


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فأننا نتوجو إلى اهلل سبحانو وتعالى أوال وأخرا  أشكر اهلل عز وجل عمينا بإنجاز ىذا العمل،
 نحن بو راجين الحمد والشكر عمى فضمو وكرمو الذي غمرنا بو فوفقنا إلى مابجميع ألوان 

 وانطالقا من قولو صمى اهلل عميو وسمم: .منو دوام نعمو وكرمو

 " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

 فإننا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى األستاذة المشرفة 

 ة"ـــصــفــوبيبي حــ" ك

عمى اشرفيا عمى ىذه المذكرة وعمى الجيد الكبير الذي بذلتو معنا، وعمى نصائحيا القيمة  
التي ميدت لنا الطريق إلتمام ىذه الدراسة، فميا منا فائق التقدير واالحترام، كما نتوجو في 

 ىذا المقام بالشكر الخاص ألساتذتنا الذين رافقونا طيمة المشوار الدراسي.

ساعدونا من خالل  مال مؤسسة سونمغاز فرع بشار الذينأيضا إلى كل عكما تقدم بالشكر 
تقديم جميع التسييالت ومختمف التوضيحات والمعمومات المقدمة من طرفيم إلنجاز ىذا 

 :البحث وخاصة

 ."ارـــبريكة عبد الجب" يدــــــالس 

الختام نشكر كل من ساعدنا وساىم في ىذا العمل سواء من قريب أو بعيد حتى ولو  وفي
 بكممة طيبة أو ابتسامة عطرة.

 

 شــكــــر وعرفـــــان



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وميما حمدنا فمن عمى الكثير من فضمك وجميل عطائك ووجودك، الحمد هلل ربي  ربـــــــــــــــــــــــــــــي أوال لك الحمد
 نستوفي حمدك والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده.

إلى ذلك الحرف الالمتناىي من الحب والرقة والحنان، إلى التي بحنانيا ارتويت وبدفئيا احتميت وبنورىا اىتديت 
وأنا أحقق وببصرىا اقتديت، إلى من يشتيي المسان نطقيا، وترفرف العين من وحشتيا والتي كانت تتمنى رؤيتي 

 أطال اهلل في عمرىا. أمـــــــــــــــــــــــــــــيىذا النجاح، وشاء اهلل أن يأتي ىذا اليوم، أىدي ىذا اليمل إلى 

إلى الدرع الذي بو احتميت، وفي الحياة بو اقتديت، والذي شق لي بحر العمم والتعمم، إلى من احترقت شموع 
 أطال اهلل في عمره.أبـــــــــــــــــــــــــــي  بريائي وكرامتيليضيء لنا درب النجاح، وصدر آمالي وك

نوال، إلى من يذكرىم القمب قبل أن يكتب القمب، إلى من قاسموني حمو الحياة ومرىا، تحت صقف واحد أخواتي: 
 . سارة، فائدة

 لحسن.الغالي:  وأخي

 ".بوربابـــــــــــــــــة"، ولقب "بن عمـــــــــــــــــارإلى كل من يحمل لقب "

 .بالل صوريةالى من شاركتني ىذا العمل رفيقتي الغــــــــــالية: 

يق معا نحو النجاح واإلبداع إلى من تكاتفنا يدا بيد ونحن نقطف زىرة تعممنا إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطر 
 .ويسام، شيرة، عائشة، إيمان إلى:

إلى من عمموني حروفا من ذىب وعبارات أسمى وأجمى في العمم إلى من صاغوا لي من عمميم حروفا وفكرىم منارة 
 رام أساتذة عمـــــوم اعالم واتصال.أســـــاتذتــــي الكتنير لنا مسيرة العمم والنجاح إلى 

 .إلى كل من لم يدركيم قممي، أقول ليم بعدتم ولم يبعد عن القمب حبيم، وأنتم في الفـــــــؤاد  الحاضرون

 إىـــــــــــــــداء

 فاطمة الزىراء



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داءــــــــــــــإى
فييما " واخفض ليما جناح  اهلل أىدي ىذا العمل إلى من قال

 الذل من الرحمة وقل رب ارحميما كما ربياني صغيرا" 

 24سراء اآلية إلا
 دين الكريمين حفظيما اهلل وأطال في عمرىما.ــــــــــــإلى الوال

 واتي، إلى كل االىل واالقارب.ـــــي وأخــــإلى أخ

 "الزىراء بن عمار فاطمة"ي وخاصة الصديقة ـــــــــاتـإلى كل صديق
 التي تقسمت معيا ىذا العمل.

 اتذتي االفاضل.ـــــــــــإلى من رافعو رايات العمم والتعميم أس

 إلى كل من سقط سيوا من قممي ولم يسقط من قمبي.
 صــــــــــورية



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممخص



 ممخص الدراسة:

تيدف ىذه دراسة إلى معرفة أشكال تكنولوجيا االتصال الحديثة المستخدمة داخل 
مؤسسة سونمغاز فرع بشار، باإلضافة إلى التعرف عمى التطبيقات االتصالية الجديدة 
التي يستخدميا موظفين المؤسسة، وفي األخير التعرف عمى المشاكل والمعوقات التي 

سونمغاز في استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة، حيث قمنا بدراسة حالة تواجو مؤسسة 
فبراير إلى  61لمؤسسة سونمغاز )شركة توزيع الكيرباء والغاز( بوالية بشار في فترة من

 .0101مارس  16

يتكون مجتمع الدراسة المستيدف من موظفين مؤسسة سونمغاز باختالف مناصبيم 
موظفين من بينيم رؤساء المصالح  9لقصدية التي بمغ عددىا الوظيفية، واخترنا العينة ا

واالقسام، واستخدمنا المقابمة كأداة رئيسية والمالحظة كأداة ثانوية الستجواب المبحوثين، 
 حيث قسمت الدراسة إلى ثالثة جوانب: منيجي، ونظري، وتطبيقي.

االتصال الحديثة وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا: أن تكنولوجيا 
المستخدمة في المؤسسة تتمثل في الحواسيب )الثابت، المحمول(، شبكات االتصال: 
االنترانت، االنترنت، االكسترانت، البريد االلكتروني، اليواتف الذكية. وأن شبكة 
األنترانت ىي أىم مصدر متاح في المؤسسة وىذا لخدماتيا المتعددة المتمثمة في تسيير 

يصاليا في الوقت القياسي. التطبيقات ا التصالية، وتسييل الحصول عمى المعمومات وا 
وأن تكنولوجيا االتصال الحديثة ساىمت في تحسين من مستوى أداء المؤسسة )سونمغاز 
فرع بشار( وذلك بتحسين العممية االتصالية، ومنح استقاللية ومرونة لمموظفين في 

 العمل، وتحسين من إنتاجية المؤسسة.

ت المفتاحية: االتصال الداخمي، تكنولوجيا االتصال الحديثة، المؤسسة الكمما
 االقتصادية.



Abstract:  

The aim of this study is to know the different forms of modern communication 

technology used within the Sonelgaz Corporation, the branch of Bashar, in addition to 

identifying the new communication applications used by the employees of the 

organization, and finally to identify the problems and obstacles that Sonelgaz faces in 

using modern communication technology, as we have done a case study of Sonelgaz 

(Electricity and Gas Distribution Company) in Bashar state from February 16
th

  to March 

01
st
 2020. 

The target population of the study consists of Sonelgaz employees with different 

occupational positions, and we selected the intentional sample of 9 employees, including 

heads of departments by using  the interview as a main tool and observation as a 

secondary tool for interrogating the respondents. 

The study found a set of results, the most important of which are: that the modern 

communication technology used in the institution is represented in computers (fixed, 

mobile), communication networks: the intranet, the Internet, the extranet, e-mail, and 

smart phones. And that the intranet is the most important resource available in the 

organization and this is for its multiple services represented in running communication 

applications, and facilitating access to information and its delivery in standard time. And 

that modern communication technology has contributed to improving the level of the 

institution’s performance (Sonelgaz, Bashar Branch) by improving the communication 

process, granting independence and flexibility to employees at work, and improving the 

productivity of the institution. 

Key words: internal communication, modern communication technology, economic 

enterprise. 
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ة:ــــــــمقدم  
 

 أ
 

 مقدمة:

يعتبر االتصال أحد أىم المواضيع التي اىتم بيا الكثير من الباحثين في ميدان العموم 

اإلنسانية واالجتماعية كونو وسيمة ضرورية في حياة االفراد والمؤسسات، حيث أصبح 

 االنسان يسعى إلييا لتحقيق غاياتو وذلك عن طريق تبادل األفكار واآلراء مع غيره.

المؤسسات قطاع اقتصادي أصبحت تواجو شكال جديدا من المنافسة، حيث انتقمت وباعتبار 

من طابع تقميدي إلى طابع إلكتروني بسبب الوضع التحولي الراىن الذي أحدثتو 

التكنولوجيات الحديثة في مجال االتصال، جعمت ىاتو المؤسسات تسارع في استزراع 

أساسي في الحواسيب، وشبكات االتصال مثل  التقنيات االتصالية الجديدة التي تتمثل بشكل

االنترنت واالنترانت واالكسترانت، واليواتف الذكية والبريد االلكتروني وغيرىا، لمواكبة التقدم 

 والتطور التكنولوجي وصنع مستقبل أفضل ليا.

فتكنولوجيا االتصال الحديثة أىمية كبير في المؤسسات حيث أنيا ساىمت بالدرجة األولى 

ساع رقعة االتصاالت الداخمية في المؤسسة التي تعد بمثابة القمب النابض ليا ألنيا في ات

تعمل عمى خمق جو تعاوني بين الموظفين مما يؤدي إلى التحفيز عمى العمل وبالتالي 

تحقيق رضا الوظيفي بينيم. كما قد أتاحت وسائل التقنية الحديثة أساليب وطرق مستجدة 

ت المؤسسة لمحصول عمى كميات ضخمة من المعمومات وتخزينيا ومتباينة لتطوير إمكانيا

وتبادليا بطريقة إلكترونية فعالة، تساعد عمى تنظيم العمل واستقراره، وتساىم بقوة في تحسين 



ة:ــــــــمقدم  
 

 ب
 

أداء المؤسسة وذلك بتحسين من نوعية خدماتيا ومنتجاتيا التي تجعميا تقتحم المراكز األولى 

 في االقتصاد الجزائري.

مؤسسات لتكنولوجيا االتصال الحديثة يتطمب تدريب خاص الكتساب ميارات تؤىل فتبني ال

 مستعممييا لتحكم في استخداميا وىو مفتاح لنجاح المؤسسات االقتصادية في وقتنا الراىن.

ومن بين المؤسسات التي أولت اىتمام لتكنولوجيا االتصال الحديثة مؤسسة سونمغاز )شركة 

فرع بشار، وىذا ما جعمنا نقف عند ىذه المؤسسة لدراسة موضوع  لتوزيع الكيرباء والغاز(

واقع استخدام التكنولوجيات االتصالية الحديثة داخل المؤسسة االقتصادية دراستنا " 

وأىم المراجع التي اعتمدنا عمييا فييذه الدراسة ىي كتاب الجزائرية سونمغاز فرع بشار". 

ظرية والتطبيقية لألستاذ ىارون منصر وفي ىذا تكنولوجيا االتصال الحديثة المسائل الن

 السياق قمنا بتقسيم ىذا العمل إلى ثالثة أطر:

حيث تناولنا في اإلطار المنيجي الدراسة االستطالعية، االشكالية والتساؤالت الفرعية، ثم  

أىمية وأىداف الدراسة، منيج الدراسة وأدوات البحث، مجتمع البحث والعينة، باإلضافة إلى 

 لدراسات السابقة ومفاىيم الدراسة، ثم مجاالت وصعوبات الدراسة. ا

أما في اإلطار النظري تطرقنا فيو إلى ثالثة فصول: الفصل األول بعنوان اإلطار العام 

لالتصال الداخمي في المؤسسة، حيث تضمن ثالثة مباحث: المبحث األول ماىية االتصال 

عريف االتصال، العممية االتصالية ووظائفيا، أنواع مقسم إلى ثالثة مطالب تطرقنا فييم إلى ت



ة:ــــــــمقدم  
 

 ج
 

االتصال. والمبحث الثاني كان حول ماىية االتصال الدا خمي في المؤسسة تناولنا ثالثة 

مطالب معنون كالتالي: تعريف االتصال الداخمي في المؤسسة، أنواع االتصال الداخمي في 

ر المبحث الثالث حول عنوان المؤسسة، أىداف االتصال الداخمي في المؤسسة. وتمحو 

استراتيجية االتصال الداخمي في المؤسسة، حيث حددنا فيو ثالثة مطالب وىي كاآلتي: 

آليات االتصال الداخمي في المؤسسة وأىمية االتصال الداخمي في المؤسسة ومعوقات 

ا االتصال الداخمي في المؤسسة. وتضمن الفصل الثاني المعنون باإلطار العام لتكنولوجي

االتصال الحديثة داخل المؤسسة ثالثة مباحث، حيث يندرج المبحث األول تحت عنوان 

أساسيات تكنولوجيا االتصال الحديثة إلى ثالثة مطالب وىي: تعاريف تكنولوجيا االتصال 

الحديثة، سمات تكنولوجيا االتصال لحديثة، وظائف تكنولوجيا االتصال الحديثة، أما المبحث 

شكال تكنولوجيات االتصال الحديثة داخل المؤسسة تطرقنا فيو إلى ثالثة الثاني بعنوان أ

مطالب معنون ب: الحاسب اآللي وشبكاتو، البريد اإللكتروني والياتف النقال الذكي، شبكات 

االتصال وخدماتيا. وتجسد المبحث الثالث وىو بعنوان مشاكل ومعوقات تبني المؤسسة 

ثالثة مطالب كذلك ىي: صعوبات عدم توفر الكفاءات في لتكنولوجيا االتصال الحديثة إلى 

مجال االتصال، الصعوبات المالية وقدم البنية التحتية لالتصاالت، صعوبات نقص خبرة 

لدى المسير والبناء التنظيمي. أما فيما يخص الفصل الثالث بعنوان اإلطار العام لممؤسسة 

حث: المبحث األول كان حول أساسيات االقتصادية الجزائرية بحيث قسمناه إلى ثالثة مبا

المؤسسة االقتصادية الجزائرية يندرج إلى ثالثة مطالب معنون ب: تعريفات حول المؤسسة 



ة:ــــــــمقدم  
 

 د
 

االقتصادية، وظائف المؤسسة االقتصادية الجزائرية، أىداف المؤسسة االقتصادية الجزائرية. 

