خازج اإلاإطظت أن ًدخل وحظخخدم خدماث الاهترهِذ مثل البًر

اتها جدددها اإلاإطظت ".  لها، ومدخٍى

: "شبىت الاهتراهذ هي شبىت الا  مىً اللٌى  1هترهِذ مصغسة وملخصسة غلى مإطظت مػُىت".ٍو

 بسوجىوىالث الاهترهذ وأدواتها".وحػسف بأنها:" شبىت داخلُت خاصت باإلاإطظت ولىنها حظخخدم 

 :الاكسترانت 

حػد الاهظتراهذ هاججا لتزاوج ول مً الاهترهذ والاهتراهذ، فهي شبىت اهتراهذ جم جىطُػها لخمخد ئلى حمهىز خازجي 

مددود ومخخاز) شبائً ،مىزدًً، مىشغحن ،غمالء..الخ( والري له غالكت بؼبُػت وشاػها، خُث حظمذ له باإلاسوز غبر 

 ، وجىلظم الى:2حص ألامىُت الالىتروهُت التي جمىؼ ولىج الدخالء والىصٌى لبُاهاث اإلاىظمتالحىا

 شبكاث الاكسترنت للتزويد ; 

جسبؽ هره الشبياث مظخىدغاث البظائؼ السئِظُت مؼ اإلاظخىدغاث الفسغُت بغسض طحر الػمل فيها آلُا ،  

الفسغُت اطدىاد اللاغدة هلؼت الؼلب للخدىم في اإلاػسوض ، للمدافظت غلى كُمت زابخت مً البظائؼ في اإلاظخىدغاث 

 وبالخالي جللُل اخخماٌ زفع الؼلبُاث بظبب عجص في اإلاظخىدع.

 

 شبكاث الاكسترنت للتوزيع ; 

ت الحظاباث مؼ  جمىذ صالخُاث اإلاخػاملحن مظدىدة ئلى حجم حػامالتهم، وجلدم لهم خدماث الؼلب الالىترووي وحظٍى

 بلىائم اإلاىخجاث الجدًدة واإلاىاصفاث الخلىُت وما ئلى ذلً مً خدماث أخسي.التزوٍد الدائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .823ادم رحمون، مرجع سابك،ص
2

ة األولى،الدار طارق عبد العال حماد، التجارة االلكترونية المفاهيم،التجارب،التحديات، األبعاد التكنولوجية والمالية والتسويمية والمانونية، الطبع

 .92،ص2281مصر،الجامعية،االسكندرية،



 انفصم األول                                        االطار انمفاهيمي نتكنونوجيا االعالم واالتصال

16 
 

 .شبكاث الاكسترانت للتنافسيت 

م السبؽ فُما بُنها كصد جبادٌ اإلاػلىماث غً  جمىذ البىىن فسص مخيافئت في مجاٌ جلدًم الخدماث غً ػٍس

ػصش وحىد   1 اإلاىخجاث.اإلاىاصفاث الخلىُت الدكُلت للخدماث مما ًسفؼ مً مظخىاها، َو

  شبكـت البنـوك املنـسليـت    

ل      ل وئغادة جدٍى البُاهاث، خُث ًخم زبؽ الىمبُىجس اإلاسهصي بالبىً  ٌػخمد هظامها غلى ما ٌػسف بػملُت جدٍى

بالىمبُىجس الشخص ي اإلاىحىد بمىاٌش الػمالء مً خالٌ وطائؽ الاجصاٌ )الخؼىغ الهاجفُت(، خُث ٌػمل 

الطخلباٌ الخدماث اإلاصسفُت مثل غسض أزصدة الػمُل، ػباغت   الىمبُىجس الشخص ي همدؼت ػسفُت

 الىشىفاث وبُان الشُياث املحصلت،

  :ما ًمىً في اإلالابل ئزطاٌ الخػلُماث الصادزة مً الػمُل للبىً مثله

ل مبلغ مً خظاب الػمُل ئلى خظاب آخس، ػلب دفتر الشُياث اللدزة غلى اللُام بملابلت غلى شاشت ، جدٍى

  ...الىمبُىجس مؼ مىظف اإلاصسف وهرا لخلدًم الىصائذ اإلاالُت واطخلباٌ السدود غً ألاطئلت

 :الػملُاث اإلاصسفُت اإلاجزلُتومً خصائص 

 مىخجاث ذاث جلىُت غالُت.       -

 وطائل اجصاٌ كىي        -

ت.       -  2مىخجاث جمثل زمصا للخددًث والحٍُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.821ادم رحمون،مرجع نفسه، مرجع سابك،ص

1
 

2
 http://cte.univ-setif.dz,vue à  23 :15 . 

http://cte.univ-setif.dz,vue/
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 جكنولوجيا الشبكاث مسايا:املطلب الثالث

و جلبُت  صبائًلإلجصاٌ بالالؼسق ألاهثر فػالُت اإلاإطظاث ًىصب أهثر فأهثر غلى ئًجاد  اهخمامللد أصبذ    

ص خاحاتهم و زغباتهم و هى ما خصل بفػل غامل الخلدم الخىىىلىجي، مما أدي ئلى ظهىز ما ٌظمى بمساه

 1.شبياثال

 مسايا الانترنت: .1

 .الحصٌى غلى ممحزاث في الخيالُف مً خُث حظهُل غملُاث ؤلاهخاج والتزوٍد وجخفُع جيلفت املخصون 

  جىافظُت.الحصٌى غلى ممحزاث 

 .ادة حىدة وكُمت اإلاػلىماث  اطخخدام هظام مخػدد الىطائل ٌظاهم في ٍش

  اإلاػلىماث الدًمىغسافُت اإلاىحىدة غلى شبىت الاهترهِذ بما فيها الاخصائُاث الخاصت  الػماٌٌظخخدم

شبىت الاهترهِذ في ؤلاغالن غً اإلاىاكصاث الخاصت  البىىنظخخدم حالخاصت هما  أغمالهمبالبؼاكت في 

 .بهم

  ، جلىم شسواث البرمجُاث ببُؼ مىخجاتها الجدًدة واليسخ اإلاػدلت للبرامجُاث اللدًمت غبر الاهترهِذ

غلى الخؽ اإلافخىح ومثل جلً املحالث جدُذ لً الخجٌى جخػامل مؼ غمالئها  ببُؼ خدماتها  بىىنهما ان ال

د منها والدفؼ غبر شبىت الاهترهِذ  خاللها واخخُازها ما جٍس
2 

 الانترانت: مسايا .2

 في حمُؼ الشبىت وجمخػها بىفع الخصائص. ججاوع هظم اإلاػلىماث اإلاظخخدمت 

 .الحصٌى غلى اإلاػلىماث في الىكذ الحلُلي فىز خدور الحدر اإلاخػلم بها 

 .زفؼ هفاءة غملُاث الاجصاٌ و اجخاذ اللسازاث 

 ؼ غملُاث ا ادة جللائُت الػملُاث ألامس الري ٌظهم في حظَس  لدشغُل.اإلاظاهمت في ٍش

 .3حظهل هظام الػمل في مجمىغاث وحػله أهثر طسغت وهفاءة 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .110ادم زخمىن، مسحؼ طابم، ص  
 .69، ص2015دهخىزاه، بىىن مالُت، جلمظان، الجصائس،سحىىن خالد، جأزحر جىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى مسدودًت البىىن أػسوخت 2

3
 .39غصام دمحم البدُص ي،مسحؼ طابم،ص 
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 مسايا الاكسترنت: .3

  غامل مهم في جخفُع الخيالُف مً خالٌ طمان جدفم اإلاػلىماث وطسغت هللها واإلالدزة غلى جىفحر

 اإلاسوهت والػمم في غملُت التزوٍد.

  ت الدوزٍت بما ًدخىي مً ئمياهاث هبحرة طىاءا غلى اإلاظخىي ًمىً مً جخفُع جيالُف الػملُاث الخجاٍز

 الخازجي.

  ًم جخفُع دوزة الؼلب والخىزٍد وما ًإدي ئلُه ذلً م ٌظاهم في جدلُم هخائج مالُت للميشاث غً ػٍس

 جخفُع الخيالُف.

 .حن في أشغاٌ ومهماث ذاث كُمت مظافت أهبر لم جىً في الظابم مخاخت  1جخصُص وكذ اإلاىظفحن ؤلاداٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .62-19صمرجع سابك،عصام دمحم البحيصي،
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 جأثير الشبكاث على منظماث ألاعمالاملطلب الرابع: 

 ُت.الخىافظُت الػاإلا 

 .ؼ وغدم الاطخلساز  الخغحر الظَس

 .الػمل غلى جدلُم مصاًا جىافظُت 

 .بىاء ألاهظمت ؤلاطتراجُجُت 

 .1الخدظحن اإلاظخمس وئغادة هىدطت الػملُاث 

 .ٌالخدالفاث بحن مىظماث ألاغما 

 .2الخدظِىاث في طلظلت اللُمت 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
www.stqou.com

1
 

2
 .33سحنون خالد، مرجع سبك ذكره، ص

http://www.stqou.com/
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 خاجمت الفصل ألاول 

مً أبسش مظاهس السبؼ ألاخحر مً اللسن اإلااض ي وبداًاث اللسن الحالي، و ًسي  والاجصاٌ ؤلاغالمٌػد جؼىز جىىىلىحُا 

خُث  .ٌػد أهم ئهجاش جىىىلىجي جدلم والاجصاٌ ؤلاغالمصىاغت جىىىلىحُا الػلماء املخخصحن في هرا املجاٌ أن جؼىز 

،والظعي بالغا لهرا اللؼاع  ااهخماماللؼاغاث في الىكذ الساهً خُث أصبدذ ول دٌو الػالم جىلي  أهم ئخديحػخبر 

  والاجصاٌ. ؤلاغالمجبني اطتراجُجُاتها واطخخدام وافت ميىهاث جىىىلىحُا  ئلىباطخمساز 
لت حُدة  الاجصاٌو  ؤلاغالمأن حظدثمس جىىىلىحُا  بىىناللىً هل حظخؼُؼ      خدماتها و غالكاتها أداء لخدظً بؼٍس

 و هرا ما طىف هخؼسق ئلُت في الفصل اإلاىالي.   مؼ شبائنها
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 جمهيد:

جىىىلىحُا ؤلاكالم و الاجصاٌ كامال مدفضا للمىـماث مً بُنها البىىن الباخثت كً اإلاىافعت والخميز في  ؤصبدذ

بهخاحها  ومخشحاتها وكً الىفاءة والفلالُت في ؤدائها لزا حعاسكذ اإلاىـماث لتهُئت ألاسطُت الىفُلت لخؼبُلها زم 

داء و دساظت ؤمم اإلاارشاث والاظخوالٌ ألامثل لللىي اظخخذامها لهزا ألاداء في مجاالث كذة، مثل سفم معخىي ألا 

اللاملت فظال ورلً مً خالٌ جؼبُم بلع الخوُيراث )الهُيل، الىظائل الخىىىلىحُا، بداسة اإلاىـمت( والاظخخذام 

  .االتي ٌععى البىً لخدلُله ةءاالجُذ لهزه الخىىىلىحُا وبشيل صخُذ مما ًدلم ألاداء الىف
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 البىىك ى: أداء املبحث ألاو 

اظخخذام ألامثل إلاىاسدما اإلاخاخت ورلً بما ًشفم ملذالث همىما  بلىكلى اخخالفها  ؤلاوعاهُتتهذف املجخملاث 

ٌلخمذ كلى الاكخصادي، ولهزا ؤكؼى لألداء ؤممُت بالوت خاصت في اإلااظعاث البىىُت سهم صلىبت كُاظها، خُث 

 1فترة صمىُت ملُىت. جلً اإلالذالث في جدلُل وفهم وجلُُم اللمل اإلاىجض في

 مفهىم ألاداء البىهياملطلب ألاوى:

للذ واهذ للخويراث الاكخصادًت واإلاصشفُت اولياظا واضخا كلى جؼىس ؤداء وؤكماٌ البىىن . مما ؤدي بلى جدعين 

م بدخاٌ بصالخاث حذًذة والاكخماد كلى ملاًير وم  2ارشاث دولُت.ؤدائها كً ػٍش

ف .1  ألاداء البىهي حعٍر

 ألاداء  1.1

وكىذ اظخلشاض ألادبُاث   بمظمىههبلى الخلٍشف اء اإلاصشفي بال ؤن ؤهلبها ًفخلش مىان ؤدبُاث كذة جىاولذ ألاد

 كذم وحىد اجفاق خٌى مفهىم مدذد له. بلىالتي جىاولذ ألاداء وخاولذ ؤن حلؼي مفهىما له هجذما حشير 

بمىحب الللذ و بن جإزير ألاداء الىاجح مى بلضام خُث ٌلشف ألاداء مً وحهت هـش اللاهىن "بإن ؤداء الفلل املخذد 

لذ ألاداء بإهه كذسة اإلايشإة في الخصٌى كلى  الصخص اإلايلف بإداء الفلل ألي معاولُت حلاكذًت معخلبلُت َو

 3مىاسدما الثمُىت واللمل كلى بدامتها".

فعيها للخلشف كلى هلاغ اللىة ( "ألاداء كلى ؤهه ملابلت ؤهه ملابلت ؤداء اإلاىـمت بإداء مىاGroyو kotlr) كشف

ضما وهلاغ الظلف لوشض الخذ منها وملالجتها".  4لخلٍض

لبر ) ( كً ألاداء بإهه:"اإلاعخىي الزي جخمخم به مخشحاث اإلاىـمت بلذ بحشاء اللملُاث مً Wit & Mayerَو

 5مذخالتها"، فاألداء مى مخشحاث ألاوشؼت و ألاخذار الزي حشيل داخل اإلاىـمت.

ف  ًمىىىا حلٍشف ألاداء كلى اهه الىخائج املخللت ملاسهت بالخؼت اإلاىطىكت طمً اإلاىاد اإلاخاخت. ومً الخلاٍس

 

 

 

 ألاداء البىهي 1.1

                                                           
1
 .011،ص 3102، الطبعة األولى، دار جرير لللنشر والتوزيع، األردن،الوظيفي بين النظرية والتطبيق األداءوتقييم  إدارةدمحم حساسنة،  إبراهيم 

.19،ص2000،،الجضائش ،دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت كبذ الشصاق بً خبِب،اكخصاد وحعُير ماظعت 2  

.381،ص2009،الاظتراجُجُاث والخخؼُؽ الاظتراجُجي،كمان،داس الُاسوصي، وبدَسغخمذان،خالذ دمحم  3  
4Kotler,Philips & Groy Armastorn, Principles of Marketing, EdPrentice-Hall,kanada, 1999,P45 .  

.39ص ،2009لليشش، كمان،داس وائل وائل دمحم صبحي ادَسغ وػامش مدعً مىصىس الولي،ؤظاظُاث ألاداء وبؼاكت الخلُُم اإلاخىاصن، 
5
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بن ألاداء البىيي ال ًخخلف كً ملنى ؤداء اإلااظعاث ألاخشي خُث ًلصذ به ألامذاف ؤو املخشحاث التي ٌععى 

ت    1واإلاادًت واإلاالُت.هـام ؤي بىً بلى جدلُلها باظخخذام اللذساث البشٍش

 أبعاد ألاداء: .1

بت مىه في اإلالنى واإلاشجبؼت به، ومزا ما ًخلم هىكا مً الالخباط في  لألداء اللذًذ مً اإلاصؼلخاث اللٍش

 مفهىمه، ويهذف جىطُذ مفهىم ألاداء البىيي بذكت، ظِخم الخؼشق بلى جدذًذ مفهىم مزه اإلاصؼلخاث.

 الفعاليت: 1.2

ؤنها اللذسة كلى بلىن ألامذاف اإلاعؼشة ورلً مهما واهذ ؤلامياهُاث اإلاعخخذمت حلشف الفلالُت ببعاػت كلى 

 2في رلً.

بت مً  ؤما همُا فهي اليعبت بين الىخائج املخللت وألامذاف اإلاىطىكت معبلا، ولهزا ولما واهذ الىخائج كٍش

مىً الخلبير كً الفلالُت باللالكت الخالُت:  3ألامذاف واهذ اإلاىـمت فلالت، ٍو

  

 

 ثاهيا.النفاءة: 1.1

اللذسة كلى اخخُاس العبُل الزي ًدلم ؤخعً هدُجت اكخمادا كلى ؤلامياهُاث اإلاخىفشة، بملنى الىفاءة حلني 

آخش، الىفاءة هي الىصٌى بلى ألاكـمُت في ؤي مذف حععى بلُه اإلاىـمت،هما ًلصذ بها هزلً جدلُم ؤهبر 

 4سبذ ملابل جيلفت ملؼاة.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 . .011إبراهيم دمحم حساسنة، مرجع سابق،ص  

.26كبذ الشصاق بً خبِب، مشحم ظابم،ص 2  
 .341،ص1998هاصش دادي كذون،اكخصاد ماظعت ،داس املخمذًت،الجضائش ،3

 .40،صابمذان،خالذ دمحم وادَسغ،مشحم ظخم 4

 الفعالية = األهداف المحققة / األهداف المسطرة
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ًخطح برن ؤن الىفاءة تهخم بىمُت اإلاىاسد اإلاعخخذمت لبلىن ألامذاف املخذدة )كذد ظاكاث كمل ألافشاد، 

مىً الخلبير كً الىفاءة باليعبت لألمذاف اإلاعؼشة  الاظتهالواث الىظؼُت،كذد ظاكاث كمل آلاالث( . ٍو

 ف وفم اللالكت الخالُت:والىظائل اإلاعخخذمت لبلىن مزه ألامذا

 

 

ؤما كً كالكت ألاداء بيل مً الفلالُت والىفاءة فهى مشجبؽ بهما ملا، بهزا اإلالنى ًمىً الخذًث كً ألاداء خُثما 

 1جىحذ مىاسد مسخشة وؤمذاف اإلاعؼشة ؤي:

 

  

مىً   (اإلاىالي.II-1جلخُص مزا الؼشح في الشيل سكم )ٍو

 ألاداء مً املىظىر النفاءة والفعاليت  :(II-1الشهل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .44-43، مشحم ظابم،ص ذان،خالذ دمحم وادَسغخمالؼالب اكخمادا كلى  بكذادمً  املصدر:

 

                                                           
1
 Kalika, Michel,Structures d'entreprises,Realites,determinats,performances,Paris,1995,p,328. 

  قيمة المدخالت = قيمة المخرجات / الكفاءة 

 = الفعالية * الكفاءة األداء

 
 سؤط اإلااٌ

 اللمل

 ألاولُتاإلاىاسد 

 الثلافت

 الخىىىلىحُا

 ؤلاهخاج

 الشبذ

 ألاكماٌسكم 

 كائذ العهم

 اإلاياهت العىكُت

 المهارات والمعارف

 ألاداء الفلالُت الىفاءة

 اللُمت
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 إلاهخاحيت: 3.2

، وهي كالكت بين مذخالث ؤلاهخاجؤلاهخاحُت هي الىاجج الزي هدصل كلُه بلعمت املخشحاث كلى اخذ كىاصش 

 ؤلاهخاجوكذد اللماٌ، كُمت  ؤلاهخاجوكذد اإلايائً، همُت  ؤلاهخاج، همُت  وبًشاداثومخشحاث ، هفلاث 

 وظاكاث اللمل.

جيىن في  ؤلاهخاحُت، فُمىً جىطُده مً خالٌ الشيل خُث ًالخف ؤن باألداء ؤلاهخاحُتؤما باليعبت للالكت 

 1 اهخفاض هال مً الىفاءة والفلالُت.معخىي مىخفع كىذ 

 العالقت بين النفاءة والفعاليت وإلاهخاحيت مأبعاد هامت لألداء :(II-1الشهل رقم )

 

 

 كالُت  

                                               

 

                                            

 الفلالُت

 مىخفظت                                                                                                                                                                  

 مىخفظت                            كالُت                                                        الىفاءة                      

مذخل بىاء  مهاساث، الذاس الجاملُت،  العلىن الخىـُميمً بكذاد الؼالب باالكخماد كلى ؤخمذ مامش ،  املصدر:

ت،  .31،ص2000 مصش،ؤلاظىىذٍس

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت   .434ص،2001،داس الفىش اللشبي، اللامشة،كاًذة خؼاب،اللىإلات وداسة اإلاىاسد البشٍش

 

 

 

 

 

 إهخاحيت مرجفعت

جدلُم ألامذاف مم اظخخذام 

 ؤمثل  اإلاىاسد

 

 إهخاحيت مخىصطت

جدلُم ألامذاف مم بفشاغ في 

 اظخخذام اإلاىاسد

 إهخاحيت مخىصطت 

 كذم جدلُم ألامذاف لىً اظخلماٌ 

 ؤمثل اإلاىاسد

 إهخاحيت مىخفضت

كذم جدلُم ألامذاف مم ظىء 

 اظخخذام اإلاىاسد
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 املردودًت: 2.1

هي كذسة اإلاىـمت كلى جدلُم الىخائج، وحلخبر مً اللُىد ألاظاظُت ليل مىـمت جدخاج بلى الاظخمشاس 

اإلاىـمت بدىافعُتها وخصتها في والخىُف والىمى في بػاس مدُؽ جىافس ي  في حوير دائم، بر جشجبؽ مشدودًت 

 1العىق وبدىافعُت اللؼاق ؤًظا.

بطافت بلى اإلاعاممين الخالُين ؤو املخخملين يهخمىن بخصىص بمشدودًت اإلاىـمت التي اظدثمشوا ؤو ًىىون 

 الاظدثماس فيها ، فإسباخهم جخىكف  كلى معخىي اإلاشدودًت التي جدللها اإلاىـمت .

شامج جدعين ىمي )همُت ألاداء( و الىُفي )حىدة ألاداء( ، ومً زم جخىحه بالبلذًً الألاداء ًخظمً  خُث

ش ألاداء  ادة ؤلاهخاحُت وجدعً الجىدة.وجؼٍى  2بلى الخلامل مم البلذًً ، ؤي مداولت ٍص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 09-08الجضائش،حاملت وسكلت،اإلاخميز للمىـماث والخيىماث، ألاداءكبذ اإلاالًُ مضمىد، اإلالاسبت ؤلاظتراجُجُت لألداء مفهىما وكُاظا، اإلااجمش الللمي خٌى  

 .487،ص 2005ماسط 
 .438كاًذة خؼاب، مشحم ظابم،ص   2
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 مؤشراث قياش ألاداء البىهي  املطلب الثاوي:

كملُت جلُُم ألاداء في اإلاصاسف، فىجاح كملُت الخلُُم حلذ مارشاث كُاط ألاداء مً ؤمم ألاظغ التي جلىم كليها 

 ٌلخمذ بذسحت هبيرة كلى دسحت ومالئمت اإلاارشاث اإلاالُت وكابلُتها كلى كُاط ألاداء بشيل ظلُم.

 قياش ألاداء .1

وان كُاط ألاداء ٌشير بلى اللملُت التي مً خاللها ارخلاق مً اإلالُاس اليعبُت والىىكُت خٌى وشاغ ؤي مصشف    

رلً مً خالٌ مللىماث حعخخشج مً اللىائم اإلاالُت و مصادس ؤخشي ليي ًخم اظخخذام مزه اإلاارشاث في جلُُم و 

ألاداء اإلاالي للمصاسف وافت، وبزلً جخلذد الخُاساث في اخخُاس اليعب اإلاالُت ورلً جبلا لؼبُلت الخلُِغ وؿشوفه و 

 1ألامذاف اإلاشاد الىصٌى بليها.

بنى كلى حمُم اإلاللىماث التي جمثل   و ٌلخبر كُاط ألاداء مً الخؼىاث الهامت و ألاظاظُت في الشكابت ؤلاظتراجُجُت ٍو

 2ألاداء الفللي لليشاغ ؤو ألافشاد.