ة الجزائرية ثالثة مطالب وحددنا في المبحث الثاني بعنوان استراتيجية المؤسسة االقتصادي

ىي: خصائص المؤسسة االقتصادية الجزائرية، أىمية المؤسسة االقتصادية، تصنيفات 

المؤسسة االقتصادية الجزائرية وختمنا ىذا الفصل بمبحث ثالث تحت عنوان مراحل تطور 

المؤسسة االقتصادية الجزائرية والذي تضمن ثالثة مطالب وىي: المرحمة األولى ما قبل 

، مرحمة الخصخصة وآفاق المستقبمية 1089، مرحمة استقاللية المؤسسات ما بعد 1089

 لممؤسسة. 

وفي اإلطار التطبيقي تناولنا فيو الدراسة الميدانية لمؤسسة سونمغاز )شركة توزيع الكيرباء 

والغاز(، حيث قسمناه إلى عنصرين: األول عبارة عن بطاقة فنية عن مؤسسة سونمغاز فرع 

رقنا فيو إلى التعريف بالمؤسسة وأقساميا وعرضنا أىدافيا والييكل التنظيمي ليا. بشار تط

أما في العنصر الثاني كان حول تحميل بيانات الدراسة تضمن تحميل المقابمة والمالحظة 

 الميدانية وفي األخير نتائج الدراسة واالقتراحات والتوصيات وخاتمة الدراسة.
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 لدراسة االستطالعية:ا-1

جراء المقابالت، قمنا بأجراء دراسة استطالعية حيث   قبل تحديد الموضوع بشكل دقيق وا 

قمنا بزيارة المؤسسة بغية أخد فكرة مسبقة عن الشبكات والتطبيقات المستخدمة في المؤسسة 

وذلك من خالل بعض المقابالت البسيطة مع العمال والمالحظات الشخصية )وجود 

المكاتب( تمثل اليدف الرئيسي لمدراسة االستطالعية في التأكد  حواسيب، شبكة االنترنت في

 من إمكانية تحقيق دراستنا في مؤسسة سونمغاز فرع بشار.

 :بناء اإلشكالية -2

يعد االتصال عممية تفاعمية يتم فييا نقل األفكار والمعمومات، حيث يستخدميا الفرد لمتواصل 

الخبرات والقيم االجتماعية بين الجماعات. ويعتبر مع غيره من خالل وسائل االتصال لتبادل 

أيضا أداة تساعد الفرد عمى تطوير مياراتو وتنمية معارفو في شتى المجاالت. فال يمكننا 

االستغناء عميو فيو الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق أىداف اإلنسان. فمن أنواع االتصال نجد 

ء الييكل التنظيمي لممؤسسة إذ يعتبر من االتصال الداخمي أي االتصال الموجود داخل أجزا

أبرز ركائز المؤسسة، حيث أنو يقوم عمى تشكيل عالقات وروابط بين عمالء اإلدارات، كما 

أنو يساىم أيضا في ربط كافة فروعيا وأقساميا في شكل نسقي منظم وموحد، وىذا ما يحسن 

عبارة عن نسق قانوني ينظم من الصورة الداخمية لممؤسسات اإلقتصادية الجزائرية التي ىي 

 مجموعة من األفراد بغرض أداء الميام الخاصة بيم كما تسعى إلى تحقيق أرباح.
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وقد ال يدرك بعضنا أىمية االتصال التي نجدىا في محيط المؤسسات الذي يعتبر بمثابة 

المحرك الرئيسي، حيث يعمل عمى استمرارية نشاطيا ويسعى إلى تحقيق أىدافيا المنشودة 

 عمل المشترك بين رؤساء المصالح والموظفين العاديين.لم

فمع تطور تكنولوجيا االتصاالت استطاع االنسان في جميع الحقب الزمنية خمق طرق 

لالتصال والتواصل داخل المؤسسة وىذا يشمل المحادثات وانصات وكل طرق التعبير 

لوجية مما أدى ىذا األخير وغيرىا. حيث يوجد انقالب نوعي في االتصال نتيجة الثورة التكنو 

إلى انتشار التقنيات القائمة عمى كل أنواع الحاسوب وشبكات االتصال )شبكة االنترنت 

وشبكة االنترانت واالكسترانت( وغيرىا، التي ساىمت في تغيير عممية االتصال الموظفين 

ادية مما يبين تغيرات متسارعة في عالم تكنولوجيا المعمومات داخل المؤسسات االقتص

الوطنية بينيم شركة التوزيع الكيرباء والغاز )فرع بشار( التي تسعى إلى ضمان السير 

 الحسن لمياميا اإلدارية.

وفي وقتنا الحالي تعاظم دور التكنولوجيا االتصالية الحديثة التي تشمل شبكات المعمومات 

لمخدمات التي تقوم والبريد االلكتروني ...الخ داخل المؤسسات االقتصادية الوطنية، نظرا 

عمى تسييل النشاط اإلداري والميام في مختمف فروع ومصالح المؤسسة. فمن الواجب عمى 

ىذه المؤسسات تبني ىذه التكنولوجيا االتصالية واستخدامو وتطبيقو داخل وحداتيا اإلدارية 

لحديثة واقع استخدام التكنولوجيات االتصالية ا ماوىذا ما دفعنا لنطرح التساؤل التالي: 

 ؟داخل المؤسسة االقتصادية الجزائرية سونمغاز فرع بشار
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 التساؤالت الفرعية :-3

فيما تتمثل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة دخل مؤسسة سونمغاز لتوزيع الكيرباء والغاز -

 فرع بشار؟

ء ىل استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة يحسن من أداء المؤسسة سونمغاز لتوزيع الكيربا-

 والغاز فرع بشار؟

ماىي المشاكل والمعوقات التي تواجييا المؤسسة سونمغاز لتوزيع الكيرباء والغاز بوالية -

 بشار في استخدام التكنولوجيا االتصال الحديثة؟

 أسباب اختيار الموضوع :-4

 )ذاتية، موضوعية(: إن اختيارنا ليذا الموضوع جاء لعدة أسباب

 األسباب الموضوعية:

التكنولوجي الحاصل في مجال االتصال الذي ساىم بشكل أساسي في تسييل التطور  -

 سير العمل في المؤسسات وذلك في أقل وقت وبأقل تكمفة.

 حاجة المؤسسات اإلقتصادية إلى تطبيق لتكنولوجيات االتصال الحديثة في نشاطيا. -

 األسباب الذاتية: 

 صال الحديثة.رغبتنا في دراسة الموضوع المتعمق بالتكنولوجيا االت -



 االطار المنهجي
 

9 
 

 اىتمامنا بالتكنولوجيا الحديثة المتخصصة في مجال االتصال. -

 التسييالت المقدمة من قبل مؤسسة سونمغاز. -

قبول مؤسسة سونمغاز بإجراء التربص بيا عمى غرار مؤسسات أخرى رفضت  -

 ذلك.

 أىمية الدراسة :-5

تنطمق أىمية ىذه الدراسة من الدور المتزايد الذي باتت تمعبو التكنولوجيا االتصال الحديثة 

في وقتنا الراىن التي تساىم بشكل كبير في تحقيق االتصال الداخمي الفعال لممؤسسات. كما 

تظير أىميتيا أيضا كونيا تتناول أحد أىم المؤسسات االقتصادية بالجزائر )مؤسسة سونمغاز 

التي تعتبر مؤسسة عمومية حيوية تغطي قطاعا حساسا يع الكيرباء والغاز فرع بشار( لتوز 

 .بالجزائر

 أىداف الدراسة:-6

 تتمثل أىداف دراستنا فيما يمي:

  التعرف عمى تكنولوجيا االتصال الحديثة المستخدمة داخل مؤسسة سونمغاز فرع

 بشار.
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  معرفة التطبيقات االتصالية الحديثة التي يستخدميا موظفين مؤسسة سونمغاز فرع

 بشار لتأدية وظائفيم. 

  التعرف عمى المشاكل والمعوقات التي تواجييا مؤسسة سونمغاز بوالية بشار في

 استخدام ىذه التكنولوجيات الحديثة.

 طبيعة الدراسة:-7

لتي تيدف في األساس إلى فيم الظاىرة إن موضوعنا يندرج ضمن الدراسات الكيفية ا

موضوع الدراسة. وعميو ينصب االىتمام ىنا أكثر عمى حصر معنى األقوال التي تم جمعيا 

أو السموكيات التي تمت مالحظتيا. ليذا يركز الباحث يركز الباحث عمى دراسة الحالة أو 

 1(.Deslauries 1991دراسة عدد قميل من األفراد )

 المفاىيم والمصطمحات:_تحديد 8

 :/ االتصال1

قامة الصمة والتتابع واالستمرار أي التواصل.  لغة: يعني اإلبالغ واإلخبار والربط وا 

                                                           
)ترجمة بوزيد صحراوي، وسعيد  العممي في العموم اإلنسانية )تدريبات عممية(،منيجية البحث موريس أنجرس، 11

 .000؛000، ص2004؛2002، دار القصبة لمنشر، الجزائر،2سبعون(، ط
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اصطالحا: عرفيا جورج لنديرج "بأنو يستخدم ليشير إلى التفاعل بواسطة العالمات والرموز 

كمنبو سموك  وتكون الرموز عمى شكل حركات وصور أو رموز أو لغة أو شيء آخر تعمل

 .1أي أن االتصال ىو نوع من التفاعل الذي يحدث بواسطة التفاعل"

ىو عممية يتم فييا نقل وتبادل األفكار والمعمومات والتفاعل بين المرسل والمستقبل  إجرائيا:

 عن طريق رسائل في تضمن مضامين مختمفة معينة.

ا تيالمؤسسة بين مختمف مستويا"ىو ذلك االتصال الذي يتم داخل 2/االتصال الداخمي:2

 "وييتم بسير المعمومات والحقائق بين العمال لتحقيق األىداف

ويعرف أيضا بأنو "العامل الذي ييدف إلى تحريك العمال وتشغيميم وىو الذي يخدم العالقة 

 ."الجيدة بين اإلدارة والقوة العاممة الحية لممؤسسة

قامة  إجرائيا: ىو االتصال الذي يكون بين العاممين داخل تمك المؤسسة من تمقي أوامر وا 

 خطط العمل وغيرىا من ميام تخص إدارة المؤسسة.

 / تكنولوجيا االتصال الحديثة:3

يعبر عنيا بأنيا" مجموعة من األدوات التي تساعد في استقبال المعمومة ومعالجتيا وتخزينيا 

يا بشكل إلكتروني سواء أكانت بشكل نص أو صورة أو فيديو واسترجاعيا وطباعتيا ونقم
                                                           

 .22، ص2003، االردن، عمان، 0دار أسامة، ط نظريات االتصال،بسام عبد الرحمن المشاقبة، 1
: دراسة حالة مؤسسة الخزف المنزلي تافنة الجزائرية بين النظرية والتطبيقاالتصال الداخمي في المؤسسة قادري محمد، 2

بمغنية، رسالة الماجيستير في عموم التسيير، تخصص إدارة األعمال، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم 
 .88، ص2002التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد تممسان، 
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وذلك باستخدام الحاسوب"، ىناك من يعرفيا عمى أنيا" الجانب التكنولوجي من نظام 

 1المعمومات الذي يشمل المكونات المادية البرمجيات قاعدة البيانات الشبكات".

ؤسسات االقتصادية بإستخداميا ىي مجموعة من التطبيقات التي يستعمميا أفراد الم إجرائيا:

 ألغراض عممية وتطبيقية.

ىي كل التكنولوجيات االتصالية  مفيوم اجرائي لتكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة:

الحديثة التي تتمثل في شبكات االتصال، الحاسوب وأنواعو، واالنظمة...الخ التي تسمح 

كل أجزاء الييكل التنظيمي في المؤسسات بتبادل المعمومات وتنسيق العممية االتصالية في 

 االقتصادية.

 /تعريف المؤسسة االقتصادية: 4

طار تنسيقي عقالني بين أنشطة مجموعة من الناس  :اصطالحا ىي نظام اجتماعي نسبي، وا 

تربطيم عالقات مترابطة ومتداخمة يتجيون نحو تحقيق أىداف مشتركة، وتنظيم عالقاتيم 

 2بييكمة محددة، في وحدات إدارية وظيفية ذات خطوط محددة السمطة والمسؤولية.

                                                           
: دراسة حالة ا الجديدة لإلعالم واالتصال وأثرىا عمى اإلدارة االستراتيجية لمموارد البشريةالتكنولوجيعبد الرحمان القري، 1

مؤسسة اقتصادية، شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة فرحات 
 .22، ص2004، 0عباس سطيف

، رسالة الدكتوراه في العموم االقتصادية الجزائرية في ظل تحديات اقتصاد السوق واقع المؤسساتفاندي سييمة خيرة، 2
االقتصادية، تخصص تحميل اقتصادي، العموم االقتصادية والتسيير، كمية العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، 

 .08، ص2003جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، 



 االطار المنهجي
 

13 
 

تعمل عمى إنتاج السمع وتبادليا، يسعى الستخدام  : ىي نسق اقتصادي مؤطر قانونيا،إجرائيا

 تكنولوجيات حديثة من أجل الحصول عمى نسب كبيرة من االرباح. 

 :منيج الدراسة وأدواتو-9

 :أ( _منيج الدراسة

لتحقيق أىدافنا المرجوة إعتمدنا عمى المنيج دراسة الحالة لدراسة حالة شركة سونمغاز لتوزيع 

 الكيرباء والغاز حيث يقوم الباحث بجمع بيانات ومعمومات شاممة ومفصمة عنيا. 

 :أدوات الدراسة-ب( 

بما أن تعتبر المقابمة محادثة موجية بين الباحث وشخص أو أشخاص آخرين بيدف 

 .إلى حقيقة أو موقف معين يسعى الباحث لمتعرف من أجل تحقيق أىداف الدراسة الوصول

اعتمدناىا كأداة رئيسية في دراستنا وذلك بإجرائيا مع رؤساء األقسام في مؤسسة سونمغاز. 

 .باإلضافة المقابمة اعتمدنا كذلك عمى أداة المالحظة المعاشة

 العينة:مجتمع البحث و -10

لمقيام بدراسة ميدانية البد من تحديد مجتمع الدراسة إلجراء البحث. وفي  أ( _مجتمع البحث:

دراستنا ىذه يتكون مجتمع البحث الذي قمنا بإجراء دراستنا عنو من جميع أفراد المؤسسة 
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سونمغاز ببشار العاممين بيا عمى اختالف مراكزىم الوظيفية والبالغ عددىم تقريبا حولي 

 .موظف 300

بعدت تحديدنا لمجتمع البحث والذي يمثل أفراد مؤسسة سونمغاز ببشار فالعينة  ة:لعينب( _ا

التي قمنا اختيارىا ىي عينة قصدية، فتمثمت عينة بحثنا في موظفين مؤسسة سونمغاز لتوزيع 

موظفين الذين ىم رؤساء المصالح 02الكيرباء والغاز لوالية بشار والتي شممت عمى 

  .واالقسام

 بقة:الدراسات السا-11

والدراسات السابقة ىي مجموعة الدراسات واألبحاث التي تناولت الموضوع الذي يقوم الباحث 

بدراستو، وتمعب ىذه الدراسات دورا كبيرا في إعطاء فكرة عامة لمباحث عن البحث الذي يقوم 

بو، وعن مراحل تطوره. وتمعب الدراسات السابقة دورا كبيرا وىاما في إغناء البحث العممي، 

وتجعل مصادر ىذا البحث متنوعة ومتعددة. ونظرا لمدور الكبير الذي تمعبو الدراسات 

 :السابقة في البحث العممي. فقد اعتمدنا عمى بعض الدراسات وىي كالتالي

الدراسة األولى" بعنوان استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية .1

 GRTG سونمغاز فرع تسيير شبكة نقل الغاز بالشرقدراسة ميدانية بمؤسسة الجزائرية"

لنيل –قسنطينة  –_قسنطينة_" من اعداد الطالبة: عويدات حورية، من جامعة منتوري 

 .2008 -2007شيادة الماجستير في االتصال والعالقات العامة وذلك لسنة 
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نولوجيا االتصال التساؤل الرئيسي ليذه الدراسة ىو: ما ىو واقع االستخدام الفعمي لتك      

الحديثة بيا؟ أما اليدف الرئيسي ىذه الدراسة المتعمقة لالتصال ومدى االستخدام الفعمي 

لمتكنولوجيات الحديثة، والعوامل التي تحكم ىذا االستخدام وآثار ىذا االستخدام عمى مستوى 

ل أداء المؤسسة المدروسة، وذلك بالكشف عن مدى مساىمة ىذه التكنولوجيات في تفعي

العالقات بين أفراد المؤسسات. كما تتضمن إشكالية تدور حول تكنولوجيا االتصال الحديثة 

كمبتكر جديد التي تتبنو المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية، حيث ساىمت تكنولوجيا االتصال 

الحديثة في ظيور االقتصاد الشبكي الرقمي المفتوح، الذي نقل المؤسسة التقميدية إلى 

ة تقدم منتجاتيا وخدماتيا إلى كل األفراد في أي وقت وفي أي مكان. مؤسسة مفتوح

فأصبحت المؤسسات الجزائرية تعتمد عمى طرق التسيير العصري القائمة عمى منظومة 

 الشبكات المعموماتية من اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت.

لبيانات وتفسيرىا وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلك من أجل جمع ا

وتحميميا. ومن األدوات التي استعانت بيا الباحثة لجمع البيانات "المالحظة، المقابمة بأنواعيا 

الموجية ونصف الموجية، استمارة االستبيان ", أما بخصوص عينة البحث فقد اعتمدت 

 الباحثة عمى الحصر الشامل.

 نتائج التي توصمت ليا الباحثة في ىذه الدراسة: 
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تكنولوجيا االتصال الحديثة حسنت من مستوى أداء المؤسسة المدروسة ومستويات  أن

التحسين وىي تحسين االتصال الداخمي وتحسين من إنتاجية المؤسسة وكذا تحسين محيط 

 .العمل

.الدراسة الثانية بعنوان بعنوان*دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة داخل 2

من اعداد الطالبة: زلماط مريم  *STH ة *دراسة حال بسوناطراك فرعالمؤسسة الجزائري

 .2009/2010ادة الماجستير بمدرسة الدكتوراه لسنةھمن جامعة أبو بكر بمقايد لنيل ش

كيف تساىم  :إن التساؤل الجوىري التي تسعى الباحثة من خالل معالجة ىذا الموضوع ىو 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة داخل المؤسسة الجزائرية؟

دارة  ويتمثل اليدف الرئيسي ليذه الدراسة ىو إثبات بأن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وا 

المعرفة من أىم األنشطة ألي مؤسسة تريد االستمرار والنجاح في األسواق، وتسعى إلى 

أكثر فعالية ويكون بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاف والتوصل إلى اكتشاف طرق جديدة 

 .عنصر التفوق واإلبداع

وتتمحور إشكالية ىذه الدراسة عن عمى دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة 

داخل المؤسسة الجزائرية من خالل تسريع عممية إنتاج ونقل المعرفة. كما وفرت الكثير من 

إلدارة المعرفة تمثمت في: شبكة المعمومات الداخمية والخارجية، مخازن البيانات، اإلمكانيات 

 مما يسيل عممية إدارة المعرفة داخل المؤسسات.
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 نتائج الدراسة:

من جممة النتائج المستخمصة من تتبع وضعية المؤسسات الجزائرية عمى المستوى الكمي، 

ستغالل طرفيات موانئ المحرقات استنتجنا ومن خالل الدراسة الميدانية لشركة التسيير وا

 :مايمي

 إن مفتاح نجاح المؤسسة وفعاليتيا مرتبط بشكل وثيق و مباشر بمدى معرفة 1-

 .العاممين فييا بكيفية انجاز أعماليم

دارة المعرفة ويتضح ذلك من خالل : 2-  اىتمام المؤسسة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وا 

معمومات،  عامل، يوفر كل احتياجات المؤسسة من 01من  تخصيص قسم تقني المتكون -

توفير برامج االتصال بين األفراد، صيانة اآلالت الكمبيوتر، خمق موقع انترنت خاص 

 .بالمؤسسة

 .االتصال بين العمال باستعمال االنترانت وبقية فروع سوناطراك باستعمال االكسترانت-1

 فة وحدات وأقسام المؤسسة.عدم توفر االنترنت واالنترانت بين كا -2

التكنولوجيات الحديثة لالتصاالت في تحقيق أىداف  دور «الدراسة الثالثة بعنوان.3

دراسة حالة مؤسسة اتصاالت  إستراتيجية التنمية البشرية المستدامة في الجزائر

من إعداد الطالب فاروق حريزي من جامعة فرحات عباس _سطيف_لنيل شيادة » الجزائر
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الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العموم االقتصادية وعموم التسيير لسنة 

2010/2011 . 

كيف يمكن لمتكنولوجيا الحديثة لالتصاالت أن تساىم في  :ويتمثل التساؤل الرئيسي في     

تحقيق أىداف إستراتيجية التنمية البشرية المستدامة في المؤسسة الجزائرية وبالتحديد في 

ة اتصاالت الجزائر؟ واليدف الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقيا الباحث من خالل ىذه مؤسس

 :الدراسة ىي

إبراز أىمية ودور تكنولوجيا االنترانت واالنترنت )الشبكات( في تنمية الفرد وبشكل مستمر 

 .من خالل خدماتيا كالتعميم ونشر المعرفة والقدرة عمى دفع مسيرة التنمية البشرية المستدامة

وتدور إشكالية ىذه الدراسة حول الدور الذي تمعبو التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات 

واإلدارات كشبكات االنترانت التي لتساىم في تنمية المورد البشري بشكل مستدام في مجال 

تعميمو وتدريبو والرفع من كفاءتو وميارتو. كما تساىم أيضا في تحقيق االستدامة من خالل 

اط االستيالك لدى الفرد والعمل عمى الحد من تبديد الطاقة والتقميل من التموث تغير أنم

والمحافظة عمى سالمة وصحة اإلنسان. فمن الضروري عمى المؤسسة أن تمتمك شبكة 

معموماتية تستغميا في تحديث طرق تعميم وتدريب الموارد البشرية وتوجيييم نحو التكوين عن 

 بعد.
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 نتائج الدراسة:

التكنولوجيا الحديثة لالتصاالت بمؤسسة اتصاالت الجزائر ليا عدة أوجو لكن يمكن أن إن  -

تتمثل بشكل أساسي في شبكة االنترانت و استخداماتيا المتعددة خاصة التطبيقات و البرامج 

الخاصة بتسيير الموارد البشرية والزبائن والتي تسعى إلى تسييل إيصال ونقل وحفظ 

قت وبأقل تكمفة سواء لمموظف أو لمزبون ناىيك عن االتصاالت بين المعمومات في أسرع و 

 األشخاص و األجيزة والمشاركة في اتخاذ القرار؛

تفاوت درجة استخدام الشبكات في اإلدارة من دائرة ألخرى و عدم استغالليا بشكل كمي و  -

 يرجع السبب في ذلك إلى نقص التكوين في مجال الشبكات،

نت في تنمية الموارد البشرية من خالل تحسن سير العمل في المؤسسة أثرت شبكة االنترا-

 وتغير سموك الموارد البشرية والمساعدة والمشاركة في اتخاذ القرار بشكل غير مباشر.

شبكة االنترانت ساىمت في تحقيق االستدامة في تنمية الموارد البشرية من خالل كم  -

انات و تسخيرىا لممستقبل وكذلك سيولة الوصول المعمومات المخزن عمى مستوى قاعدة البي

و الولوج إلى المعمومة في وقت سريع مع قمة التكاليف و الحد من االستيالك الكبير لمورق 

 و الطاقة؛

رغم ىذه الفوائد الستخدام االنترانت إال أن ىناك جوانب مؤثرة عمى صحة العمال مثل  -

كرتوش الطباعة التموث اإلشعاعي المنبعث من األجيزة الياتفية و الحاسوب وذبذبات 
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التراسل في محطات التضخيم، وتبقى المؤسسة لحد اليوم لم تضع االستدامة ضمن أولوياتيا 

م تتبع المديرية العامة في الجزائر لخطوات عممية ومنيجية صحيحة اإلستراتيجية وذلك لعد

 في التسيير.

 تقييم الدراسات السابقة:

إعتمدنا عمى ىذه الدراسات التي بطبعيا تصب في موضوعنا محل البحث، فجل مواضيعيا 

تتضمن تكنولوجيا االتصال في المؤسسة حيث يوجد ىناك تشابو بينيم في المنيج واألدوات 

نيجية والطبيعة الدراسة. كما يوجد إختالف بينيم في أسموب دراسة وفي الجانب التطبيقي الم

وكذا األىداف وىذا ما اختمفت فيو عن دراستنا التي تيدف إلى التعرف عمى تكنولوجيا 

االتصال الحديثة التي يستخدميا الموظفين في تأدية وظائفيم )التطبيقات، ووسائل االتصال( 

نمغاز لتوزيع الكيرباء والغاز )فرع بشار(، حيث ركزنا عمى التقنيات داخل مؤسسة سو 

وقد ساعدتنا ىذه الدراسات السابقة  االتصالية الحديثة وخدماتيا داخل المؤسسة المدروسة.

 في عدة جوانب منيا:

 إثراء الجانب النظري لكونيا خمفية عممية عن موضوع الدراسة؛ 

 تحديد أكثر لمموضوع دراستنا؛ 

 المنيج وأدوات الدراسة. تحديد 
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 مجاالت الدراسة:-12

تم اجراء ىذه الدراسة في الشركة الوطنية لتوزيع الكيرباء والغاز والمعروفة المجال المكاني: 

 بسونمغاز بمختمف مصالحيا المتواجدة في شارع الرائد مدوني رشيد بشار.