ػشاف وحلذ اليعب اإلاالُت مداولت إلًجاد اللالكت بين مللىمخين فاصلخين في اإلاشهض اإلاالي فهي جلىم بتزوٍذ ألا                  

لت ؤفظل لفهم ؿشوف اإلايشإة وال ًخؼلب خعاب اليعب اإلاالُت بال كذسا مدذدا مً اإلاهاسة  راث اللالكت بؼٍش

واإلالذسة، ؤما جدلُل وجفعير جلً اليعب فُلذ الدجش ألاظاط واملخً الشئِس ي في الخمُيز بين املخلل اإلاالي الىفء 

لذ اظخخذام اليعب  اإلاالُت في الخدلُل اإلاالي مً ؤمم الىظائل التي حعاكذ ؤلاداسة كلى واملخلل اإلاالي ألاكل هفاءة، َو

ملشفت وطم ظُىلت البىً ومىكف ألامىاٌ اإلاخاخت للخىؿُف وان مىان كذدا هبيرا مً اإلاارشاث اإلاعخخذمت للُاط 

ال بهىا ألاداء في اإلاصاسف ومنها مارشاث العُىلت ومارشاث مالءة سؤط اإلااٌ ومارشاث وعب جىؿُف سؤط اإلااٌ ب

 3ظيخؼشق بلى ؤمم جلً اإلاارشاث اليعب وهي:

 

 

 

 

 

 

                                                           
والاكخصاد، حاملت  ؤلاداسةدهخىساه، ولُت  ؤػشوختفي مارشاث ظىق ألاوساق اإلاالُت،  ؤلاظالمُتخُذس ًىوغ واؿم،ؤزش ألاداء اإلاالي للمصاسف   1

 .30،ص2009اللشاق،اليىفت،

.246، ص2016كبذ اللادس دمحم الاظؼت،ؤظاظُاث ؤلاداسة الخذًثت، الؼبلت ألاولى، ألاوادًمُىن لليشش والخىصَم، ألاسدن، 2  
ت،اإلاىخب اللشبي الخذًث ، 6اإلاالُت مذخل ملاصش،الؼبلت ؤلاداسة، ببشامُممىير   3  .73، ص2004،مصش ،ؤلاظىىذٍس
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 مؤشراث الربحيت: .1

وحلذ مزه اإلاارشاث مً ؤمم اإلاارشاث اإلاالُت اإلاعخخذمت في كُاط ألاداء اإلاصشفي وهي جلِغ كذسة البىً 

 كلى جدلُم اللائذ كلى ألامىاٌ اإلاعدثمشة وحشمل مزه اإلاارشاث اليعب الخالُت:

 امللنيت:العائد على حق  1.1.1

 مى ملُاط ًلِغ اللائذ اإلاخدلم كلى اظدثماساث اإلاعاممين في خم اإلالىُت وكىذ كُاط مزه اليعبت 

ًيىن مً العهل ملشفت اللائذ الزي ًدصل كلُه اإلاعاممىن في اإلاصاسف ملاسهت بويرمم مً اإلاعاممين في اإلاصاسف 

مىً خعاب مزا اإلاارش مً كعمت صافي الذخل بلذ الظش   ائب كلى خم اإلالىُت وواالحي:ألاخشي، ٍو

 بت/خم اإلالىُت معدى العائد على حق امللنيت  =صافي الذخل بلذ الظٍش

خُث ولما اسجفم مزا اللائذ في بىً ما فاهه ٌشير الى هفاءة مزا اإلاصشف في جدلُم صافي ؤسباح ؤو كىائذ مالُت 

 1للمعخفُذًً.

 :ألاصىى العائد على  1.1.1

ٌ مى ملُاط ًلِغ الفلالُت اليلُت لإلداسة في جىلُذ ألاسباح مً  اإلاخىفشة لذيها ومزا اللائذ ًذعى ؤًظا باللائذ  ألاصى

ادة في مزا اللائذ ألهه ملُاط لشبدُت الاظدثماساث اللصيرة  كلى الاظدثماس، وان اإلاصاسف جبدث دائما كً الٍض

لت آلاحل وافت وان اسجفاق مزا اإلاارش ًذٌ ت والدشوُلُت وجدعب مزه  والؼٍى كلى هفاءة ظُاظاث ؤلاداسة الاظدثماٍس

 اليعبت مً جلعُم صافي الذخل بلذ الظشائب كلى اإلاىحىداث اليلُت، وواالحي:

  صافي الذخل /مج ألاصىى معدى العائد على =  ٌ   ألاصى

ٌ ألا اظدثماساث  كًالذخل الىاجج وولما اسجفلذ مزه اليعبت فةنها حشير بلى هفاءة البىً في جدلُم صافي   صى

 2.اإلاملىهت

 

 

 

 

                                                           
 .75-74مىير ابشامُم، مشحم ظابم، ص   1
 .54، ص2009،كمان، داس الصفاء،2اإلاصاسف،الؼبلت بداسةصادق سارذ،  2
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 :مضاعف امللنيت 1.1.1

ل  إلاالُت التي جخخزما بداسة البىىن جبين كذسة اللشاساث ا بشإن اظخخذام اللشوض في مُيلها اإلاالي، ؤي جمٍى

بالذًىن، ملاسهت بدلىق اإلالىُت، وبما ًادي بلى  حلـُم ملذٌ اللائذ كلى خم اإلالىُت ومً زم فان بداساث 

ادة  اللائذ البىىن حعخخذم  بصىسة هبيرة آلُت الشفم اإلاالي  وهي ألامىاٌ راث اليلفت الثابخت ؤو اإلاىخفظت  لٍض

 معخىي الزي جدىافغ به مم اللائذ ألصخاب سؤط اإلااٌ في الششواث هير اإلاالُت. بلىق اإلالىُت كلى خلى 

جـهش مزه اليعبت كذد اإلاشاث التي ًظاكف فيها اللائذ كلى ألاصٌى بعبب الشفم اإلاالي، وهي حشير بلى اإلالذٌ 

 ً الزي ًمىً ؤن جىخفع فُه مىحىداث البىً اليلُت كبل ؤن ًخإزش وطم دائني البىً)اإلاىدكين واإلاعدثمٍش

مىً خعاب مزه اليعبت مً كعمت مجمىق  كلى خلىق اإلالىُت وفم  تألاصٌى اليلُالخاسحُين(في، ٍو

 الصُوت آلاجُت:

 = مضاعف امللنيت  ٌ  1خلىق اإلالىُتاليلُت/ ألاصى

 العائد على الىدائع: 2.1.1

لِغ مزا  ًلِغ مزا اإلاارش مذي كذسة اإلاصشف كلى جىلُذ ألاسباح مً الىدائم التي ًىجح في الخصٌى كليها ٍو

اإلاعخدم للمصشف بلذ دفم الظشائب، ًلاط اإلالذٌ هصِب ول وخذة مً وخذاث الىدائم مً صافي ألاسباح 

بت كلى مجمىكت الىدائم وهما في اإلالادلت آلاجُت:  بلعمت صافي الشبذ بلذ الظٍش

  = بت / مجمىق الىدائممعدى العائد على الىدائع  بلذ الشبذ صافي الظٍش

 2وباسجفاق مزا اإلالذٌ ًدبين الاظخوالٌ ألامثل للىدائم في جدلُم ألاسباح.

 ألامىاى املخاحت:العائد على  3.1.1

ًصىس مزا اإلالذٌ سبدُت ألامىاٌ اإلاخاخت للخىؿُف في اإلاصشف وهي حشمل الىدائم وخلىق اإلالىُت وان 

ت ملُىت وان  الخصىم )اإلاؼلىباث( ألاخشي ال حلذ ؤمىالا مخاخت  للخىؿُف وبهما جيشإ هدُجت جصشفاث بداٍس

اسد اإلاخاخت، ًلاط بلعمت صافي الشبذ كلى الىدائم مزا اإلاارش  ًلِغ صافي ألاسباح اإلاخىلذة بلى حملت اإلاى 

 وخم اإلالىُت وواالحي:

 3.= صافي الشبذ / الىدائم + خم اإلالىُت  العائد على ألامىاى املخاحت 

 

 

 

                                                           
 .32،ص2010،كمان، داس اإلاعيرة،2دمحم مدمىد،البىىن الاظالمُت،الؼبلت  1
 .78مىير ابشامُم، مشحم ظابم،ص 2
 .63ظابم،ص مشحم ،صادق سارذ  3
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 مداخل جحضين ألاداء البىهي باصخخدام جنىىلىحيا إلاعالم والاجصاى املطلب الثالث:

ومً بين الاظتراجُجُاث ٌ بلى ؤداء حُذ،الىصى  مً خالٌ ؤٌو خؼىة جخؼىما البىىن هي كملها جدلُم الخىاصن  بن

وكذ ظاممذ هىىلىحُا التي بذؤث في الاكخماد كليها للىصٌى ألداء حُذ  دمج جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ في وشاػها، 

 1هزهشما فُما ًلي: مجمىكت مً اإلاميزاثفي جدلُم  والاجصاٌ ؤلاكالم

 :جنىىلىحیا إلاعالم والاجصاى في جحضين حىدة الخدماث املصرفیتمضاهمت  .1

حلخبر حىدة الخذماث ؤمم الخلٌى التي حععى بليها اإلااظعاث بوشض الخصٌى كلى الضبائً والخفاؾ كليهم  

ورلً كبر الامخمام اإلاتزایذ بخدعً الخذماث وٕا هخاحها وفلا لشهباث وخاحاث الضبائً كً ػشیم الاظخوالٌ 

باق لشهباث الضبائً والخصٌى ألامثل إلاىاسدما وؤصىلها البششیت والخىىىلىحیت، مً احل جدلیم ؤكص ى بر

كلى وفائهم ججاه خذماتها واكخىائها بصفت معخمشة، لهزا وحب كلى اإلااظعاث اإلاصشفیت اللمل كلى ؤلابذاق 

مً خالٌ اظخوالٌ وظائل  1ليي جدعً مً حىدة خذماتها وجدلیم سطا صبائنها، ویمىً جدلیم مزا 

 2 :یليجىىىلىحیا اإلاللىماث والاجصاٌ التي جىفش لها ما 

 جقدیم الخدماث الحرة: 1.1

بىاظؼت جىىىلىحیا ؤلاكالم والاجصاٌ یعخؼیم الضبىن جىفیز الخذمت بىفعه مبارشة دون اللجىء  

بلى اإلايان اإلاادي للماظعت، ؤو الاظخلاهت بإشخاص ملیىين، مثل اللجىء بلى الاهترهذ ودخٌى مىكم 

 . .لیىتاإلااظعت اإلاصشفیت والبدث كً الاظخفعاساث ؤو ػلب خذمت م

  القضاء على زمً الاهخظار وضیاع الىقذ: 2.1

یدیذ اظخخذام جىىىلىحیا ؤلاكالم والاجصاٌ مً كبل اإلااظعت والضبائً خلم جفاكل بؼشیلت 

مبارشة، وبالخالي هعب الىكذ مً خالٌ جلبیت اإلااظعت لشهباث كذد هبير مً الضبائً في وكذ 

هخلاٌ مً ميان بلى ؤخش، وبالخالي سبذ الىكذ واخذ مً حهت، ومً حهت ؤخشي ججىب الضبىن مشلت الا 

 3 .واللظاء كلى صمً الاهخـاس

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .115،ص2006املخعً،الاججاماث الخذًثت في الخلُُم والخمُيز في ألاداء،داس الفىش اللشبي،كمان،جىفُم دمحم كب  

ولُت  رىقي رادًل، ازش اظخخذام جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ كلى ألاداء اإلااظعاث الصويرة واإلاخىظؼت، مزهشة ماحِعخير،حاملت كاصذي مشباح، 2

 .133،ص 2008لت، الخلىق الللىم الاكخصادًت، حاملت وسك
 03جىىىلىحیا اإلاللىماث والاجصاٌ وؤزشما كلى سطا صبائً اإلااظعت اإلاصشفیت الجضائشیت، مجلت ؤداء اإلااظعاث الجضائشیت،اللذد،صسكىن دمحم، رؼیبت صیيب 3

 . 80-79، ص  2013،حاملت وسكلت، 
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  القضاء على املرلسیت 3.1

یادي اظخخذام جىىىلىحیا ؤلاكالم والاجصاٌ بلى اللظاء كلى اإلاشهضیت والبلاء في ميان زابذ وجفادي 

اخخماٌ جشهه واظخوىائه الخىلالث والؼىابير وهيرما مً ألامىس التي یعخاء منها الضبىن والتي جضیذ مً 