شير فبراير، وبداية شير  تم تطبيق ىذه الدراسة خالل النصف الثاني منالمجال الزماني: 

 .2020مارس 

 صعوبات الدراسة:-03

ال يخمو أي بحث من العراقيل والصعوبات سواء كان باحث مبتدئ أو متمكن ومن 

 الصعوبات التي وجيتنا في بحثنا ىذا:  

 صعوبة الحصول عمى المعمومات الكافية من موظفين المؤسسة نظرا كثرة انشغاليم. -

كل الموظفين نظرا لسياسية المؤسسة الصارمة )تنظيم  تعذر إجراء استبيان عمى -

 داخمي( لذلك اكتفينا فقط بالمقابالت مع رؤساء المصالح.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجانب المنهجيا
 

 الجانب النظري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ألولالفصل ا

 المؤسسة اإلطار العام لالتصال الداخلي في



:األولالفصل   
 

24 
 

 لمفصل. مهيدت

 ماهية االتصال.المبحث األول: 

  االتصال.المطمب األول: تعريف 
  :العممية االتصالية ووظائفها.المطمب الثاني 
  :أنواع االتصال.المطمب الثالث 

 .ماهية االتصال الداخمي في المؤسسة المبحث الثاني:

  :االتصال الداخمي في المؤسسةتعريف المطمب األول. 
  :أنواع االتصال الداخمي في المؤسسة.المطمب الثاني 
  :أهداف االتصال الداخمي في المؤسسة.المطمب الثالث 

 استراتيجية االتصال الداخمي في المؤسسة.المبحث الثالث: 

 آليات االتصال الداخمي في المؤسسة.المطمب األول : 
  :الداخمي في المؤسسة. أهمية االتصالالمطمب الثالث 
  :معوقات االتصال الداخمي في المؤسسة.المطمب الثالث 

 خالصة الفصل.
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 تمهيد: 

يحظى موضوع االتصال الداخمي بأىمية قصوى في المؤسسات الحديثة، ميما كان حجميا 

لمتفاعالت أو طبيعة نشاطيا حيث يعتبر وظيفة رئيسية في تسيير حياة وعما المنظمات نظرا 

التي يحدثيا من تبادل المعمومات واألفكار ويعمل عال تشجيع وتحفيز االفراد عمى تحسين 

أدائيم، وبدونو يحدث خمل في التعامل بين العمال داخل المؤسسة وبين المدراء وبين العمال 

 فيما بينيم.

المؤسسة لذا أصبح من الضروري االىتمام باالتصال والعمل عمى تحسينو وتطويره في 

 وتبنيو كنظام ليساىم في تحقيق النجاح والفعالية.

وعميو في ىذا الفصل سنحاول تسميط الضوء عمى ماىية االتصال وماىية االتصال الداخمي 

 لممؤسسة، واستراتيجيتو في المؤسسة.
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 المبحث األول: ماهية االتصال.

 المطمب األول: تعريف االتصال.

 CommonومعناىاCommunisإلى الالتينية  Communicationيرجع أصل كممة اتصال

أي مشترك أو عام، وبالتالي فإن االتصال كعممية يتضمن المشاركة أو التفاىم حول شيء 

 أو فكرة أو إحساس أو اتجاه أو سموك أو فعل ما.

: "إن كممة اتصال تستخدم إلى التفاعل بواسطة والرموز، وتكون جورج لندرجويقول الباحث 

عبارة عن حركات أو صور او لغة أو أي شيء آخر تعمل كمنبو لمسموك، أي أن الرموز 

 1االتصال ىو نوع من التفاعل الذي يحدث بواسطة الرموز."

 .المطمب الثاني: عناصر العممية االتصالية ووظائفها

 أ( _عناصر العممية االتصالية:

بوجود ىذه العناصر وبشرط لالتصال عناصر خمسة متداخمة ومتكاممة، وال يتم االتصال إال 

 أن يكون بينيم تفاعل.

 رجع الصدى.-الوسيمة-المستقبل-الرسالة-المرسل 2وىذه العناصر:

                                                           
، ص 1998، القاىرة، 1، الدر المصرية المبنانية، طاالتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي وليمى حسن السيد، 1

 .24-23ص
 .133-93، ص ص2003، 1، الدار العالمية، طمبادئ عمم االتصال ونظريات التأثيرمحمود حسن إسماعيل، 2
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المرسل: وىو القائم باالتصال، وىو أول طرف في العممية االتصالية وقد يكون فردا  .1

كما في االتصال الذاتي واالتصال الشخصي واالتصال الجماعي، كما قد يكون أكثر 

 رد كما في االتصال الجماعي واالتصال الجماىيري.من ف

الرسالة: وىي المضمون والفكرة المراد توصيميا إلى المتمقي وىي جوىر عممية  .2

االتصال ويجب أن تصاغ الرسالة بطريقة يفيميا المتمقي ويستطيع فك رموزىا 

 بسيولة.

وقد تكون طبيعية الوسيمة: ىي الوسيط التي يتم نقل الرسالة من المرسل إلى المتمقي  .3

كما في االتصال الشخصي والجمعي، وقد صناعية كما في االتصال الجماىيري 

 الذي يعتمد عمى وسائل تكنولوجية.

المستقبل: المستقبل أو المتمقي عنصر ىام من العناصر االتصال، وىو الذي يتمقى  .4

والمتمقي قد يكون الرسالة ويقوم بفك رموزىا ويحمميا ويتفاعل معيا ويتأثر بمضمونا، 

فردا كما في االتصال الشخصي، واالتصال الذاتي الذي يكون الفرد فيو مرسال 

ومستقبال في آن واحد، كما أن المتمقي قد يكون قد يكون أكثر من فرد كما في 

 االتصال الجماعي واالتصال الجماىيري.

رجع الصدى: ىو عنصر ىام من عناصر االتصال، فيو الذي يحقق دائرية  .5

االتصال، حيث يصبح المتمقي مرسال، ولذلك يسميو البعض "رد الفعل"، وأيا كانت 

 التسمية فالمقصود برجع الصدى أي شيء معمومات أو تعبيرات حركية.
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 ب( _وظائف العممية االتصالية

 1ىناك ثالثة وظائف لعممية االتصالية:

جية أو عند الرغبة في الوظيفة األولى: تظير عندما يكون الرد ميتما بالعممية اإلنتا

الحصول عمى االعمال المطموبة، وعند الرغبة في تحقيق األىداف المطموبة من وضع 

 األنظمة والموائح اإلدارية.

الوظيفة الثانية: تظير عندما يكون ىناك اىتمام من المنظمة باألفراد من حيث تنمية 

 صية لتحسين األداء.شعور كل فرد بنفسو وبالعمل الذي يؤديو وتحديد الدوافع الشخ

الوظيفة الثالثة: تظير عند الرغبة في االتصال بالمحيط الخارجي لممنظمة، فيكون دور 

االتصاالت في ىذه الحالة التعريف بكيفية التأقمم بما يحدث من تغييرات والتطورات في 

 المحيط الخارجي.

 المطمب الثالث: أنواع االتصال.

 2:أنواع االتصال تبعا لمغة المستخدمة أوال( _

  :االتصال المفظي 

                                                           
 .7، ص2006، ممتقى البحث العممي ،فن االتصال في اإلدارةىاني عرب، 1
، عمان، األردن، 2، دار المسيرة، طالنظريات(-الخصائص-االتصال الجماهيري واالعالم )التطوركامل خورشيد مراد، 2

 .92-91، ص ص2010
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ىو االتصال الذي يتم عبر الكممات واأللفاظ في توصيل القيم واألحاسيس، بحيث يتم نقل 

الرسالة الصوتية من فم المرسل إلى أذن المستقبل. واالتصال المفظي لو معنى واسع من 

لصوت ومخارج األلفاظ دورا كبيرا في المدلوالت، حيث تؤدي المغة المستخدمة ودرجة ا

 إضافة معان آخرى لمرسالة.

 االتصال المفظي والحوار يمثل محادثة متبادلة بين طرفين، سواء شفيية أو خطية.

 االتصال غير المفظي: 

ىو االتصال الذي ال تستخدم فيو األلفاظ أو الكممات، ويتم نقل الرسالة غير المفظية عبر 

أو العالمات ولغة الجسد مثل: تعبيرات الوجو، حركة العينين، اتجاه اإلشارات أو الحركات 

النظر، وضع اليدين والكفين ووضع الجسم بشكل عام. ىذه الفئة من االتصاالت تشمل 

االتصال عبر ارسال واستقبال الرسائل الصامتة، والتي يتم نقميا من خالل تعابير الوجو 

 لغة الجسد. والعين االتصال، وااليماءات، وموقف أو 

 :1ثانيا: نوع االتصال من حيث حجم المشاركين في العممية االتصالية

حيث يقسم الباحثين نوع االتصال من حيث حجم المشاركين إلى عدة أنواع وىي ستة: 

 .االتصال الذاتي، واالتصال الشخصي، واالتصال الجمعي، والعام، والوسطي، والجماىيري

 
                                                           

، رسالة استراتيجية االتصال لإلدارة االستشفائية الجزائرية: دراسة وصفية لإلدارة االستشفائية باألغواطبن قيط الجودي، 1
 .33-30، ص ص 2011، -03-عموم االعالم والتصال، كمية العموم السياسية واالعالم، جامعة الجزائر ماجستير في
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 االتصال الذاتي: 

الذي يحدث داخل الفرد، حين يتحدث الفرد مع نفسو، وىو اتصال يحدث  وىو االتصال

داخل عقل الفرد ويتضمن أفكار ىو تجارب ىو مدركاتو، ويتضمن االتصال الذاتي األنواع 

التي ينمييا الفرد في عممية اإلدراك، أي طريقة الفرد في إعطاء معنى وتقييم لألفكار 

 والتجارب المحيطة بو.

 ياالتصال الشخص: 

ىو اتصال بين شخصي نأو شخص وعدة أشخاص آخرين، ويعتبر االتصال الشخصي من 

أقوى أشكال االتصال في الدول النامية بصفة عامة، وفي المجتمعات التي تزداد فييا درجة 

األمية، حيث ينخفض المستوى الثقافي بصفة خاصة. فرغم ظيور وسائل االتصال الحديثة 

والصحافة المتطورة، وما صاحبيا ذلك من إتساع في دائرة إنتشار كالراديو، والتمفزيون 

الرسالة اإلعالمية، والتأثرية بشكل ىائل، إال أن ىذا التقدم إفتقر إلى أىم شيء يتمتع بيا 

التصال الشخصي، وىو القدرة عمى التأثير واإلقناع، باإلضافة إلى سرعة الحصول عمى 

 .رجع الصدى من المتمقي
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 لجمعياالتصال ا: 

يحدث االتصال الجمعي بين مجموعة من األفراد مثل: أفراد األسرة، زمالء الدراسة أو 

العمل، جماعات األصدقاء لقضاء وقت الفراغ أو التحادث، أو اتخاذ قرار أو حل مشكمة، 

 حيث تتاح فرصة المشاركة لمجميع في الموقف االتصالي. 

 االتصال العام: 

كبيرة من األفراد، كما ىو الحال في المحاضرات واألمسيات  ويعني وجود الفرد في مجموعة

الثقافية وعروض المسرح. ويتميز التفاعل بين أعضاء ىذا النوع من االتصال بأنو مرتفع، 

كما يتميز بوحدة االىتمام، والمصمحة، وااللتقاء حول األىداف العامة، ويضم أعضاء 

ن كان غير رسمي، وعادة ما يتم ىذا النوع من االتصال في أما كن  الجماعة تنظيم داخمي وا 

 التجمعات أو تمك التي تقام خصيصا ليذه األغراض.

 االتصال الوسطي: 

يسمى ىذا النوع من االتصال باالتصال الوسطي، ألنو يحتل مكانا وسطا بين االتصال 

المواجو، واالتصال الجماىيري، ويشتمل االتصال الوسطي عمى االتصال السمكي من نقطة 

لى نقطة مثل: الياتف والتمكس، والراديو المتحرك، والراديو، ويشبو االتصال الوسطي إ

اتصال المواجية من حيث قمة عدد المشاركين في االتصال، وفي الغالب يكون المتمقي 

 شخصا واحدا، وتكون الرسالة ذات طابع خاص.
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 االتصال الجماهيري: 

ة إلى توسيع دائرة االتصال، حيث حمت مع تطور المجتمعات الحديثة ونموىا زادت الحاج

المنظمات محل األفراد، وأصبحت ىذه المنظمات تتعامل مع ماليين األفراد، وقد تطمب 

وجود ىذه المنظمات عمى إختالف مسؤولياتيا وسائل لتحقيق التفاىم، ونقل المعمومات بين 

ليذه المنظمات ىذه المنظمات وجماىيرىا. وجاء ظيور وسائل التصال الجماىيري ليحقق 

ولمجتمعاتيا قدرا كبيرا من التفاىم والتفاعل، حيث أصبح من الصعب أن تتخيل أي مجتمع 

بدون ىذه الوسائل، حيث تمعب ىذه الوسائل الجماىيرية دوراىا في ربط المجتمعات ببعضيا 

 البعض، بل ربط أجزاء المجتمع الواحد من خالل الصحف، الراديو، التمفزيون.

 االتصال الداخمي في المؤسسةماهية المبحث الثاني: 

 المطمب األول: مفهوم االتصال الداخمي في المؤسسة

يقصد باالتصال الداخمي عممية نقل وتبادل المعمومات الخاصة بالمؤسسة داخميا وخارجيا 

وىو وسيمة لمتبادل األفكار واالتجاىات ورغبات واآلراء بين أعضائيا، وذلك يساعد عمى 

الرتباط والتماسك، ومن خاللو يحقق المسؤول أو معاونوه التأثير المطموب في تحريك ا

 1الجماعة نحو اليدف، ويعتبر االتصال أيضا أداة ىامة إلحداث التغيير في السموك البشري

                                                           
 .22، ص 2001، المكتب الجامعي الحديث، مصر، مدخل إلى عمم االتصالمنال طمعت محمود، 1
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وىو عممية تفاعمية تأثيرية تقع داخل المؤسسة، بمعنى أن ىذا االتصال موجو نحو موظفي 

ا من أجل التعريف بأىداف المؤسسة أي اإلعالم والتحفيز والمحافظة المؤسسة، وىو عموم

عمى المؤسسة ضمن مناخ اجتماعي جيد، كما يمكن أن يوجو إلى الجميور الذي تريد 

 1المؤسسة أن تختار منو الموظفين لدييا من الكفاءات التي تحتاجيا.

 المطمب الثاني: أنواع االتصال الداخمي في المؤسسة

 االتصاالت الرسمية:-1

يعرف معجم مصطمحات االعالم واالتصال الرسمي "بأنو االتصال الذي يتم بين المستويات 

اإلدارية المختمفة في ىيئة أو مؤسسة بالطرق الرسمية المتفق عميو في نظميا وتقاليدىا، 

ما يعرف ويعتمد عمى الخطابات أو المذكرات أو التقارير، حيث يوجد في كل منظمة إنسانية 

بشبكية االتصاالت الرسمية بأنواعيا المختمفة والتي يتم تحديدىا عند وضع الييكل التنظيمي 

 لتوضيح كيفية الربط بين الوحدات اإلدارية المختمفة التي يتضمنيا الييكل".

بمعنى أن االتصال الرسمي يتم في إطار القواعد التي القواعد التي تحكم المؤسسة وتتبع 

مسارات التي يحددىا البناء التنظيمي الرسمي، وىذا النوع من االتصاالت يمكن القنوات وال

 :أن يأخذ ثالث اتجاىات

                                                           
التوعية المرورية والية غرداية ، دراسة وصفية الستراتيجية استراتيجية االتصال في الحمالت اإلعالميةعيسى بوكرموش، 1

نموذجا، شيادة الماجيستير في عموم االعالم واالتصال، تخصص اتصال استراتيجي، قسم االتصال، كمية االعالم 
 .32، ص2012واالتصال، 
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 1االتصاالت النازلة:أ( _

عممية نقل في  استخداميام "تعتبر من أكثر أنواع االتصاالت استخداما في المؤسسة، ويت

 .المستويات الوسطى والدنيااألوامر والتعميمات من المستويات العميا في المؤسسة إلى 

وتتضمن عادة القرارات واألوامر والتعميمات واالستعالمات التقنية، بما يسمح لكّل فرد في 

 المؤسسة التنفيذ عمى خير وجو ممكن عممو الخاص".

اإلجراءات، بطاقات وصف الوظائف، دليل  ومن أمثمة وسائل االتصاالت النازلة ما يمي: "

شورات الدورية، تقديم الموظف الجديد لعممو، دورات التدريب، التقارير، لوحة اإلعالنات، المن

ددة، الزيارات، مكتبة المنظمة، إعالنات داخمية، محمطبوعات المنظمة عن موضوعات 

رفوف القراءة، جريدة الحائط، كتيبات تحتوي موضوع مثل الحوافز، أفالم فيديو عن 

إرشادات ونصائح، فصول إللقاء التعميمات المنظمة، تقارير اآلداء واإلنجاز، لوحات 

 والتوجييات، أعمدة األسئمة واإلجابات في مّجمة المؤسسة.

 االتصاالت الصاعدة: ب( _

وتبدأ من المستويات اإلدارية الدنيا وتنتيي بالمستويات اإلدارية العميا، وذلك لرفع معمومات 

أو لرفع معمومات عن  والسياسات،تم إنجازه، أو رفع معمومات عن كيفية العمل باإلجراءات 

                                                           
 ، الفعالية االتصالية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة ميدانية في الشركة الوطنية لمكهرباءصبرينة رماش1

 عمم قسم ،البشرية الموارد وتسيير تنمية: االجتماع فرع عمم في العموم في الدكتوراه، أطروحة SONELGAZوالغاز
 .142-140، ص ص2008، قسنطينة -منتوري جامعة ،االجتماعية والعموم اإلنسانية العموم كمية ،والديمغرافيا االجتماع
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مشكالت العمل، أو معمومات عن الزمالء والوحدات والعالقات بينيما، ومن األمثمة الشائعة 

لمثل ىذا النوع من االتصاالت: االقتراحات، اجتماعات، التقارير والمذكرات، مقابالت 

لممصقات، اإلشاعات، الشكاوى والتّظممات، مقابالت ترك الخدمة، االستشارة، سبر اآلراء، ا

مجالس اإلدارة المّصغرة وتسمح ىذه االتصاالت بتوفير المعمومات أمام المستويات العميا، 

 .بما يتيح ليم إصدار القرارات

يتم بين العاممين في مستوى إداري واحد في مستويات إدارية االتصاالت األفقية: ج( _

مة اإلدارية أو بينيم وبين العاممين في مختمفة ال تربطيم عالقة سمطة رئاسية في نفس المنظ

منظمة إدارية أخرى ويأخذ ىذا النوع مجراه بين أعضاء اإلدارات واألقسام داخل المنشاة 

 1بيدف توفير عمميات التنسيق الضرورية لمعمل.

 :االتصاالت غير الرسمية_2

واألفكار التي  "لقد برزت أىمية االتصاالت غير الرسمية عمى أثر تجارب "مدرسة ىاوثورن

قدميا أنصار مدرسة العالقات اإلنسانية، الذين يؤكدون بأن االتصاالت غير الرسمية ليس 

 .تجميعيا تتعارض مع أىداف المؤسسة

واالتصاالت الرسمية ىي التي تحدث خارج المسارات الرسمية المحددة لالتصال أو تتم 

دة عوامل من العالقات الشخصية بأسموب غير رسمي، والجدير بالذكر ّأنيا تنشأ نتيجة لع

                                                           
 2011، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، وتطبيقية }د، ط{االتصال في المؤسسة دراسة نظرية ناصر، قاسمي،  1

 .28ص
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بين العاممين الذين ينتمون إلى نفس المجموعات الرسمية أو غير الرسمية، ومن ىذه العوامل 

 بالبطء ّتتسم ويجعميا الرسائل دسيك أيضا وجود اختناقات في مسارات االتصال الرسمية بما

 .االتصاالت ىذه ويعطل والجمود

 كاّلمقاءات العفوية، متعددة دعامات عمى المؤسسة داخل الرسمي غير االتصال ويعتمد

أماكن خاصة مشجعة عمى االتصال التفاعمي مثل  ذكر ويمكن المّمفات تبادل المناسبتية،

 .مطعم ومقيى ومكتبة ووسائل اتصال المؤسسة

 المطمب الثالث: أهداف اتصال الداخمي

فيو عامل أساسي في تحقيق ال يمكن أن تتم أي عممية داخل المؤسسة دون عممية اتصال، 

 1أىدافيا المسطرة، ومن بين أىدافيا نذكر التالية:

 توجيو الموظفين لما يجب عممو وكيفية عممو دون زيادة أو نقصان؛ -

 الحصول عمى البيانات والمعمومات عن العمل والموظفين؛ -

 التصحيح ألخطاء الموظفين؛ -

 التوسط في المشاكل التي تحدث بين الموظفين؛ -

 ل وسيمة ىادفة لضمان التفاعل والتبادل المشترك لألنشطة المختمفة لممؤسسة؛االتصا -

                                                           
، دور االتصال الداخمي في تطوير األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر بالمسيمةأحمد ميمي سمية وآخرون، 1

 .290، ص2018، جامعة محمد بوضياف، المسيمة، الجزائر، 3مجمة افاق عموم اإلدارة واالقتصاد، العدد 
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الشرح لمسياسات اإلدارية والتعميمات، والقرارات بشكل تفصيمي، وىذا يمكن الموظفين  -

 من معرفة وظائفيم ومياميم داخل المؤسسة.

 المبحث الثالث: استراتيجية االتصال الداخمي في المؤسسة

 ليات اتصال المؤسسة داخل المؤسسةآالمطمب األول: 

تنقسم وسائل في المؤسسة إلى قسمين: وسائل االتصال داخل المؤسسة: تنقسم بدورىا إلى 

 ثالث أنواع ىي اتصال الشفيي، اتصال الكتابي، اتصال السمعي البصري )التصويري(.

يعتبر ىذا النوع من االتصاالت أقدم األدوات التي يستخدميا المدراء  _االتصال الشفهي:1

أو الرؤساء لمقيام باألعمال وىذا يوفر الوقت ويخمق جو من الصداقة والتعاون داخل 

المؤسسة، يتم دون استخدام أداة وسيطة وعادة ما يكون ذو اتجاىين، ويمكن أن يحدث 

ة، اجتماعات، لجان تنظيمية، المؤتمرات االتصال الشفيي عر الياتف، مقابالت شخصي

 والندوات.

: يسمح ىذا النوع من االتصاالت بنقل المعمومات إلى عدد كبير من االتصال الكتابي-2

األفراد مع إمكانية الرجوع إلييا في المستقبل بحيث يكون ىناك شرح وتفصيل لكل 

دث ىذا النوع من االتصال المعمومات والبيانات الموجودة حتى يستطيع العمال فيميا، ويح

بين جميع االفراد عمى اختالف دراجاتيم أو مكانتيم في العمل. فعممية االتصال الكتابي 

تحقق الدقة واألمانة أثناء نقل الوسائل االتصالية خاصة إلى العاممين خصوصا أذا كان 
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وبة من بين الشكل المعتمد لدى الموظفين والمسؤولين الذين يعتمدون عمى التعميمات المكت

 االتصال الكتابي:

التقرير، المذكرات، الخطابات، النشرات الخاصة، الجرائد الداخمية المجمة، الكتيبات، الخرائط 

 1والمقترحات.

يعتمد عمى الوسائل السمعية البصرية  _االتصااللتصويري )الوسائل السمعية البصرية(:3

ويحدث وىذا االتصال تأثيرا كثيرا عمى نفوس المستقبمين ليذه الرسالة نظرا لالعتماد عمى 

الصور والوسائل المرئية، األفالم عمى أنواعيا والتمفاز وغيرىا. مثل: الممصقات والجداريات 

 ولوحات اإلعالن.

 ممؤسسةالمبحث الثالث: أهمية اتصال الداخمي ل

 2يحظى االتصال الداخمي بأىمية قصوى في المؤسسات االقتصادية وتتمثل في: 

1.
 أهمية االتصال الداخمي بالنسبة لمفرد: 

ال تتوقف أىمية االتصال الداخمي عند ىذا الحد، بل تمس أفراد التنظيم وفي ىذا السياق 

إن االتصال الداخمي: ىو البحث عن اندماج المستخدمين ومعرفة  soumicherifيقول 

األجير كشخص، يساىم في تقوية روح الجماعة وبذلك خمق ثقافة المؤسسة، يسمح لمفرد 

                                                           
 .19، صذكره ، مرجع سبقاالتصال في المؤسسة دراسة نظرية تطبيقيةناصر قاسمي  1
، أم البواقي ،يديھجامعة العربي بن م ي،العدد الثان ،مجمة العموم اإلنسانية ،االتصال داخل المؤسسة، األمين بمقاضي2

 .9، ص2014الجزائر، 
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باكتساب ميارات جديدة تزيد من خبراتو، ينمي ميارات الفرد وىذا عن طريق االحتكاك 

ثقة والتعاون بين أفراد المؤسسة. وىذا ما باألخرين، يسمح بتبادل الخبرات يزيد التفاىم وال

تسعى المؤسسة إلى الوصول إليو عن طريق االستثمار في المورد البشري، الذي يعد عنصر 

 ميم في تحقيق الثروة لممؤسسة.

 1أهمية االتصال الداخمي بالنسبة لثقافة المؤسسة: .2

لتنظيم وبناء صورة موحدة لالتصال الداخمي بعد آخر يتعمق بخمق ثقافة مشتركة، بين أفراد ا 

يجابية عن المؤسسة.  وا 

 أن المؤسسة منبع لمتعمم الثقافي، فمن خالليا يتم: :Sainsaulieuيرى_ 1

 _إعادة تنشئة الفرد.

 _اكتساب الفرد قيم ومعايير وسموكيات جديدة.

أن اليدف من االتصال الداخمي ىو: جعل المعمومة تمثل فمسفة  _ يرى عمر أكتوف2

المؤسسة، تاريخيا، تقاليدىا، أىدافيا وسياستيا، من أجل خمق الشعور باالنتماء، وىذا ال 

ينعكس فقط عمى ىوية المؤسسة، بل يتعداه إلى المجتمع ككل باعتبار المؤسسة أداة لمبناء 

 االجتماعي.

 ممؤسسة بصفة عامة:أهمية االتصال الداخمي ل .3
                                                           

 .10نفس المرجع السابق، ص1
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 تعتمد المؤسسة في كافة العمميات اإلدارية، عمى نظام االتصال حيث يساعد العمال عمى:  

 .اتخاذ القرار والتوجيو 

 .التنسيق العممية االتصالية بين الموظفين 

 .توفير المعمومات والبيانات التي تساعد عمى اختيار البدائل 

 .والوصول إلى القرار الذي يتصف بالرشد 

 المطمب الثالث: معوقات االتصال الداخمي في المؤسسة

 1ىناك عدة عوائق تعيق االتصال داخل المؤسسة، نذكر منيا:

عادة ما تنشأ ىذه المعوقات من البعد البسيكولوجي بين األفراد. أ. معوقات نفسية شخصية: 

النفسية النابعة من واالختالف في الخبرة والمفاىيم والقيم والتحيز والتوقعات، وكذلك الحالة 

داخل الشخص نفسو كالخوف واالضطراب والقمق والحزن أو وجود مشاكل ىي أيضا من 

 .المعوقات لعممية االتصال وتؤثر عمى درجة االستيعاب والفيم

وتتعمق مثال بصوت اآلالت داخل المعمل أو المسافة بين األفراد، أو معوقات مادية:  ب.