  .كً خذماث البىً

  جطىیر خدماث الاصخعالم عً بعد للسبائً:. 4.1

كً بلذ مً احل ملشفت ؤسائهم خٌى خذماتها،  لشكمیت یمىً للبىً مخابلت صبائىهبفظل الىظائل ا

ویيىن كً ػشیم بسظاٌ سظائل كبر البریذ ؤلالىترووي ؤو كبر الهاجف...الخ، وول مزا ليي یشلش 

 الضبىن ؤهه مدل امخمامه وبالخالي هعب سطاه ووالءه للبىً؛

ء كالكاث مخیىت مم ول مزه اإلاضایا التي جدیدها جىىىلىحیا ؤلاكالم والاجصاٌ حعاكذ البىىن كلى بىا

الضبائً، ولهزا وحب كلى البىىن اظخواللها هىلؼت جميز مً ؤحل الخولب كلى باقي اإلاىافعين ورلً 

باالظدثماس الجذي فيها ورلً لخدفيز الضبائً كلى الخلامل ملها وحللها مً هلاغ الخميز التي ججللها 

 1.وحهت مفظلت للضبائً

 حضيير ألاداء:ي حغيير قاهىن مضاهمت جنىىلىحيا ألاعالم والاجصاى ف .1

ذ الخؼىس والىمى و معاًشة الخويراث الاكخصادًت كامت واإلاالُت خاصت بن ، ًجب كلُه  ان اإلاصشف الزي ًٍش

شما بشيل معخمش بدعب هىق ، فخبني اإلاصاسف  ألاوشؼت   ًيىن مشها في كىاهين اللمل، وؤن ٌلمل كلى جؼٍى

ظم ؤسطُت خاصت مً اللىاهين التي جخماش ى وػبُلت مزا  ج ا اإلاللىماث والاجصاالث حللتهالخىىىلىحُ

اليشاغ، فمثال الخذماث اإلاصشفُت الالىتروهُت جخؼلب وحىد كىاهين جدذد مً حهت التزاماث ألاػشاف 

 2مً حهت  زاهُت جدمي اإلاخلامل مً املخاػش الىاججت كً مزا اليشاغ.، اإلاخلاملت في مزا الىـام 

 

 

 

 

   

                                                           
 .80،ص مشحم ظابم ، صسكىن دمحم  1
 .124جىفُم دمحم املخعً، مشحم ظابم،ص  2
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 البىىك على أداء ىجأثير جنىىلىحيا إلاعالم  والاجصاالثاوي: املبحث 

ؤخذزذ جىىىلىحُا ؤلاكالم و الاجصاٌ كذة جؼىساث مً خالٌ ألادواس التي كامذ بها بين ألافشاد و اإلااظعاث مً خُث 

 الخلذم و الاصدماس.

 على هيئاث الخىظيميت للبىىك جأثير جنىىلىحيا إلاعالم والاجصاى املطلب ألاوى:

  املعلىماث في قمت الهرم الخىظيمي للبىو:جرليز  .1

ادة  لعش  بلى هُفُت جإزير  جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ كلى مُاول اإلاىـماث مً خالٌ ٍص للذ ؤراس  ٍو

لعش ؤن جإزير  لخلذ ٍو اللالكاث ألافلُت للمللىماث التي ؤدث بلى جشهيز هبير مً خُث كمت الخذسج الهشمي، َو

م ؤلاداسة الللُا الجخار كشاساث ؤفظل خُث جشبؽ ؤحهضة الخاظب وجذمج ما كلى مُيل اإلاىـمت ٌعا كذ فٍش

ت  فشكُت وفي كصش الىمبُىجش فان ؤهـمت  مجاالث اجخار اللشاس  والشكابت  داخل الششهت بلى ؤهـمت  بداٍس

مً  معدىذة كلى الخاظب آلالي ًمىً لها ؤن حلالج وجشاكب وجصدح وحلذٌ ؤلاحشاءاث في ؤي مجاٌ وان ؤهثر

ت.  ؤي مجمىكت بشٍش

 1جسوٍد البىو باملروهت الالزمت للخعامل مع البيئت التي ٌعمل فيها: .1

 ث الخاسحُت التي جازش كلى أبإنها" مخخلف الخويراث التي جيىن في مجمىكتها اللىي واإلايش حلشف بِئت ألاكماٌ

ججشي خىله بعشكت وبشيل هير مخىكم مً  مل مم الخويراث البُئُت التي ؤن ًيىن كادسا كلى الخلا مما ٌعخىحب البىً

لت واإلابخىشة، واظخوالٌ مزه الخويراث والخلامل ملها كلى ؤنها فشص جمىً البىً ؤن ًدلم  خالٌ الاظخجابت العَش

 الىمى والىجاح والاصدماس . مً خاللها 

 حضاعد في حغيير طبيعت الخيضيق الخىظيمي: .1

مُاول م الخىـُمي والشكابت وبزلً جازش بشيل مبارش كلى وير جىىىلىحُا ؤلاكالم آلُاث وػبُلت الخيعُح

لت حلمل جىىىلىحُا هبذًل للهُيل الخىـُمي  2البىىن،ومزه الؼٍش

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت،مصش،   .126،ص2002دمحم صالح الخىاوي، ملذمت في الاكماٌ، الذاس الجاملُت،الالظىىذٍس

 .108-107، ص 2015/2016سخىىن خالذ، جإزير جىىىلىحُا اإلاللىماث كلى مشدودًت البىىن،ؤػشوخت دهخىساه في الللىم الاكخصادًت،بىىن مالُت،جلمعان، 2
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 على العاملين جنىىلىحيا إلاعالم والاجصاى املطلب الثاوي:جأثير 

ادة ظشكت ؤداء اللماٌ وجللُل دوسا هبيرا في في مزا الىكذ مً الضمً جللب جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ الخذًثت  ٍص

 ، وهي والخالي:اللمل الىسقي خُث ؤصبذ لها ؤزش هبير وملخىؾ في البىىن

 :اهخفاض اصخخدام العمالت .1

بن جىىىلىحُا اإلاللىماث لها جإزير هبير حذا كلى مُيل اإلاىـمت مً خُث جللُل كذد اللاملين. وكذ ؤؿهشث هخائج 

كلى اللاملين في ألاكماٌ الىخابُت بل ًمخذ بلى اللاملين في ؤلاداسة وؤلارشاف ججاسب بن جخفُف اللاملين ال ًلخصش 

باإلطافت بلى ؤن جىىىلىحُا ؤلاكالم ؤجاخذ الفشصت بلى كذد مً اإلاىـماث إلكادة جىـُم مهام مخلذدة مً خالٌ بجمام 

 1مزه اإلاهام وكذ ؤدي بكادة جىـُم اإلاهام بلى جشهيز ؤبش للمللىماث.

 هااز:الضرعت في الا  .1

جلىم كلى خذ هبير في جدعين ألاداء الىؿُفي ورلً مً خالٌ جخؼي اللُام بىثير مً ألاكماٌ الشوجُيُت وما ًترجب 

 كلُه مً اهجاص ألاكماٌ بعشكت وهفاءة ودكت مخىامُت وجيلفت كلُلت.

لت املدي: .1  حضاعد املدراء على وضع اصتراجياياث طٍى

ادة فلالُت اإلاىـمت في جدلُم لت ألاحل اإلاخلللت  حعبب في ٍص ت ورلؤمذافها ػٍى ً مً خالٌ بالبلاء والىمى والاظخمشاٍس

ت داخل اإلاىـمت وخاسحها وجدعين كملُت الخيعُم والخدالف بين  جدعين معخىاما وصٍادة فلالُت كملُتها ؤلاداٍس

ت الهجاص ؤمذاف اإلاىـمت اث والىخذاث ؤلاداٍس   .مخخلف اإلاعخٍى

 عً العاملين في البىو:جخفيض عبئ ألاعماى الروجيييت  .2

حعاكذ كلى جللُل ألاكباء الىؿُفُت الشوجُيُت اإلاللاة كلى كاجم اللاملين، مما ًدُذ لهم اظخوالٌ مزا الىكذ في 

 2الخخؼُؽ الاظتراجُجي، وسظم العُاظاث اللامت للمىـمت، مما ؤظهم في سفم الىفاءة وفلالُت ؤلاداسة الللُا.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .109،ص مشحم ظابمسخىىن خالذ، 1

ش ؤلاداسي في الجاملاث ألاسدهُت الشظمُت، سظالت ماحعخاس  2  بداسة ألاكماٌ  ،خىان ؤخمذ اللظاة،ؤزش اظخخذام جىىىلىحُا اإلاللىماث كلى الخؼٍى

  ،46،ص2007ألاسدن،،
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 أوشطت للبىىك على جنىىلىحيا إلاعالم والاجصاىاملطلب الثالث:جأثير 

هزا  ًدىاٌو مزا اإلاؼلب ؤمم جإزيراث جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ اإلاخبىاة مً كبل البىىن كلى فلالُت ؤوشؼتها و

 1اللىامل اإلاازشة فيها.

مىً جلخُصها فما ًلي: الخأثير على ألاوشطت الخىظيميت: .1  ٍو

بين ألاوشؼت الخىـُمُت املخخلفت، ًادي اظخخذام الىمبُىجش بلى جدلُم دسحت ؤكلى مً الخيامل و الترابؽ 

م، اإلاالُت واملخاظبُت.  مثال الشبؽ بين ؤلاهخاج والدعٍى

هزلً ًمىً اظخخذام الىمبُىجش مً بخذار حوُيراث في مجاٌ ألاوشؼت اإلاىخبُت والىخابُت وجذفم -

هىكُاث الىمارج والسجالث اإلاعخخذمت، فهزه ألاوشؼت جخصف كادة بطخامت حجمها اللملُاث الشوجُيُت و 

 واهدشاسما في ول ألاسوان الخىـُم، ومً زم ضخامت كذد ألافشاد اللاملين بها والىكذ اإلاعخوشق فيها.

 وكذ ًترجب كً اظخخذام الخىىىلىحُا وبما فيها الىمبُىجش آزاس باسصة كلى الخىـُم:

 ألافشاد اللاملين في جلً ألاوشؼت.جخفُع كذد  -

 حوُير في هىكُاث اإلاهاساث الالصمت لللاملين. -

 ؤلاظشاق في اللملُاث ومً زم الخفع في الخيلفت. -

ت اللملُاث وبخيام العُؼشة كليها. -  2بمياهُت مشهٍض

 الخأثير على عملياث الخدمت البىنيت: .1

وشؼت اإلاصشفُت جبذو واضخت للضبىن، بن جإزير جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ كلى اللملُاث وألا -

ومىان جإزير كلى اليشاغ هير واضح بذءا مً اإلاياجب  الخلفُت ؤو اللملُاث الخلفُت، خُث حعمذ 

 3مزه الخىىىلىحُا بخدعين حىدة الخذماث اإلاصشفُت اإلالذمت لللمالء.

بخذار الخوُير في مُذان هما بن جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ حعاهذ الخؼىس الخىىىلىجي وجشافله في  -

الخذماث اإلاصشفُت فهي حعاكذ البىً كلى مظاكفت مىاسده وجدعين هىكُت مىخجاجه وخذماجه، 

هما جمىىه مً بكادة جىـُم مُاوله لدعهُل الاجصاٌ الذاخلي والخاسجي، وجدعين ؤدائه الذاخلي 

خذمت اإلاصشفُت في مً خالٌ حوُير وافت ألاوشؼت واللملُاث التي جادي ؤزىاء كشض وجلذًم ال

 4ؿشوف مالئمت اللمُل اإلاصشفي.