وىنا يمكن معالجة الموقف من خالل محاولة نقل المعمومات األصوات القادمة من الخارج، 

بطريقة تتناسب مع نوع الموقف الذي تتم فيو عممية االتصال وكذلك األخذ في الحسبان نوع 

 .العائق وكيفية التغمب عميو

                                                           
، مجمة العموم االنسانية التنظيمي ودورها في تفعيل الموارد البشرية في المؤسسة أساليب االتصالبرقية سييمة، 1

 .220، ص2016، ورقمة، الجزائر، 24واالجتماعية، العدد
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ونقصد ىنا االستخدام الخاطئ لمكممات واألشكال التوضيحية ج. معوقات لغوية وانفعالية: 

الفيم الخاطئ خاصة وان الرموز في االتصال عادة ما تحمل معاني كثيرة مما يؤدي إلى 

وكل فرد يفيميا حسب قدرتو الفكرية أو السياق الذي يعود استعماليا فيو. أما الحركة 

واالنفعاالت تأخذ بعدين: األول عدم قدرة المدير عمى التعبير عن مكانة ومركز الشخص 

والبعد الثاني ىو أن يقول ويفعل شيء مما يؤدي إلى الذي قام بأداء عممو بطريقة جيدة، 

 فقدان الثقة بينو وبين العامل.

 :وتتمثل فيما يميد. معوقات تنظيمية: 

عدم وجود ىيكل تنظيمي يؤدي إلى عدم وضوح االختصاصات والصالحيات .1

 .والمسؤوليات

 .التصالعدم كفاية الييكل التنظيمي من حيث المستويات التي تتميز بو عممية ا.2

التخصص الذي قد يكون عائقا في االتصال حيث أن االختصاص غالبا ما يستخدم لغة .3

 .معينة وخاصة

قصور سياسة نظام االتصاالت وكذلك لعدم وجود سياسة واضحة تعبر عن بنية اإلدارة .4

 .الفكرية وتوضيح أبعادىا

 .رار لغة العداءالتداخل بين االختصاصات كاالستشاري والتنفيذي يؤدي إلى استم.5

 .االعتماد المفرط في استخدام المجان.6



:األولالفصل   
 

42 
 

عدم وجود إدارة فاعمية لممعمومات مما يؤدي إلى قصور وعجز في تنسيق المعمومات .7

 .وتصنيفيا وتوزيعيا

القصور في ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، الن المنظمة تستورد معموماتيا ومصادرىا من .8

 .البيئة الخارجية

االستقرار التنظيمي والتغيرات المفاجئة يؤدي الى زعزعة الثقة بين العاممين وضعف عدم .9

 االتصال وعدم تحقيق األىداف.

تتعمق ىذه المعوقات في أغمبيا بأحد أطراف االتصال حيث ه. معوقات بيئية اتصالية: 

من عدم يمكن أن تتعارض أىدافو مع أىداف المنظمة أو األىداف المشتركة بينيم. انطالقا 

 .فيمو لمفائدة التي تعود عميو جراء االتصال والعواقب السيئة التي تصيبو من سوء االتصال
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 خالصة

لقد تطرقنا في ىذا الفصل الخاص بالتعريف باالتصال الداخمي ثم األنواع واالىداف الخاصة 

معوقات باالتصال الداخمي لوظائف وأىمية وآليات االتصال الداخمي وفي تطرفنا إلى 

االتصال الداخمي، تبرز أىمية وقيمة االتصال الذي ىو العمود الفقري ألي تنظيم ميما كان 

 حجميا وأىدافيا.
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 لمفصل. مييدت

 الحديثة. يا االتصالتكنولوجالمبحث األول: أساسيات 

  ا االتصال الحديثة. تكنولوجيالمطمب األول: تعريفات 
  :الحديثة.سمات تكنولوجيا االتصال المطمب الثاني 
 المطمب الثالث: وظائف تكنولوجيا االتصال الحديثة. 

 .المؤسسة الثاني: أشكال تكنولوجيا االتصال الحديثة داخل المبحث

 .المطمب األول: الحاسب اآللي وشبكاتو 
 نقال الذكيالياتف الو  المطمب الثاني: البريد اإللكتروني 
  :الشبكات االتصالية وخدماتيا.المطمب الثالث 

 الحديثة.مشاكل ومعوقات تبني المؤسسة لتكنولوجيات االتصال الثالث:  المبحث

 :صعوبات عدم توفر الكفاءات في مجال تكنولوجيا االتصال الحديثة. المطمب األول 
  :الصعوبات المالية وقدم البنى التحتية لالتصاالت.المطمب الثالث 
  :صعوبات نقص الخبرة لدى المسير والبناء التنظيمي.المطمب الثالث 

 خالصة الفصل.
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 تمييد:

إن التكنولوجيا الحديثة عرفت عدة تغيرات في اآلونة األخيرة وىذا نتيجة التطور اليائل الذي 

برز في مجال االتصال، والذي يعتمد بصورة رئيسية عمى المعمومات والحواسيب اآللية 

وشبكات االتصال وغيرىا من الوسائط التقنية المساندة وىذا ما تحتاج إليو المؤسسات 

وقتنا الراىن لدعم وتسيير خدماتيا اإلدارية ولتسييل مياميا وتقميل الضغط االقتصادية في 

 العممي عمى الموظفين.  

وىذا ما تطرقنا إليو من خالل فصمنا ىذا تحت عنوان "اإلطار العام لتكنولوجيا االتصالية 

الحديثة داخل المؤسسة" لتحديد تعاريف وسمات ووظائف التكنولوجيا االتصالية الحديثة 

اخل المؤسسة، وبعدىا سنعرض أشكال التكنولوجيا االتصالية الحديثة ومشاكل وعوائق تبني د

 المؤسسة االقتصادية لتكنولوجيات االتصال الحديثة.
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 المبحث األول: أساسيات التكنولوجيا االتصالية الحديثة.

 المطمب األول: تعريفات التكنولوجيا االتصالية الحديثة.

 متداول عن التكنولوجيا االتصال الحديثة منيا:ىناك عدة تعاريف 

"ىي مجموعة المعارف والخبرة المتراكمة المتاحة واألدوات والوسائل المادية والتنظيمية 

واإلدارية التي يستخدميا اإلنسان في أداء عمل ما أو الوظيفة ما في مجال حياتو اليومية 

 1الفرد أو المجتمع".  إلشباع الحاجات المادية والمعنوية سواء عمى مستوى

كما يمكن تعريفيا عمى أنيا عبارة عن تقنيات جديدة تعمل عمى معالجة المعمومات وأرشفتيا 

 داخل ممفات تساعد موظفي الشركات عمى أداء عمميم بدقة واحترافية.

تعرف أيضا "بأنيا أي أداة أو جياز أو وسيمة تساعد عمى إنتاج أو توزيع أو تخزين أو 

عرض البيانات، كما عرفت عمى أنيا: اآلالت أو األجيزة الخاصة أو الوسائل  استقبال أو

 ".2التي تساعد عمى إنتاج المعمومات وتوزيعيا واسترجاعيا وعرضيا

 المطمب الثاني: سمات التكنولوجيا االتصالية الحديثة

 3تتميز تكنولوجيا االتصال الحديثة بعدة خصائص منيا:

                                                           
 .15، ص1990، العربي لمنشر والتوزيع، تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصال الجماىيريمحمود عمم الدين،  1
 .42ص مرجع سبق ذكره، ،تكنولوجيا االتصال والمعموماتمنال ىالل المزاىرة، 2

 .52-51، ص صمرجع سبق ذكره تكنولوجيا االتصال الحديثة )المسائل النظرية والتطبيقية(،ىارون منصر،  3
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من أبرز صفاتيا ىي تبادل األدوار بين المرسل والمستقبل، :Interactivity.التفاعمية: 1

أي أن ىناك أدوار مشتركة بينيما في العممية االتصالية ويطمق عمى القائمين باالتصال لفظ 

مشاركين بدال من مصادر ومن ذلك نجد استعمال مصطمحات جديدة في عممية االتصال 

التحكم، ومثال عمى ذلك استعمال نظام )فيديو تيكتس( الذي  مثل الممارسة الثنائية، التبادل،

يتيح تفاعال واضحا بين المرسل والمستقبل، وىذا النظام يعد واحدا من أنظمة النصوص 

 المتمفزة.

 the determination of the beneficiary.تحديد المستفيد :2

غرض، أي أن ىناك درجة وتعني ىذه السمة أن المعمومات التي تتبادل سوف تكون محددة ال

من التحكم في معرفة المستفيد الحقيقي من معمومات معينة دون غيرىا، وىذه السمة أفرزتيا 

تكنولوجيا االتصاالت المتمثمة بإحدى أنظمة البريد االلكتروني أال وىي )الرزم البريدية 

مرغوبة ونوعيتيا الخادمة( التي تتيح  لممشترك بيا مجاال واسعا لمتحكم بكمية المعمومات ال

،ويقوم بيذه الخدمة شخص يدعى )المنسق( الذي يقوم بترتيب ىذه العممية عن طريق معرفة 

رغبات المستفيدين وحاجاتيم من المعمومات و تجييزىم بيا عن طريق )صناديق البريد 

 االليكترونية( الخاص بكل مشترك لقاء اشتراك شيري أو سنوي يدفع لقاء ىذه الخدمات.
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 asyncharmonisationالال تزامنية :.3

وتبرز أىمية ىذه السمة كونيا تسمح بإمكانية تراسل المعمومات بين أطراف العممية 

االتصالية من دون شرط تواجدىا في وقت إرساليا، وىذا يعني إن ىناك إمكانية لخزن 

ي أنظمة البريد المعمومات المرسمة عند استقبميا في الجياز واستعماليا وقت الحاجة، فمثال ف

 االليكتروني ترسل المعمومات من منتجييا الى المستفيد منيا في أي وقت.

 Mbility.قابمية التحرك أو الحركية :4

وتسمح ىذه السمة في بث المعمومات واستقباليا من أي مكان آخر أثناء حركة منتج  

ومستقبل المعمومات وذلك باستخدام عدد من األجيزة المختمفة مثل التمفزيون النقال وىاتف 

السيارة والتمفاز دمج في ساعة اليد، وجياز الفاكس الذي يمكن استعمالو في السيارة وكذلك 

 تروني النقال.الحاسوب اإلليك

 Convertiblity .قابمية التحويل :5

وىي إمكانية نقل المعمومات من وعاء آلخر باستعمال تقنيات تسمح بتحويل األوعية الورقية  

إلى مصغرات فممية وبالعكس، كذلك إمكانية تحويل المعمومات المسجمة عمى المصغرات 

إمكانية تحويل النصوص من لغة الى وكذلك  الميزرية، الفيممية الى األوعية الممغنطة أو

 أخرى أو ما يسمى بنظام الترجمة اآللية.

 



 الفصل الثاني:
 

50 
 

 :Connectivity.قابمية التوصيل :6

ىذه السمة تتمثل بإمكانية استعمال األجيزة المصنعة من قبل الشركات المختمفة التي 

إمكانية تحكميا معايير معينة في توحيد صناعة األجزاء المختمفة ليذه األجيزة، مما يتيح 

 تناقل المعمومات بين المستفيدين وبغض النظر من الشركات المصنعة لألجيزة المختمف.

 Ubiquity .الشيوع و االنتشار :7

وتعني االنتشار المنيجي لوسائل االتصال حول العالم وفي الطبقات المختمفة لممجتمع، إذ 

نيا في النياية تصبح بعد حين كمما تظير وسيمة لتناقل المعمومات تعد في البداية ترفا، ولك

تقميدية يمكن استعماليا من فئات وطبقات مختمفة في المجتمع مثل استعمال التمفون، أجيزة 

 الفاكس وغيرىا من التقنيات.

 Globalisation.العالمية أو الكونية :8

وتعني إمكانية تناقل المعمومات بين المستفيدين عمى مستوى العالم، وذلك لتوافر كميات 

والنوعيات من التقنيات التي تسمح بذلك وىذه السمة من السعة في تناقل المعمومات بين 

البشر تضفي الكثير من المميزات عمى التواصل العممي والتقني و في تناقل الخبرات بينيم 

 وبالتاي يكون التواصل عالميا.

 

 



 الفصل الثاني:
 

51 
 

 : Demassification.الالجماىيرية9

الممكن أن تتوجو الى فرد واحد أو إلى جماعة معينة، وتعنى أن الرسالة االتصالية من 

وليس إلى جماىير ضخمة كما كان في الماضي، وتعنى أيضا درجة تحكم في نظام 

 االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستيمكيا.

لسابقة ىو إن النمط والشكل اإلنتاجي العام والمسيطر الذي كان يميز التطورات التكنولوجية ا

ظيور مراكز توزيع عمى نطاق واسع من مصادر مركزية محددة إلى أعداد من الجماىير ال 

ترتبط بوحدة زمانية ومكانية، بينما النمط الحالي لالتصال الجماىيري في إطار تكنولوجيا 

االتصال الراىنة يتميز بالتوجو إلى جماىير قميمة محددة جغرافيا من خالل مراكز إقميمية 

تمفة توازن بين المراكز و األطراف، أي أن نمط اإلعالن اآلن قد أصبح يميل إلى مخ

اإلقميمية و يقضى عمى سيادة المركز في عممية التدفق اإلعالمي فمثال توجد اآلن في 

مصر شبكة من اإلذاعات و القنوات التمفزيونية اإلقميمية الى جانب الخدمات االذاعية و 

 1لتي تغطى كل أنحاء البالد.التميفزيونية المركزية ا
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 المطمب الثالث: وظائف التكنولوجيا االتصالية الحديثة

تعددت وظائف تكنولوجيا االتصالية الحديثة وذلك بتعدد وتنوع وسائميا، ويمكن حصر 

 1:وظائفيا في النقاط التالية

  :الكمبيوتر بعد استخدام شبكات الياتف لنقل بيانات التحول من الصوتي إلى الرقمي

تضاعفت الحاجة لتبادل البيانات وانقمب الوضع فأصبحت الشبكات تصمم أصل 

النقل البيانات في حين اعتبرت المكالمات الثانوية عمال ثانويا. وقد أدى نقل البيانات 

رقميا إلى تحسين واضح في مستوى الخدمات الخاصة فيما يتعمق بتقميص حجم 

 .يامعدالت االتصال والتخفيف من وزن

 عندما استخدم التكنيك الرقمي في األجيزة التحول نحو الرخيص المتاح دوما :

 .االلكترونية فان ذلك أدى إلى تصغير المعدالت ووفرتيا وبالتالي إلى رخصيا

 ظمت اإلشارة الياتفية تنتقل عبر األسالك التحول من اإللكترون إلى الفوتون :

النقمة النوعية باختراع األلياف  النحاسية كتيار كيربائي ضعيف إلى أن حدثت

 الضوئية وىكذا استبدل تيار اإللكترون المعرض لتشويش بتيار الفوتون

 جسيمات الضوء( النقي(. 

  :بدال من احتكار الشخص التحول من الخاص إلى العام، ومن المتنوع إلى المتكامل

الدوائر في لخط لتميفون يواحد استحدث أسموب تحويل حزم الرسائل بديال عن تحويل 
                                                           

مجمة  الجزائرية، الحضرية الثقافية لألسرة الخصوصية واختراق الحديثة االتصال تكنولوجياوبراىمة نصيرة،  يوسف حديد1
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ظل ىذا األسموب تختزن الرسائل ثم توجو بواسطة مراكز تحويل الرسائل إلى 

غاياتيا، ويتم ذلك عبر أي مسار متاح يربط بين نقطة األصمونقطة اليدف دون 

االلتزام بمبدأ النقل عن طريق أقصر مسار بينيما . وىذا النظام المتكامل ال يفرق 

كانت عبارة عن مكالمات ىاتفية أو  رسائل فاكس أو بين البيانات التي ينقميا سواء 

بيانات كمبيوتر فكميا بالنسبة لو سمسمة من البيانات الرقمية يتم توجيييا عبر مسارات 

 .الشبكة في ىيئة تدفقات إلى أن تصل إلى غايتيا

 :معظم نظم بث المعمومات تعمل عمى  العمل من األحادي االتجاه إلى ثنائي االتجاه

أساس الطور السمبي حيث تنتقل المعمومات في اتجاه واحد من المرسل إلى المستقبل 

إلى أن ظير تمر افق معمومات تعمل عمى أساس الطور التجاوب يمثل شبكات 

الفيديو تكس ثنائية االتجاه وبالتالي أصبح من الممكن نتبادل الرسائل مع مراكز 

 .تالمعموما

  :أصبح من الممكن أن يحمل معو اإلنسان معمومات التحول من الثابت إلى النقال

وبيانات كثيرة وبرامج وممفات أينما ذىب من خالل تكنولوجيات االتصال الحديثة مثل 

 الياتف النقال، الكمبيوتر المحمول.
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 المبحث الثاني: أشكال التكنولوجيا االتصالية الحديثة داخل المؤسسة

 المطمب األول: الحاسب اآللي وشبكاتو

  Computer أوال: الحاسب اآللي:

 تعريفو:-أ( 

ىو عبارة عن عبارة عن جياز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات computerالحاسب اآللي 

وطبعًا البد لمحاسب  ومن ثم معالجتيا ومن ثم تخزينيا أو إظيارىا لممستخدم بصورة أخرى.

إذا أراد أن يقوم بتمك الوظائف من أجيزة خاصة تساعده عمى فعل ذلك، فيناك أجيزة أخرى 

 خاصة لإلدخال وأخرى لممعالجة وثالثة لمتخزين ...الخ.

ذا نظرنا لمحاسب نظرة شاممة نجد أن الحاسوب يقوم ليس فقط باستقبال البيانات ومن ثم  وا 

خ راج نتائج عممية المعالجة وتخزينيا بل يمكنو أيضا نقميا إلى معالجتيا حسب رغبتنا وا 

جياز حاسب أخر أي تبادل المعمومات بين الحاسبات وبعضيا أي تكوين ما يسمى 

 1بالشبكات.

 :ب( _أنواعو

الحاسبات اآللية منذ أن ظيرت عمى حيز الوجود وحتى اآلن مرت بالعديد من المراحل 
يد من أنواع الحاسبات اآللية وقد قام العمماء في ىذا المجال والتطورات التي أنتجت لنا العد
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بتصنيف الحاسبات اآللية بعدة طرق فمنيا من صنفيا حسب الحجم واإلمكانيات ومنيم من 
صنفيا حسب طريقة عمميا ومنيم من صنفيا حسب الغرض المصنوعة من أجمو وفيما يمي 

مكانيتيا وقدرتيا سنتناول أىم ىذه التصنيفات وىو التصنيف حسب حجم  الحاسبات اآللية وا 
 في المعالجة.

 :super computer_ الحاسب اآللي الممتاز 1

ىذا الحاسب اآللي ىو حاسب آلي عمالق ذو إمكانيات ىائمة جدا يستخدم لمعالجة كم ىائل 

جدا من البيانات ولو القدرة عمى تخزين كم ىائل جدا من البيانات والمعمومات والبرامج وىو 

ال يصمح إلستخدام الشخصي أو عمى مستوى مؤسسة محدودة إنما يستخدم عمى نطاق دولي 

بكة حاسبات آلية كبير جدا عمى نطاق واسع جدا حيث تتدفق إليو حيث يمكنو ربط ش

البيانات عدد كبير جدا من الحاسبات اآللية ليقوم بمعالجتيا والحصول عمى نتائج المعالجة 

وتخزين ما يمزم منيا كي تصبح جاىزة ألي حاسب آخر مرتبط معو ويحتاج الحصول عمى 

 ىذه المعمومات.

 :Mini computer _الحاسب اآللي المتوسط2

 مكانيات تؤىمو لخدمة شبكة من الحاسبات اآللية عمى نطاق مؤسسةإىو الحاسب اآللي ذو 

أو شركة صغيرة حيث يقوم بمعالجة البيانات ىذه المؤسسة وتخزينيا وتمبيو احتياجاتيا 

 1الحاسبات اآلليات المرتبطة بو داخل ىذه المؤسسة.
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 :Laptopالحاسوب الشخصي المحمول -3

ىذه الحواسيب أصغر حجما من الحواسيب العادية، كما أن وحدتيا الرئيسية وشاشتيا  تعد

ولوحة مفاتيحيا وفأرتيا متصمة في وحد واحدة. وتكون أسعار ىذه األجيزة أعمى من أثمان 

األجيزة الشخصية المماثمة، وىذا الحاسوب مزود ببطارية لتزويده بالكيرباء لذلك يمكن حممو 

يتم استخدام ىذه األجيزة عادة من رجال األعمال أو األفراد الذين يتطمب والتجوال بو. و 

 طبيعة عمميم ىذا النوع من الحواسيب.

 :Mainframeالحاسوب الرئيسي-4

ىو حاسوب كبير يتميز بسعة تخزينية ضخمة، غالي الثمن، وسريع جدا، وتأتي قوتو من 

الواحدة، لذلك يستخدم ىذا النوع في قدرتو عمى تنفيذ أوامر مئات المستخدمين في الثانية 

 Server.1 المؤسسات والشركات الضخمة ك

 :ج( _أىمية الحاسوب في المؤسسات

لمحاسوب اآللي قدرات اليائمة في تخزين المعمومات، ومعالجتيا واسترجاعيا في أسرع وقت -

المؤسسات التي يمكنيا االستغناء عنو في أداء مياميا ، ويرجع ىذا ألسباب داخل ممكن

 التالية : 

 .توفير الجيد لدى عمال المؤسسة 
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 .الدقة في أداء العمميات 

 1.السرعة العالية التي تساعد عمى توفير الوقت في أداء العمميات 

 ثانيا( _الشبكات الحاسب اآللي:

 يا:تعريفأ( _

شبكة االتصال بشكل مبسط عمى أنيا مجموعة من األجيزة )أو نقاط تحويل(، ترتبط  تعرف

مع بعضيا البعض من خالل وسائط اتصال، من أجل تبادل المعمومات بين عدد من 

المستخدمين في أماكن جغرافية مختمفة. ونقاط التحويل )أو العقد( في ىذا التعريف تتكون 

" تقوم بتوليد المعمومة أو تستخدم المعمومة  Terminal Nodes من نوعين: "نقاط طرفية

إن الغرض الرئيسي من شبكة مثل األجيزة الحاسوبية، والطابعات، واألجيزة ىاتفية، 

 االتصال ىو تبادل المعمومات وتقديم خدمات

 2.أساسية لممستخدمين

 ب( _أنواع الشبكات حسب العمل:

 أوال( _من الناحية العقالنية:

 :Peer to Peer Networkلمند )المتكافئة( .شبكة الند 1
                                                           

 .58، ص1989، القاىرة، 1دار الشروق، ط تكنولوجيا المعمومات وتطبيقيا،محمد محمد اليادي، 1
التخطيط واإلدارة  و البنية ، مقدمة في شبكات االتصال،يش سعد عمي الحاج بكري وعبد المحسن عبد الرحمان الير2
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وىي شبكة بين مجموعة من األجيزة ليا حقوق متساوية ويطمق عمييا مجموعة  :أ( _تعريفيا

 وكل جياز فييا يستطيع تأدية وظائف الخادم والزبون في نفس الوقت. Work Groupعمل

 ب( _مميزاتيا:

 .تكمفتيا محدودة 

 تحتاج إلى أجيزة قوية ألن ميام إدارة الشبكة موزعة عمى األجيزة الموجودة  ال

 بالشبكة.

 عدادىا في غاية السيولة وال تحتاج مسئول شبكة  .Administratorتثبيت الشبكة وا 

 .ال تحتاج إلى برمجيات خاصة 

 :Client Server network.شبكة العميل الخادم2

أو أكثر مثل خادم الطباعة  serverقائمة عمى خادم وىي الشبكة التي تكونأ( _تعريفيا: 

تعتمد في عمميا عمى  clientوخادم الممفات ومجموعة أخرى من األجيزة تسمى العميل

 .serverالخادم

 ب( _مميزاتيا:

  النسخ االحتياطي لمبيانات وفق جدول زمني محدد مما يوفر حماية لمبيانات من الفقد

 أو التمف.

 المستخدمين. تدعم آالف 
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 .مستوى أمن الشبكة عالي 

 اإلدارة المركزية عن طريق مدير الشبكةAdministrator. 

 ثانيا_ من الناحية الجغرافية:

 :Local Network (LAN).الشبكات المحمية 1

وىي عبارة عن مجموعة من األجيزة المتصمة ببعضيا البعض وعادة ما تكون في مبنى 

متجاورة بحيث يمكن استعمال الكابالت في توصيل األجيزة وتمكن واحد أو في عدة مباني 

 ىذه الشبكة من تبادل الممفات والتشارك في األجيزة مثل الطابعات.

 :Metropotion Area Network (MAN).الشبكات المتوسطة2

وىي أكبر حجما من الشبكات المحمية لربط مدينة كاممة فقد تتكون من عدة شبكات محمية، 

 م األلياف البصرية لربط ىذه الشبكات.وتستخد

 :Wide Area Network (WAN).الشبكات الواسعة3

وىي شبكة تغطي مساحات كبيرة جدا مثل ربط الدول مع بعضيا البعض ومن مميزات ىذا 

النوع من الشبكات أنيا تربط آالف األجيزة وتنقل كميات كبيرة من البيانات ومن عيوبيا أنيا 

 1أجيزة غالية جدا وصعوبة تشغيميا وصيانتيا.تحتاج إلى برامج و 
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 ثالثا( _من الناحية الشكمية )الطبوغرافية(:

)بنية طبوغرافية(: وىي عبارة عن الطريقة المستخدمة  TOPOLOGYأ( _تعريف :

لتوصيل كابالت الشبكة وربط الكمبيوترات بالكابالت، تحدد بحسب بروتوكول طبقة البيانات 

 ونوع الكبل )السمك( الذي تختاره.

 ب( _أنواعيا:

وىي التي يتم ربط األجيزة عمى خط واحد بحيث يرتبط كل جياز : BUS. البنية الخطية 1

 مع الجياز الذي يميو فتكون الشبكة عمى شكل سمسمة.

 .HUBوىي التي يتم فييا وصل األجيزة بمجمع مركزي مثل : STAR.البنية النجمية2

أن لكل جياز وصمتو الخاصة بالمجمع المركزي األمر الذي يزيد درجة التسامح مميزاتيا: 

ياز المتصل بذلك الكبل أو بالخطأ عمى الشبكة فإذا فشل كبل أو وصمة لن يتأثر سوى الج

 تمك الوصمة.

وىي التي تكون فييا األجيزة متصمة ببعضيا بشكل منطقي مع : RING.البنية الحمقية3

 وصل الطرفين ببعضيما، بينما يتم توصيل الكابالت فعميا بشكل نجمي.

 1قادرة عمى العمل حتى في حال فشل أحد الكابالت أو الوصالت.مميزاتيا: 
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ىذا النوع من الشبكات قميل االستعمال بل نادرا ما يتم انشاؤىا بشكل ابكية: .البنية التش4

عممي، وذلك بسبب كمفتيا العالية والتي تعود لكثرت التوصيالت المطموبة. تستعمل ىذه 

الشبكات عادة في الربط بين أنواع أخرى من الشبكات المحمية لنحصل عمى الشبكات 

 اليجنة.

ىي شكل آخر من الشبكة المسارية. حيث توصل عدة عقد بشكل  .الشبكة الشجرية:5

ىرمي وعقد الجذر يمكن أن تكون مخدم قوي أو حاسب مركزي ويسمى عادة الرأس. 

الشبكات عمى شكل شجرة مناسبة لممؤسسات والتي يكون فييا رؤساء المكاتب يتواصمون مع 

نشاء شبكة بنفس  مكاتب إقميمية )بنفس المنطقة( والمكاتب المحمية تتصل مع مكاتب بعيدة وا 

 المنطقة.