                                                           
1
ونقود، جامعة فرحات عباس،  شايب دمحم، أثر تكنولوجيا االعالم واالتصال على فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائرية، اطروحة دكتوراه، بنوك 

 .031،ص 3112/3113سطيف،
2
ت   ت، الذاس الجاملُت، الاظىىذٍس  .376-375،ص2004،كبذ الوفاس خىفي وكبذ العالم ؤبى كدف، ؤلاداسة الخذًثت في البىىن الخجاٍس

3 Monique Zollinger et Eric Lamarque,Marketing et Strategie de la Banque,Dunod,Paris,France,2004.P,32.                  
4
ت وجىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ، مجلت الللىم الاحخماكُت والاوعاهُت، اللذد    حاملت كىابت، ،15سحم هصِب وؤماٌ كُاسي، اإلااظعت اإلاصشفُت الجضائٍش

 .54،ص 2005،
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 الخأثير على إلاهخاحيت: .1

ادة ؤو الشفم مً بهخاحُتها، خُث ؤن اللمل في  بشيل كام جلم حمُم اإلاىـماث الخذمُت جدذ طوؽ هبير لٍض

، وبالخالي فان الخيالُف جخصاكذ بعبب الخصائص اإلاميزة للخذمت، ومنها رشواث الخذمت ًخصف بالخللُذ

الخذماث اإلاصشفُت التي جدعم ػبُلت كملُاتها بالخللُذ.ومً ؤحل جدعين بهخاحُت الخذماث اإلاصشفُت فان 

 1 ؤمام اإلاصاسف كذة ػشق ًمىً مً خاللها جدلُم مزا الهذف.

 حلل مىفزي وملذمي الخذمت ٌلملىن بجذ ومثابشة ؤهبر. -

 لمل اظخوالال ؤمثال.الخللُل كذس اإلاعخؼاق مً الىكذ الظائم، ورلً باظخوالٌ وكذ ال -

ادة همُت الخذمت مً خالٌ الخىاٌص كً بلع الىىكُت. -  ٍص

 بكؼاء مدفضاث للضبىن في بهخاج الخذمت. -

 2اظخخذام ملذاث وجىىىلىحُا ف في بهخاحها. -

 الخأثير على وظيفت إلاهخاج بالبىو: .2

ي وجبادٌ اإلاللىماث بين بن بدخاٌ ؤلاكالم آلالي للبىً ظهل مً جىفير وجبادٌ واظخخذام اإلاللىماث بشيل آل

م سبؼها بمجمىكاث واخذة مً البُاهاث،  ألاهـمت الفشكُت املخخلفت، وجدلُم الخيامل فُما بُنها كً ػٍش

ت، هما ًمىً اظخلماٌ الخاظب آلالي في كملُاث مخلذدة  ومزا باظخلماٌ الشبياث والخلىُاث الظشوٍس

 3هخلذًم الخذماث مبارشة كبر الشبابًُ.

الث ن سخب ن بًذاق،.......(، لزا فان بدخاٌ الىـام آلالي مزه الخذماث م خلذدة ومخىىكت )صشف، جدٍى

 كلى اللملُاث ؤلاهخاحُت، ورلً مً خالٌ:

 جخفيض جهاليف إلاهخاج: -

خم بخخفُع جيلفت ؤلاهخاج مً خالٌ جدلُم اكخصادًاث الدجم.  ٍو

 الاهخقاى مً الدضيير الخقليدي للمخسون إلى حضيير الخدفقاث: -

بذاخل البىً لخىىىلىحُا الاجصاٌ وؤلاكالم باالهخلاٌ مً الدعُير الخللُذي للمخضون بلى حعُير  ظمذ

 4.الخذفلاث بملنى مخابلت ومشاكبت الخويراث بدشهت مضدوحت

 

 

 

 

                                                           
م ا 1  .83،ص2001إلاصشفي،داس اإلاىاهج لليشش والخىصَم،كمان، الاسدن،مدمىد حاظم الصملُذي وسدًىت كثمان ًىظف، الدعٍى
 مشحم ومىطىق هفعهما. 2
 .83،صظابمسحم هصِب وؤماٌ اللُاسي، مشحم  3
4
 .84ص،مرجع نفسه 
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 الخصييع )الخصميم( لجمل العملياث: -

عخذعي رلً مً اإلااظعت اإلاصشفُت بكادة ججمُم اإلاهام، جصمُم ألاوشؼت الجذًذة،  َو

لت جدىاظب مم جخصص اللماٌ وظاكاث اللمل اإلاؼلىبت.وجىصَ  1م ألاكماٌ وألاوشؼت بؼٍش

وظاممذ في اللذًذ مً الخوُيراث ظىاءا كلى اإلاعخىي الذاخلي ؤو الخاسجي، فلذ ظاممذ في جدعين 

حوُير همؽ ؤلاداسة الخللُذًت  بلىالخذماث البىىُت وما صخبه مً ؿهىس للصيرفت الالىتروهُت،باإلطافت 

 ؤلالىتروهُت، والتي صخبها ؿهىس هىق حذًذ مً البىىن اإلالشوف بالبىىن الالىتروهُت.

  ظهىر الصيرفت الالنتروهيت: -

وؿهىس ما ٌلشف  للذ ؤدي اظخخذام الخىىىلىحُا في البىىن بلى جؼىس هبير في الخذماث البىىُت

الخؼىس هزهش كلى ظبُل الزهش ال الخصش ؿهىس البؼاكاث ، ومً  مـامش مزا بالصيرفت الالىتروهُت

ؤخذ مخشحاث جؼبُم الالىتروهُت وهزا ؿهىس الشُياث الالىتروهُت وهزا الىلىد الشكمُت، والتي حلخبر 

 آلاليالصشاف  آالثاإلاصشفُت وؿهىس  الى جؼىس في كىىاث الخىصَم باإلطافتفي البىىن،  الخىىىلىحُا 

ت ؤهبر في الخلامالث اإلاصشفُت واهخلاٌ سئوط ألامىاٌ .وهلاغ البُم الالىتروهُت  2، ومى ما ظمذ بدٍش

ت الخذًثت، إلادارة  إلالنتروهيت:  - ٌلخبر مصؼلح ؤلاداسة الالىتروهُت مً اإلاصؼلخاث ؤلاداٍس

خذام الخىىىلىحُا والتي ؿهشث هدُجت للخؼىس الىبير في جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ فهي كباسة كً اظخ

اث ألاداء في اإلاىـماث مً ؤحل جدلُم ؤمذافها.  في جدعين معخٍى

والاجصاٌ والخلىُاث الخذًثت، لخىفُز  ؤلاكالموبشيل كام  حلني اللذسة كلى اظخخذام جىىىلىحُا 

تؤلا وشؼت ألا ، وجخذًم الخذماث آلالُت في ول  آلالُتالىتروهُا كبر الاهترهذ وربياث الخاظباث  داٍس

 ًادي لجىدة وجدعين وظشكت الخىفُز وجخفُع الخيلفت وجىفير البُاهاث واإلاللىماث صمان وميان، مما 

ت. ش اللملُاث الاداٍس  3الالصمت، بهذف جدلُم ؤمذاف اإلاىـمت بإكل وكذ وحهذ وجيلفت وجؼٍى

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .83ص،بمام هصِب وؤماٌ اللُاسي، مشحم ظسح 

 2 technology.html-modern-of-challenge-the-enc/60662-management-resources-http://WWW.abahe.co.uk/humanت في  ،اداسة اإلاىاسد البشٍش

خ الاػالق: كصش الخلىُت ؼاهُت للخللُم اللالي، جاٍس  .03/04/2019ظا،13:00اللالُت، ألاوادمُت اللشبُت البًر
ً،ؤلاداسة الالىتروهُت،مجلت الاكخصاد الجذًذ،املجلذ  3  .236، ص 2016حاملت بىولامت، خمِغ ملُاهت، الجضائش،، 15، اللذد 02صسوقي وعٍش

http://www.abahe.co.uk/human-resources-management-enc/60662-the-challenge-of-modern-technology.html،ادارة
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الاهترهذ وىظُلت اجصاٌ بشيل خُث ظاممذ بشيل هبير بخىفير  البىىك الالنتروهيت: -

هبير  بين البىً واللمُل، وبمعاكذة هـم وبشامج جمىً اللمُل مً الاظخفادة مً الخذماث والخصٌى 

كلى مىخجاث مصشفُت مخخلفت والتي ًلذمها البىً كً بلذ، والخلامل مم مىاكم البىىن اإلاصممت كلى 

  1. 24/24ربياث الاهترهذ كلى مذاس 

                                                           
 .212-211ص حاملت بشاس، الجضائش،بذون ظىت،،2ذساظاث الاكخصادًت واإلاالُت،اللذد هُت،مجلت الالبىىن الالىترومجزوب، واكم وآفاق  يبدىص   1
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 ألاعماى والبىىك الحدًثتٍادة على ر    TICالرابع:جأثير اىاملطلب 

ادة مهمت مً خالٌ جإزيرما في الاكخصاد وؤلاداسة، وبًجاد كُمت مظافت حلىد كلى ول مً ألافشاد  .1 حلذ الٍش

ؤن جىخُذ مجمىكت اللىاصش الاكخصادًت،   Wickham Philipواإلاىـمت واملجخمم بالفائذة خُث ًشي 

ادة الؼبُلت الخام والل ىي اللاملت اإلاادًت واللللُت بطافت بلى سؤط اإلااٌ ًخم مً خالٌ كىصش سابم ومى الٍش

 1وؤن الابخياس وؤلابذاق ًىحذان جشهُبت حذًذة لللىاصش الاكخصادًت.

ششح  .2 ادًت مً خالٌ ؤمثلت  مادي عىض مباركَو م ٍس ؤزش جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ في بوشاء اإلاشاَس

ادة لخلم ؤفياس  ادًين الزًً حملىا بين خلفُاتهم في جىىىلىحُا ؤلاكالم والٍش كاإلاُت: مىان اللذًذ مً الٍش

 2وؤكماٌ حذًذة، فلذ ؤظعىا مىـماث ؤكماٌ هاجخت،كلى معخىي اللالم.

ل ؤخالمهم بلى مىجضاث خلُلُت مً خالٌ  وجشافم جىىىلىحُا ؤلاكالم .3 والاجصاٌ الخذًثت سواد ألاكماٌ في جدٍى

خؼت كمل مخياملت لهم ول الجىاهب التي جخص اإلاششوق وكذسجه كلى جدلُم الشبدُت، خُث ٌعخلين  بسظاء

ت خعب ول كؼاق  سواد ألاكماٌ ببىىن مللىماجُت في ريل كىاكذ للبُاهاث جىضح الخالت الاظدثماٍس

ادي وجلذم له مارشاث ألاداء والخؼش  مً خُث كذد اإلاىافعين، خصت ول واخذ منهم في العىق، اكخص

 3ملذٌ همى اإلابُلاث، جضاًذ الضبائً .

ادة بصفت كامت دوسا هبير في الاكخصادًاث الىػىُت وى  .4 كادسة كلى ؤن حعامم وبشيل فلاٌ في  نها وجادي الٍش

م ومُيلت ؤلاهخاج في اللذًذ مً الذٌو الىامُت فهي حلذ ألاظاط الزي جلىم كلُه الخىمُت الشاملت  بكادة جلٍى

  :الاكخصادًت منها  وكلُه فلها اللذًذ مً آلازاس واإلاىافم 

ادة دخل الفرد : -   ٍز

ادة في اللذًذ مً اإلاىاكم مصخىبت بىمى  ادة الذخل الفشدي بر جيىن الٍش ادة كلى ٍص حلمل الٍش

ادة كذد اإلاشاسهين في  وصٍادة املخشحاث ومى ما ٌعمذ بدشىُل م ٍص الثروة لألفشاد كً ػٍش

 .الخىمُت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ادًت،ؤػشوخت دهخىساه، حاملت كمان اللشبُت للذساظ  م الٍش اث الللُا، خعين كلُان اسظُذ الخالذي، اللىامل اإلاازشة في بكامت الششواث اللامت للمشاَس

 .30،ص2007ألاسدن،

. 59،ص ظابمكبذ الوفاس خىفي وكبذ العالم ؤبى كدف،مشحم  2  
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  الخادًد والابخهار: -

ش مىخج ملين ؤو خذمت حذًذة لألظىاق، ولىً  ش كلى الابخياس، لِغ فلؽ بخؼٍى ٌلخمذ الخؼٍى

ادة مصذس مً مصادس  م حذًذة، ولزلً حلذ الٍش ؤًظا الامخمام باالظدثماس لخامين مشاَس

 .الخجذًذ

ت املضتهدفت : جىحيه  -  ألاوشطت للمىاطق الخىمٍى

ادة في ؤكماٌ ملُىت مثل :ألاكماٌ الخىىىلىحُت، ؤو  حعخؼُم الذولت ؤن حصجم الاججاه هدى الٍش

لهم في جلً اإلاىاػم ؤو الخخصصاث ادًين إلكامت مشاَس م حصجُم الٍش  .مىاػم ملُىت كً ػٍش

ت  -   : الخهامل مع املىظماث النبيرة وجرابط ألاعماى الخااٍر

ت كلى  ادًين مم الزًً ٌلؼىن دم الخُاة لالكخصاد الخذًث وجبلى الخاحت طشوٍس بن الٍش

بُم مً  معخىي الاكخصاد اللىمي ألن اللمل الخذًث لِغ كائم بزاجه فصاخب اللمل ٌشتري ٍو

ادي ألن ًلذم رًِئا ًدمل كُمت وبإظلىب فلاٌ  والى اإلاششوكاث ألاخشي ومزا ًاهذ فشصت الٍش

 1.لىبيرة مما ًخفف ولفت ؤلاهخاجللمىـماث ا

ر الاقخصاد : -   العمل على جطٍى

ادًت الصويرة في الوالب هي ألاصل في جؼىس الاكخصاد وهي الىىاة التي جيىن  بن اإلاششوكاث الٍش

شما ؤو جضوٍذما باألفياس  الاكخصاد اللىمي فُما بلذ باإلاششوكاث الىبيرة اللمالكت ظىاء بخؼٍى

 .لُىم الصويرة هي مششوكاث الوذ الىبيرةالتي جلذمها، فمششوكاث ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ادة مىـماث ألاكماٌ الخذًت،مجلت  ؤلاكالمبً ؤخمذ لخظش، ؤزش جؼبُم جىىىلىحُا   1 ألاكماٌ والذساظاث الاكخصادًت،اللذد  بداسةوالاجصاٌ كلى جدلُم ٍس

 .74صحاملت الجلفت،الجضائش،بذون ظىت،،6
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  الرفاهيت: -

ش اإلاىخجاث، ومىاهبت الخلذم  الامخمام بشفامُت مً خالٌ جىفير فشص اللمل، وجدعين وجؼٍى

ادة في الخىمُت الاكخصادًت بمياهُت خللها  .الخىىىلىجي ظُف وفُم خلمي ألاها كً دوس الٍش ٍو

واإلاعاممت في جىصَم ؤلاهخاج  الخىىىلىحُا بلى هلل فشص كمل حذًذة وؤظىاق حذًذة بطافت 

ت ؤلا  هـشا ملجاالث   1.بذاق سواد ألاكماٌ ومى ما ًادي بلى بىاء كاكذة اكخصادًت كٍى

  

  

                                                           
ادة في الششواث اللشبُت بمىـىس اظتراجُجي، مجلت حاملت ألاصمش 1  .10،ص2009هضة، ، 1،اللذد 11املجلذا ،وفُم خلمي ألاها، الٍش
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 خاجمت الفصل الثاوي 

متزاًذا كلى ؤوشؼت البىىن اإلاخلذدة لزا البذ كلى مزه   جإزيراوالاجصاٌ  ؤلاكالمًمىً اللٌى ؤن لخىىىلىحُا  ألاخيروفي 

حضءا مً الخافض كلى ألاخيرة مً ملشفت مذي جؼبُم الفً الخىىىلىجي باليعبت لليشاغ اإلاصشفي،هـشا ليىن ؤن 

له ازش ظلبي  بلذس ما مى ًخىف البىً مً كُام بىً اخش مىافغ باالظخوالٌ  اظخخذام الخىىىلىحُا كذ  ًيىن 

 وجدلُم ميزة جىافعُت.الفشصت 

، ؤن لخىىىلىحُا   والاجصاٌ جإزيرا بىحه كام كلى فلالُت وشاغ البىىن في هاخُخين:  ؤلاكالموخالصت اللٌى

 ؤلاهخاحُتحوُيراث في ؤداء اللملُاث اإلاصشفُت في مداولت لخدعين  بخذار بلىألاولى ؤن جىىىلىحُا  كذ ؤدث  -

 البىً مً خالٌ جخفُع الخيالُف .وسبدُت 

دعين معخىي ؤداء مزه الثاهُت  اظتهذفذ بىحه خاص كاملي البىىن مً خُث حعهُل ؤؤداء الخذمت وج -

ادة في  الخذمت بالشيل  والذكت والعشكت في جلذًم الخذمت. بهخاحُاتهمالزي ًدلم الٍض
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 جمهيد:

 ىىلىجُا ؤلاعالم والاجصاٌ لغشض ئظلاغ الجاهب الىـشي مً مىطىع  جفعُل اليؽاغ البىيي في اظخخذام جى

على الىاكع العملي للمإظعاث البىىُت الىاؼؼت على العاحت املخلُت جم الخؼشق لذساظت حالت البىً اللشض 

 دساظت الخالتحُث ٌعخبر ئػاس مىاظب ألجشاء  البُع على معخىي والًت اإلاخىاجذ و وواالجه الؽعبي الجضائشي 

وىهه ًخمخع بالعذًذ مً اإلاإهالث التي حعمح بزلً والتي مً أهمها الاظخخذام الىاظع لخىىىلىجُا ؤلاعالم 

 والاجصاٌ . 

 حُث جم جلعُم الذساظت ئلى زالزت مباحث:

 .تهوكالو  CPAال جلدًم بىكاملبحث ألاول:  -

 .CPAال وكالتمت في والاجصال  املستخد إلاعالمجلىياث جكىىلىجيا املبحث الثاوي: -

 .  CPAال وكالت على أداء والاجصال إلاعالمجأثير جكىىلىجيا املبحث الثالث: -
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 الدراست املبحث ألاول: هبذة عامت عن املؤسست محل

ًمىً جلذًم بىً اللشض الؽعبي الجضائشي مً خالٌ الخؼشق ئلى وؽأجه وبعع العمىمُاث اإلاخعللت به، و      

 مخخلف اليؽاػاث التي ًلىم بها، وهزا ػمىحاجه وهجاحاجه اإلاعخلبلُت. 

 املطلب ألاول: جلدًم عام لبىك اللزض الشعبي الجزائزي 

 وشأة اللزض الشعبي الجزائزي 

خ جم جأظِغ اللشض  بشأط ماٌ كذسه  66/366م، بمىجب مشظىم سكم 1966دٌعمبر  26الؽعبي الجضائشي بخاٍس

ملُىن دًىاس، وهى ؼشهت اكخصادًت عمىمُت ًلىم بيل ألاعماٌ البىىُت، والتي جخم وفم اللىاهين الاكخصادًت  15

ىجب سجلها الخجاسي اإلاعمٌى بها ،  فهي خذماث بىىُت ًإديها البىً و باإلالابل  ًلبع فىائذ عليها ، وبم

84/B803 .BC ًأصبحذ ؼشهت راث اظهم ، وكذ وسر البىً مجمىع اليؽاػاث اإلاصشفُت التي واهذ جذًشها م

 :بل البىىن الؽعبُت واإلاخمثلت فيك

 ؛(BPCIA)البىً الؽعبي الخجاسي والصىاعي للجضائش -

 ؛(BPCIANالبىً الؽعبي الخجاسي والصىاعي لعىابت ) -

 ؛(BPCIOوالصىاعي لىهشان )البىً الؽعبي الخجاسي  -

 .البىً الجهىي لللشض الؽعبي الجضائشي  -

 وهزلً مً ػشف مإظعاث أجىبُت واإلاخمثلت في :

 ؛(BMAM-MISR) 2967بىً الجضائش مصش ظىت  -

 ؛ 1966( ظىت SMCؼشهت مشظُلُا لللشض ) -

 (.CFCB) 1972اإلاإظعت اإلاصشفُت الفشوعُت لللشض ظىت  -

ا ومالُا  وفي فترة  اعادة هُيلت اإلاإظعاث بخمذًذ اللؼاع البىيي هدُجت أهثر جخصُصها أهثر  اإلاصشفُت عظٍى

خ  بىً الخىمُت  30/04/1958باوؽاء بىىن ميلفت بلؼاعاث محذدة، اهبثم عً اللشض الؽعبي الجضائشي بخاٍس

 .85/65وهزا بمىجب مشظىم   BDLاملخلُت 

أصبح اللشض الؽعبي الجضائشي مإظعت عمىمُت  1988وبعذ ئصذاس اللاهىن اإلاخعلم باظخلاللُت اإلاإظعاث في 

ع البىيي والخجاسي باعخباسه بىيا عاما ؼامال  مع الغير.  اكخصادًت راث أظهم جملىها الذولت ولُان ًخظع للدؽَش

ت  للذولت وطعذ اإلاصاسف  1996وابخذاءا مً ظىت  وبملخض ى اإلاشظىم اللاهىوي الخاص باداسة ألامىاٌ الخجاٍس

ت وصاسة اإلاالُت، وبعذما وفي بىً بيل الؽشوغ اإلاإهلت اإلاىصىص عليها في أحيام كاهىن الىلذ العمىمُت جحذ ظلؼ

ل  14( الصادس في 90/10واللشض ) كاهىن  جحصل اللشض الؽعبي الجضائشي على مىافلت مجلغ الىلذ  1990أفٍش

 خخلف اللؼاعاث.واللشض وأصبح زاوي بىً ودائع معخمذ في الجضائش يهخم باعؼاء ول أؼياٌ اللشوض مل
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ههج عميروػ بالجضائش العاصمت، وله فشوع ووواالث أو مياجب جبرس وجحلم وؽاػاجه  02وللبىً ملش سئِس ي في 

، لىنها 1985فشعا في بذاًت عام  144ووالت، أما عً فشوعه فلذ بلغذ  121الاكخصادًت، حُث بلغذ عذد وواالجه 

 فشع . 15كذسث ب  2001ُت، وفي فشع بعذ جأظِغ بىً الخىمُت املخل 78جللصذ الى 

  ىثف مً مجهىداجه مً أجل ئسظاء الثلت الخامت مع 2018ظىت ، البىً الؽعبي الجضائشي ًىاصل ٍو

 عمالئه ورلً مً اجل الخفاؾ على ظمعخه هبىً زابذ ومىزىق.
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 املطلب الثاوي: الهيكل التىظيمي ووشاطاث اللزض الشعبي الجزائزي 

 الهيكل التىظيمي لللزض الشعبي الجزائزي:  1.1

   CPA( ًظهز لىا الهيكل التىظيمي ل III.1الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ووالت البُع. معلىماث ملذمت مً ػشفاملصدر: 

ت العامت  اإلاذًٍش

 رئيس الفزكت

 اإلافدؽُت العامت
 املجلغ ئداسة

ت العامت  اإلاذًٍش

 اإلاعاعذة لألعماٌ

ت  العامت اإلاذًٍش

 ؼغاٌاإلاعاعذة لأل 

ت العامت  اإلاذًٍش

 لتااماثاإلاعاعذة لال

ت العامت  اإلاذًٍش

 خىمُتاإلاعاعذة لل

ت الهُيلت   مذًٍش

ت العامت  اإلاذًٍش

 داسةاإلاعاعذة لال 

ت الىظائل   مذًٍش

 اإلاادًت

ت   مذًٍش

 ألاسؼُف

ت   مذًٍش

ً  الخيٍى

ت   مذًٍش

 العماٌ

ت الخلذًش   مذًٍش

 ومشاكبت الدعُير

ت اإلاعالجت  مذًٍش

 باالعالم آلالي

ع ت اإلاؽاَس  مذًٍش

ل  ت الخمٍى مذًٍش

 والعالكاث العامت

ت معالجت   مذًٍش

 عملُاث الخجاسة

ت الؽبىت   مذًٍش

م ت الدعٍى  مذًٍش

 والاجصاالث 

ت اإلاالُت   مذًٍش

ت اللشض  مذًٍش

ت اللشض  مذًٍش

 للصىاعاث

ت املخاظبت  مذًٍش

ت   مذًٍش

 الصُاهت

 

ع  ت اإلاؽاَس  مذًٍش

 الجذًذة والفشوع

 

ت الصىذوق   مذًٍش

 العام

 

ت الذساظاث  مذًٍش

 اللاهىهُت ومخابعت
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 رئاست املدًزيت العامت 

ت العامت  ت، ئن سئاظت اإلاذًٍش  في اللُادة، الخيعُم بحُث جلىم بعذة أدواس جخمثلهى العظى  اإلاشهضي في اإلاذًٍش

 واإلاشاكبت، وفي هزا ؤلاػاس فانها حعمل على جؼبُم اظتراجُجُاث اإلاإظعت وهزا مخؼؼاث العمل.

ت العامت جخظمً لجىت اإلاعاهمت، سئاظت الفشكت ئلى جاهب اإلافدؽُت العامت، وهزا جحخىي على  ئن سئاظت اإلاذًٍش

اث معاعذة   جخمثل في:خمغ مذًٍش

ت العامت اإلاعاعذة لإلداسة و الىظائل  -  ؛اإلاذًٍش

ت العامت اإلاعاعذة للخىمُت  -  ؛اإلاذًٍش

ت العامت اإلاعاعذة لاللتااماث. -  اإلاذًٍش

 رئاست الفزكت 

ت العامت. ت حعمل لذي سئِغ اإلاذًٍش  وهي عباسة عً هُئت اظدؽاٍس

 املفتشيت العامت 

الذاخلُت اججاه هُاول البىً وبمشاعاة احترام الاجشاءاث  وألاوامش، وجلىم ئن  اإلافدؽُت العامت جلىم باإلاشاكبت 

 بخلذًم مخخلف عملُاث اإلاشاكبت  العمىمُت والىؿُفُت اإلاعمٌى بها مً ػشف مخخلف مشاهض اإلاعإولُت.

 خليت املجلس 

ش ػشق  لُاث  ص كُاط دسجت الفعالُت وأمً الذوائش ومعالجت اإلاعلىماث والعم جلىم خلُت املجلغ بخؼٍى

 اللشاساث.

 وشاطاث اللزض الشعبي الجزائزي  1.1

 له دوس هام في اليؽاػاث الاكخصادًت فهى ٌعمل على:

 جلذًم اللشوض للمإظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت مثل كؼاع العُاحت والصُذ البحشي . -

 جلذًم اللشوض لألفشاد. -

 جمع الىدائع. -

ل العمالث. -  جحٍى

 في عملُاث الخجاسة الخاسجُت.حعهُل اإلاعامالث بين اإلاعخىسد واإلاىسد  -

اث الذولت والىالًت  - ل مؽتًر جلذًم اللشوض والعلفُاث للاء ظىذاث عامت الى الاداساث املخلُت وجمٍى

  والبلذًت والؽشواث الىػىُت.
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 CPAال بىك وكاالثاملطلب الثالث: 

 اللشض الؽعبي الجضائشي وواالث مً خالٌ هزا اإلاؼلب هحاٌو الخعشف على اإلاإظعت محل الذساظت واإلاخمثلت في 

 اللزض الشعبي الجزائزي بالبيض وكالت .1

 البيض وكالت التعزيف باللزض الشعبي الجزائزي  1.1

 البيض" وكالتالهيكل التىظيمي لللزض الشعبي الجزائزي " 1.1

 .ىوالتًىضح الؽيل آلاحي الهُيل الخىـُمي لل

 البيض وكالت (: الهيكل التىظيمي لللزض الشعبي الجزائزي III 1.الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الىوالتمعلىماث ملذمت مً ػشف  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلاذًش

 ألاماهت

 معاعذ 

 اإلاذًش

 مصلخت 

 الخجاسة

 مصلخت 

 الصىذوق 

مصلخت 

 ؤلاكشاض

مصلخت 

 اإلاشاكبت

مصلخت 

 ؤلاداسة
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خمثلىن في:جلىم بدعُير الىوالت عذد مً اإلاعإولين روي   هفاءة على معخىي الىوالت ٍو

 الىكالتمدًز  .1

ٌ ٌعخبر بمثابت  ماسط العلؼت الىـامُت على جمُع  اإلاعئى ألاٌو عً الدعُير ومشاكبت مجمل اليؽاػاث ٍو

خمخع بالصالحُاث آلاجُت:  ألاشخاص ومعإوٌ عً الىخائج املخللت على معخىي ووالخه ٍو

  الفشع.على اإلاعخىي املخلي وجيعُم ومخابعت وؽاغ  الفشعجمثُل 

 .اإلاعخمش للمىؿفين ً ىت والخيٍى  حعُير الخٍض

 .اإلاعخمش للمىؿفين ً ىت والخيٍى  حعُير الخٍض

  الخىكُع على الىزائم والصيىن الىاجب الخىكُع عليها، والتي جيىن لها اإلاصذاكُت أمام اإلاإظعاث اإلاالُت

ت واللظائُت.  وؤلاداٍس

  ش في مجاٌ ؤلاكشاض والخصم ومعالجت العملُاث البىىُت.الخىجُه  واإلاشاكبت والخلٍش

 .جؼبُم اللىاعذ اإلاىـمت ملجاٌ عمله 

 هائب املدًز .1

معإولُخه جأحي بعذ اإلاذًش مباؼشة فهى ًىىب عً اإلاذًش في حالت غُابه في ول ألاعماٌ وجلذًم اإلاعاعذة في 

 ئجمام وؿائفه.

 أماهت املدًز .3

ش الىزائم الالصمت لخأدًت العمل داخل الىوالت و اًظا اظخلباٌ اإلاياإلااث جلىم بمعاعذة  اإلاذًش مً خالٌ جحٍش

ذ وحسجُله ومً زم جىصَعه على جمُع اإلاصالح في الىوالت.  وجثبُذ اإلاىاعُذ مع الضبائً، هما جلىم باظخلباٌ البًر

 :إلادارةمصلحت  .4

 حعمل هزه اإلاصلخت على خذمت الضبائً واإلاىؿفين.

 املىظفين: خدمت 

 .وطع اإلالفاث الخاصت بيل مىؿف 

 .الخامين على اإلاىؿفين 

  ألاجىس جحظير فىاجير. 

  العؼل. ألخزجىفير الىزائم الالصمت 

 .حل اإلاؽاول اإلاخعللت باإلاىؿف داخل الىوالت 

 .اللُام بخلذًم الىزائم الىاجب ملإها مً كبل اإلاىؿفين الجذد 
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 :خدمت الزبائن 

  بهم.مشاجعت اإلالفاث الخاصت 

 .فخح حعاباث على مخخلف أهىاعها 

 .حجض ألامىاٌ مً الخعاباث 

 .ًوطع وواالث خاصت لصاحب الخعاب ئن أساد رل 

 لىً هزا الجضء مً اإلاصلخت )الخاص بالضبائً(أصبح جابعا إلاصلخت الصىذوق.

 مصلحت املزاكبت: 

 ورلً مً خالٌ:حعمل هزه اإلاصلخت على جشهُب و ئسظاٌ الُىمُاث املخاظبُت عىذ اإلاشاجعت 

 .مشاجعت العملُاث املخللت مً ػشف اإلاصالح ولها 

 .الخأهذ مً ئن العملُاث اإلاسجلت كذ جم جحلُلها فعال 

 .الخأهذ مً الخىكُعاث و الخأؼيراث للىزائم املخاظبُت 

 .اإلاشاكبت الُىمُت للخعاباث اإلاذًىت 

 .ت العامت ىت على اإلاذًٍش ل فائع الخٍض  الخأهذ مً جحٍى

  إلاكزاض:مصلحت 

 حعمل مصلخت ؤلاكشاض على:

  ودساظت وجلذًش مخاػشها. ؤلاكشاضفخح ملفاث 

 .جحذًذ اللشوض 

 .طمان الذًىن اإلاخىاصع عليها 

 ٌالضبائً باللشاس النهائي. وئعالمالبىً الجضائش،  ئلىالؼلباث  ئسظا 

 .اظخلباٌ الظماهاث اإلالذمت مً اإلاعخفُذ 

  ل مؽشوعاتهم.معاعذة الضبائً على اخخُاس الؼشق  اإلاثلى لخمٍى

 الخارجيت: مصلحت التجارة 

 ومً بين أهم الىؿائف التي جلىم بها ما ًلي:

 .فخح وجصفُت ملفاث الخىؿُف لالظخيراد والخصذًش 

 .فخح ملفاث الاعخماد اإلاعدىذي 

 .مخابعت حغير العملت عىذ الاسجفاع أو الاهخفاض 
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 :مصلحت الصىدوق 

 اإلاعامالث وجىـُم الخشهت اإلاالُت داخل الصىذوق وجىلعم هزه اإلاصلخت ئلى كعمين:ًلىم سئِغ الصىذوق بيل 

 :كسم الشبان ألامامي 

 مً أعماله:

ل أمىالهم. -  اظخلباٌ الضبائً مباؼشة و ئعالمهم و جحٍى

دفع اإلاعخحلاث على أظاط الؽًُ أو الذفتر الادخاسي، و جحصُل ؤلاًذاعاث ظىاء بالعملت املخلُت أو  -

 ألاجىبُت.

ل. -  اللُام بعملُاث الصشف والخحٍى

 اهجاص العملُاث الخاصت بالىوالت ألاخشي أو بعىذاث الظمان. -

 :كسم الشبان الخلفي 

 مً أعماله:

 فخح الخعاباث واللُام بعملُاث الترصُذ. -

ىت. - ل والخحصُل وظىذاث الخٍض  اللُام باألعماٌ الخاصت بالخحٍى
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 الىكالت وجأثيرها على أداء املستخدمت والاجصال إلاعالم جكىىلىجيا جلىياثاملبحث الثاوي:

 الىوالت،ومً في والاجصاٌ اإلاعخخذمت ؤلاعالمجلىُاث جىىىلىجُا  أهىاع على بالخعشف اإلابحث هزا خالٌ مً وععى

 .البىىُت الخذماث في دوسها هبرص رلً خالٌ

 املستخدمت من طزف الىكالت: TICأهىاع جلىياث 1.1

 .البيض وكالت على جزجمتها الجزء هذا في ،سىحاول والاجصال  إلاعالم ایجكىىلىج مكىهاث سابلا جىاولىا

 تیاملاد العىاصز 1.1

 :في وجتمثل

 العمل لیحعه كصذ به عملی جهاص مىؿف ليل ثیجهاص،بح13 على الىوالت جحخىي :ىجزیالكمب أجهزة. 

 ػابعت 14 الىوالت جمخلً:الطابعت. 

 واحذ طىئي ماسح وجىد:الضىئي املاسح. 

 D.A.B:الضبائً اجاثیاحخ لیلدعه لتیوظ عذی ثی،بح 2007 عام هیعل الىوالت جحصلذ. 

 الفاهغ 

  تیماد ريالغ العىاصز 1.1

 4 بشهامج على اعخمادها في رلً ـهشیو الخؼىساث  إلاىاهبت  الىوالت حععىDelta vعذ، ی2005مىزماي 

 حعب ول ثیالعشي،بح الشكم و اإلاعخخذم اظم ؽملی  به خاص بشهامج مىؿف وليل فشوس ي بشهامج

 ورلً البرهامج عىاصش عیجم ٌمااظخع على اللذسة همال اللزان شیاإلاذ هائب و شیاإلاذ ماعذا عمله جخصص

 بىً.ال في الفعاٌ ذوسهمال  جعاس 

 :على البرهامج هزا عىاصش ملؽح ثیبح

- Administration. 

- Comptabilité. 

- Outils de rapport. 

- Opérations diverses. 

- Gestion clientèles. 

- Exploitation informatique. 

- Opérations agence. 

- Compensation. 
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- Tél compensation. 

- Dépôts a Terme. 

- Bons de caisse. 

- Crédits. 

  مىكع بىك الCPA 

 CPA ببىك ال الخاص املىكع (:III 3.الشكل ركم)

                                    
Source : https://www.cpa-bank.dz               

 د الالكورووي الا  جصال بالبىك عن طزيم اليًر

 ئدخاٌ میػش  عً ذه،ورلًیلبر  ذخلی للبىً  شظلهای أن ذیش ی الاكتراحاث  بعع أو مؽاول لیالعم لذي واهذ ئرا

 .لیالعم اثیخصىص على للخفاؾ به الخاصت العش وولمت حعابه سكم

 لبىكبا الخاص إلالكورووي دیالير (:III4.الشكل ركم)

                                              
Source : https://www.cpa-bank.dz      

 

 

 

 

https://www.cpa-bank.dz/
https://www.cpa-bank.dz/
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  معاحت الضبىن 

 مساحت  الزبىن املتعللت ببىك (:III5.الشكل ركم)

               

Source : https://www.cpa-bank.dz      

 البىً عً بعذ 

 البىك عن بعد(:III.1الشكل ركم)

 
bank.dz-https://www.cpa Source : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cpa-bank.dz/
https://www.cpa-bank.dz/
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 في أدائهاCPAوالاجصال لىكالت ال إلاعالمجأثير جكىىلىجيا  .2

مً حُث الىلؽ  في  جلُُم أداء البىً ذمما ظاهم،والاجصاٌ ؤلاعالمذمه جىىىلىجُا جل الزي الفعاٌ للذوس  شاهـ

 اإلاخمثلت في:

وخلم فشصت مما ظاهمذ في سفع اللذسة إلاىاجهت مخخلف اإلاىاكف  ظمح بخحذًذ هلاغ اللىة والظعف  1.2

 .لخحعين أدائه وأداء عاملُه

شه ، مما أدي  2.2 جؼىس مإؼش العائذ على اإلالىُت خالٌ زالر  ئلىٌعاعذ جلُُم ألاداء بالبىً على جىمُخه وجؼٍى

 ظىىاث ألاخيرة.

والاجصاٌ ظاهمذ في جحعين الاجصاٌ داخل البىً مً حُث ظشعت جذاٌو و وصىٌ  ؤلاعالمجىىىلىجُا  3.2

 اإلاعلىمت.

ادة الذكت والعشعت في  جُتئهخاوالاجصاٌ اظخؼاعذ جحعين  ؤلاعالمجىىىلىجُا  4.2  .ألاداءالبىً مً خالٌ ٍص

 .ایالىتروه باإلاعلىماث الاحخفاؾو  الىكذ سبح،اإلاعامالث لیحعه على ظاعذDelta v 4 بشهامج 5.2
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 :خاجمت الفصل الثالث

 جضائشي لا لؼعبيا سضللا نلبها هُتما لىئ كهاػشج رحی ساظتدلا نم الخؼبُلي بلجاها ٌلفصا راه في لهاوجها

ٌ ح عامت ة ؿشه فیه لهاوجها ريلا  على فهاسجع ربحی دساظتلا ٌمح بىالًت البُع  هالتولا ةهؼأ راهو نلبها راه و

 ربحی هالتولا هره على ؿشي لها بهلجاا في لهاهوجها ما جؼبُلىا  لىئ باإلطافت فیهاوؾم نمليل  ممهاو هُيلها 

 ريالغ العىاصز على فهاسجع نلره البىىُت ثمادلخا أداء في هاودوس اإلاؼبلت ؤلاعالم  جىىىلىجُا واعهأ على فهاسجع

 ، ٌلعماا نم ٌله اإلالابلت  واإلاالحـت  على هادعجماا رحی ثمادلخا ٌجظهی فيودوسها الهام   لشبكت إلاعالم تیماد

ٌ لحصا علُىا بصع حيلا ظظتؤلما قزائو هزاو   . نلبها یتسلظ جعسا نلر علیها و

 حععى رابهو بائههاص مع جعاملهاو والاجصاٌ في أدائهاؤلاعالم  جىىىلىجُا على دجعجم هالتولا أن ؾهالح قظب مما

 اٌ.فع ٌبؼه فهاداهأ قلجحلیىساث ػلجا هبتوالم الىوالت 
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 العامةالخاثمة 

في ظل الخغيراث والخىجهاث الػاملُت، سػذ البىىن ملىاهبتها وجبني جمُؼ الخلىُاث لخحلم أهدافها أبسش الاغخماد   

غلى جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ غلى جمؼ املػلىماث وجبادلها الىتروهُا سىاءا مابين البىىن، أو مابين شبائنها مما 

 أن دزجت ألاداء جخأثس بالخلىُاث املسخػملت. ًىػىس إًجابا غلى أدائها ، مما ًمىن اللٌى 

وكد حاولىا في هرا البحث جىاٌو مىضىع جىىىلىجُا إلاغالم في جحسين حسُير البىىن، بحُث حػسفىا غلى جاهبه   

الىظسي والخطبُلي الري جم إسلاط الدزاست غلى ووالت بىً اللسض الشػبي الجصائسي، وجىصلىا إلى مجمىغت من 

 ُاث.الىخائج والخىص

 أوال: النتائج

أظهسث الدزاست املُداهُت أن جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ جخمثل في اسخػماٌ الخلىُاث املخطىزة  .1

 والفاهس، الهاجف، البرامج، الشبياث...الخ.

إن ووالت البىً اللسض الشػبي الجصائسي ٌػخمد غلى جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ هرا ما ظهس في اغخماده  .2

سخػمل حالُا بسهامج  V4لبرامج التي طىزها حسب الخغيراث واسخػمالها لبرهامج دالخا غلى مخخلف ا َو

 .V7دالخا 

ساهمذ جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ في جحسين أداء املصازف وهرا ما ظهس في مخخلف الخدماث  .3

لت حىالي شهس، وباغخماد الخىىىلىجُا "بسهامج دالخا"  البىىُت وامللاصت التي واهذ حسخغسق فترة شمىُت طٍى

 أًام غلى ألاهثر. 3باجذ الػملُت حسخغسق حىالي 

م جىظُم إن جىىىلىجُا إلاغالم  .4 وسُلت زئِسُت في املؤسست، باغخبازها أداة حسهل غمل البىىن غن طٍس

ملػلىماث في امللفاث مما ًصػب التي وان ًحخفظ با اظ بها الىتروهُا ملازهت بالسابماملػلىماث والاحخف

  حث غنها ، وجلبُت حاجاث الصبائن.غملُت الب

م جبادٌ املػلىماث بسهىلت  .5 وآهُا، ملازهت إن جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ حسهل جىاصل البىىن غن طٍس

م جيلُف أحد الػماٌ بما واهذ غلُه للبىىن املػىُت هرا ما وان  وإًصالهالىلل املػلىماث  سابلا غن طٍس

 ووكذ ، وهرا ٌػسكل   ًيلف جهد 

الخطىزاث الػاملُت جؤثس بشيل هبير غلى حسُير البىىن، هرا ما جبين في جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ إن  .6

اسخػمالهما شاد من أداء الػماٌ ، وخفف من ألاغباء السابلت مما دفػذ  بدسُير غمل البىىن هحى 

 ألامام.

هرا ما سيهل مىاهبتها  حساهم جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ  في دفؼ البىىن لتركب آخس الخطىزاث، .7

 مما ًىػىس ذلً إًجابا غلى أدائها.للخىىىلىجُا 
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 حسب الىخائج املخىصل إليها ًمىن اخخباز صحت وخطأ فسضُاث دزاسدىا حُث أن: .8

  الىدُجت ألاولى جؤهد صحت الفسضُت ألاولى التي مفادها أن جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ حػمد

 غلى الخلىُاث املخطىزة.

  الثالثت جؤهد صحت الفسضُت الثاهُت التي مفادها أن البىىن حػخمد غلى جىىىلىجُا الىدُجت

 إلاغالم في اللُام باهجاشاتها.

  ٌالىدُجت الخامست جؤهد صحت الفسضُت الثالثت التي مفادها  أن جىىىلىجُا إلاغالم والاجصا

 حساهم في جحسين أداء ووالت بىً اللسض الشػبي الجصائسي.

 تثانيا: التوصيا

 ء الىخائج التي كدمذ، هخطسق ملجمىغت من الخىصُاث التي جأمل بها أن وسخفُد منها وهي:في ضى

  الاهخمام باسخػماٌ الخلىُاث ألاهثر جطىزا والخخلي الخام غن الطسق الخللُدًت التي حسخغسق

 البىىن.فترة   شمىُت  مما حػطل أداء  الػماٌ، والاهخمام بخحسين شبىت الخىاصل التي حػسكل أداء 

  سخػماٌ شبياث إلاغالم والاجصاٌ،  للخػامل مؼ الخطىزاث وا إدخاٌ الىعي لدي الػماٌ ضسوزة

 وبالخالي حسهل حسُير  البىىن مما ًىػىس  إًجابا غلى الػالكت بين  الػماٌ والبىىن.

  إوشاء غالكاث مؼ البىىن املخطىزة لضمان مىاهبتها وبالخالي ضمان مىاهبت الخغيراث

 ث.والخطىزا

  ثالثا: آفاق الدراسة

 .ًىص ي الباحث باسخمساز البحث والدزاست في مجاٌ جأثير  جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ  غلى أداء البىىن 

  للخطسق لها وهي: هأملخالٌ هرا البحث  هىان جىاهب جدًسة بالدزاست والبحث والتي  للد جبين 

  ت وألاجىبُت.ملازهت اثس  جىىىلىجُا إلاغالم والاجصاٌ  في البىىن  الجصائٍس

 ت  .امللاصت الالىتروهُت في البىىن الجصائٍس
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 أوال  :املراجع باللغة العربية

I. الكتب: 

ت والخطبُم .1 ، الطبعت ألاولى، دار إبزاهُم دمحم حطاضىت، إدارة وجلُُم ألاداء الوظُفي بين الىظٍز

ز ل  .2013ليشز والخوسَع، ألاردن،جٍز

ت، الطلون الخىظُميأحمد ماهز ،  .2  .2000مصز، مدخل بىاء  مهاراث، الدار الجامعُت، إلاضىىدٍر

دمحم عب املخطً،الاججاهاث الخدًثت في الخلُُم والخمُيز في ألاداء،دار الفىز جوفُم  .3

 .2006العزبي،عمان،

م املصزفي،دار املىاهج لليشز والخوسَع،عمان،  .4 جاضم الصمعُدي وردًىت ًوضف عثمان ، الدطٍو
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 امللخص

ٌعحبر اضحخدام ثكىىلىجيا إلاعالم والاثصال ضزورة ححمية، حيث أصبحد البىىك ثىليها أهمية بالغة،خاصة      

في ظل إفزاسات اقحصاد املعزفة، حيث أصبح بقاء واضحمزار البىك مزهىن بمدي مطاًزثه للحغيرات البيئية 

شأًً هظزي وثعبيقي  فمً خالل الجشء املحيعة به ، ومً خالل دراضخىا لهذا املىضىع الذي ثىاولىاه مً ج

وأداء البىىك، حيث ثم الحىصل إلى  لالىظزي ثم جطليغ الضىء على إلاظار املفاهيمي  لحكىىلىجيا إلاعالم والاثصا

  أن اضحخدام ثكىىلىجيا إلاعالم والاثصال بشكل جيد ًؤدي بالضزورة إلى ثحطين أداء البىىك.

ه قياص وثحليل أثز ثكىىلىجيا إلاعالم والاثصال على أداء الىكالة البىكية  أما الجشء الحعبيقي حاولىا مً خالل

مً  بىالًة البيض، كم بييد هحائج الدراضة الحعبيقية العالقة الحفاعلية الكبيرة بين الحكىىلىجيا ووشاط البىك

 خالل ثقييم كثافة وظزق اضحخدام الحكىىلىجيات املزثبعة باالهترهد مً قبل البىىك.  

 لمات املفتاحية: الك

 ثكىىلىجيا إلاعالم والاثصال،ألاداء ،الاهترهد، البىىك.

Summary 

The use of information and communication technology is an imperative, as banks have become 

very important, especially in light of the secretions of the knowledge economy, where the survival 

and survival of the bank depends on the extent of the corresponding environmental changes 

surrounding it, and through our study of this subject, which we dealt in two parts theoretical and 

applied through the theoretical part The conceptual framework for information and 

communication technology and banking performance was highlighted. It was concluded that the 

use of information and communication technology in a good way would necessarily improve the 

performance of banks. 

The practical part was to measure and analyze the impact of information and communication 

technology on the performance of the banking agency in the state of El-Beid. The results of the 

applied study showed the great interaction between the technology and the activity of the bank by 

assessing the density and methods of using Internet-related technologies by banks. 

Key words: 

Information and communication technology, Performance, Internet, Banking. 

 