فوائد الشبكة الشجرية ىي تسييل التوسع وتحديد وعزل العقد التي تم فييا العطل وتعاني 

 1أيضا من مشكمة االعتماد بشكل كبير لمشبكة عمى عقدة الجذر.
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 الياتف النقال الذكيو  المطمب الثاني: البريد اإللكتروني

 االلكتروني: أوال( _البريد

رسال واستقبال  .تعريفو:1 البريد االلكتروني أو ما يسمى باإليميل ىو أسموب لكتابة وا 

الرسائل عبر نظم االتصاالت اإللكترونية سواًء كانت أو لشبكة العنكبوتية أو شبكات 

 1االتصاالت الخاصة داخل الشركات أو المؤسسات أو المنازل.

 :.مزاياه2

وسيمة اتصال سريعة وسيمة، حيث يصل البريد اإللكتروني إلى صندوق بريد المرسل إليو .1

 .في ثوان أو دقائق

وسيمة اتصال رخيصة الثمن، ولنا أن نتخيل كم يتكمف إرسال خطاب إلى شخص في أحد .2

األقطار أو مخاطبتو ىاتفيا، ولكن إرسال البريد اإللكتروني يأخذ نفس الوقت سواء أرسمت 

 .رسالة إلى أحد جيرانك أو جيرانك أو إلى شخص يبعد عنك آالف األميالال

يعمل البريد اإللكتروني طوال الوقت دون إجازات أو عطل رسمية أو غير رسمية، كذلك .3

 .بأنو ال يضل طريقة إلى صندوق البريد اإللكتروني كما يقدر يحدث في البريد العادي

 .وحفظيا وأن كان وقتا غير دقيق مائة بالمائة تسجيل وقت تاريخ أو وسائل الرسائل.4

                                                           
_عمان،  ، األردن1، دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع، طتكنولوجيا اإلعالم واالتصالماىر عودة الشمايمة وآخرون، 1
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 1.إمكانية إرسال أكثر من رسالة ألكثر من شخص في وقت واحد.5

 ثانيا( _الياتف النقال الذكي:

 2أ(. تعريفو:

ىو أحد أشكال أدوات االتصال والذي يعتمد عمى االتصال الالسمكي عن طريق شبكة من 

أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة، مع تطور أجيزة الياتف أصبحت األجيزة أكثر من 

مجالد وسيمة اتصال صوتي أصبحت تستخدم : أجيزة كمبيوتر كافي لممواعيد واستقبال 

نت واألجيزة الجديدة يمكنيا التصوير بنفس نقاء ووضوح البريد الصوتي وتصفح االنتر 

عندما بدأت شركة لوست تكنولوجيز  1947الكاميرات الرقمية، يعود تاريخو إلى عام 

 تصاعدية ذبذبة، إشارات عمى أساسا النقال الياتف يعتمد ما كجرسيو التجارب في معمميا بني

 .ستقبال في الثانية الواحدإرسال او ا MZ20جدا تصل إلى  قوية بسرعة وتنازلية

 ب(. خدماتو:

توفر الياتف النقال الذكي عدة خدمات متباينة فيما بينيا لمستخدميو، تتمثل ىذه الخدمة 

 3في:

                                                           
 .171-170، مرجع سابق، صتكنولوجيا االتصال الحديثة )المسائل النظرية والتطبيقية(ىارون منصر، 1
-435، 2013، عمان، األردن، 1، دار البداية، طاإلعالم الجديد )الدولة االفتراضية الجديدة(ياسر خضير البياتي، 2

436. 
طمبة جامعة قسنطينة  -الطالب الجامعيعمى أنماط االتصال االجتماعي لدى  ، تأثيرات الياتف النقالمريم ماضوي3

الحديثة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية و العموم ، رسالة الماجيستير، تخصص االعالم وتكنولوجيا االتصال أنموذجا
 .110-105،باتنة، ص ص –اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر 
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ىي بارة عن نظام يسمح بتبادل الرسائل النصية : (SMS) .الرسائل النصية القصيرة1

 EMSحرفا أو رمزا فقط. وعرفت العديد من التطورات أىميا  160القصيرة وذلك في حدود

(Enhanced Messaging Service)  الذي يسمح لممشتركين بتبادل رسائل نصية طويمة

 المحتوى، أغاني، صور، رسوم...الخ.

 خدمات نقل البيانات:.2

بتبادل المعمومات والبيانات  تسمح اليواتف النقالة مجيزة بالعديد من التقنيات التي أصبحت

 :معظم ىذه التقنيات السمكية يمكن إيجازىا في اآلتيو  بين األجيزة

 (Universal Serial Bus) U.S.B جاءت فكرة :U.S.B  طرف شركة منIT 

تطوير ىذه الخدمة  بيدف توفير طرق تسمح بعمميات التوصيل والتشغيّل، وقد تم

 عمى ىر ودمجيا في اليواتف النقالة حتى يتم السماح بربطيا بأجيزة إلكترونية أخ

ويتم الربط عن طريق أسالك أو MP3 ،MP4غرار الكمبيوتر ومشغل الموسيقى

 جياز. في كل U.S.B كوابل تثبت في مدخل

  البموتوث: ىو معيار اتصاالت خاص باالتصاالت القصيرة المدى ييدف إلى ربط

 .U.S.Bاألجيزة االلكترونية ببعضيا البعض بطريقة السمكية وقد جاء كبديل ل 
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 تطبيقات الواب:–3

 WAP (Wireless Applicationيتم تزويد أجيزة النقال باإلنترنت عن طريق خدمة 

Protocol)  مجموعة معايير تصف عممية الحصول عمى المعمومات من عبارة عن وىو

شبكة االنترنت باستخدام الخموي، حيث يحول صفحات االنترنت المصممة لمكمبيوتر إلى 

شكل يناسب شاشات اليواتف النقالة، وبالتالي سمحت ىذه التقنية بإمكانية بث البيانات 

 بسيولة. ودخول مستخدمي النقال إلى مواقع المعمومات والتطبيقات

 تطبيقات التسمية:–4

تتيح أجيزة الياتف النقال العديد من خدمات التسمية متمثمة أساسا في: األلعاب حيث باتت 

معظم األجيزة عبارة عن محطات مصغرة لأللعاب االلكترونية وتعتبر بمثابة طريقة سيمة 

تم تطويرىا  غير أن بعض ىذه األلعاب يكون مكمفا خاصة في حالة لصنع تجربة مغامرة ،

 .تحت االسمال أصمي أو المعبة األصمية لمصانعين

إضافة إلى تطبيقات األلعاب ىنا كتطبيقات الموسيقى حيث تكون األجيزة مجيزة بالموسيقى 

والراديو ومسجل رقمي. كما باتت تتيح اليواتف AAC وممفاتMP3 MPLالخاص بالنقال

السينمائية، حفظ المذكرات، التمفزيون النقال،  النقالة خدمات الترجمة الفورية، مشاىدة األفالم

 .الرنات...إلخ
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 _تطبيقات التصوير: 5

في الو.م.  J-SH04 ظير أو لجياز تجاري يحمل كاميرا تصوير في اليابان تحت اسم

-Jبواسطة 1999، وتم تسويقو عام Picture-Mail وىي تعني SHO-MAI أوقتيا

Phone  ىذه التكنولوجيا فيما بعد العالم بأسره. وقد تطورت  لتنتشر 2002في الو.م. أ عام

اليواتف المزودة بكاميرات التصوير بشكل كبير وزادت قوة ىذه األخيرة وىي التقنية التي 

 سمحت لألفراد بالتقاط الكثير من الصور وتسجيل مقاطع فيديو.

 المطمب الثالث: الشبكات االتصال الحديثة وخدماتيا.

 تأوال: شبكة اإلنترن

 أ/تعريفيا:

م إلجراء تجارب نحو انشاء شبكة لربط مراكز األبحاث  1969نشأت االنترنت كفكرة عام 

من خالل ربط أربعة أجيزة حاسب آلي في عدد من واليات الواليات المتحدة االمريكية 

 Aency-ARPANET Advancedأشرفت عمييا وكالة مشروع األبحاث المتقدمة

Research)(Project   واستخدم في ذلك بروتوكول خاص يضم أكثر من مائة بروتوكول

لتنظيم حركة نقل و تبادل المعمومات بين أجيزة الحاسب اآللي المختمفة وىو ما يعرف 

)البروتوكول المخصص لالتصال/ بروتوكول (TCP/IP) بروتوكول سب بي آي بي

جامعات و مراكز أبحاث انترنت(، وبالفعل نجحت تمك التجارب وبدأت جيات أكاديمية من 
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التي نشأتيا (NSFnet)االرتباط بيذه الشبكة إضافة الى نشأة عدة شبكات من بينيا شبكة

والتي ارتكزت   (Nationl Science Foundation)المؤسسة القومية االمريكية لمعموم 

، واتسعت نتيجة لذلك لتشمل كافة مناطق الواليات (ARPANET)أيضا عمى شبكة 

قط بل اتسعت لتشمل كافة أقطار العالم فانضم تمك لتشمل كافة  أقطار العالم األمريكية ف

فانضم الى ىذه الشبكة العديد من المؤسسات الحكومية و الجامعات و مراكز األبحاث 

إضافة الى المؤسسات والشركات التجارية عمى اختالف اختصاصاتيا، وعرفت الشبكة باسم 

 (INTERNET)ت الى انترنت واختصر  (InterNtwork)انترنيتورك 

 :Internetب/خدمات اإلنترنت

 تعرض شبكة المعمومات خدمات عديدة ومختمفة في عدة مجاالت تتمثل في:

 :WWW(_شبكة الويب1

، من أحدث خدمات إنترنت، تم بواسطتيا (Web Wide World) تعتبر شبكة ويب العالمية

االنتقال من النمط القديم لمشبكة، القائم عمى النصوص، إلى نمط رسومي يعتمد عمى تقنيات 

الممتيميديا، في نشر المعمومات واالطالع عمييا، مما ساعد عمى انتشارىا بشكل مذىل في 

ألنيقة ذات اإلخراج الفني السنوات األخيرة. تضم شبكة ويب مئات الماليين من الصفحات ا

المشابو لصفحات المجالت الورقية، وىي في ازدياد مطرد. وتعمل الشركات والمنظمات 
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)باإلضافة إلى العديد من األفراد( عمى إنشاء صفحات لمتعريف بنفسيا، ونشر معموماتيا. 

 أشيروُتستخدم برامج خاصة تدعى "المتصفحات" لزيارة مواقع ويب وقراءة صفحاتيا، ومن 

نترنت إكسبمورر من مايكروسوفت.  المتصفحات حاليًا، نافيجيتور من شركة نتسكيب، وا 

 (_المجموعات اإلخبارية:2

تعتبر المجموعات اإلخبارية بمثابة صحف حائط، أو صناديق بريد عامة، يستطيع أي 

 مجموعة 16000ويوجد حاليًا أكثر من  .متصل بإنترنت أن يطمع عمييا، وأن يشار كفييا

إخبارية، تيتم كل واحدة منيا ب حد معين. فينا كمجموعات لمناقشة األمور السياسية، 

وأخرى لمرياضة، وثالثة لألديان، وىكذا. وتؤمن برامج التصفح الشييرة وظائف التعامل مع 

المجموعات اإلخبارية، فتعرض لممستخدم قائمة بأسماء كافة المجموعات، ليختار من ىاما 

رسال بريد إلكتروني ييمو، ويمكنو اال طالع عمى الرسائل الموجية لمجموعاتو المفضمة، وا 

لإلدالء برأيو في المواضيع المطروحة لمنقاش. وتؤمن غالبية المتصفحات المعربة إمكانية 

 1المشاركة بالمغة العربية في المجموعات اإلخبارية.

 

 

 

                                                           
 .5-4، ص ص1986ب ط، ب دار ن، السودان،  ،مقدمة في شبكة االنترنتعبد الرحمن محجوب حمد، 1
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 :file de protocol (FTP) (_بروتوكول نقل الممفات3

مسموح لك الدخول   (Host)تستطيع في ىذه الخدمة أن تدخل عمى أي حاسب مضيف 

ىوست ىو 1عميو، وتنزل أيا من ممفاتو و تحممو عمى الوحدة التخزينية بالحاسب الخاص بك،

عبارة عن خادم افتراضي من خاللو تستطيع المواقع حجز أماكن ليا عمى اإلنترنت 

شركات االستضافة نفسيا، ىذه الشركات موجودة في  والمسؤول عن توفير الخوادم ىذه ىي

مختمف أنحاء أوربا باإلضافة إلى بعض الدول األخرى، ولكن أشير الدول التي توفرىا ىي 

الدول األوروبية وباألخص الواليات المتحدة األمريكية وبعض المدن األوروبية األخرى، ىذه 

الموجودة لدى الكمبيوتر   التي تشبوالخوادم ىي في األساس عبارة عن صناديق الحواسيب 

الخاص بنا، ولكن ىذه الصناديق تتمتع بمميزات ضخمة من حيث سرعة االستجابة التي 

تستطيع بيا تنفيذ األوامر، باإلضافة إلى حجم الممفات الضخم التي تستطيع أن تضمو عمى 

 .2متنيا، ناىيك عن الكثير من المميزات األخرى التي قد يطول الشرح عنيا

 :(email)(_خدمة البريد االلكتروني4

 20إلى حوالي  1996يعد األكثر استخداما من قبل الرواد حيث وصل عدد مستخدميو سنة 

 مستخدم. 827إلى  2001مميون مستخدم عبر أنحاء العالم ووصل عددىم عام 

                                                           
 .38، ص2001، أبو ظبي، 1، المجمع الثقافي، طخدمات اإلنترنتأحمد ريان، 1
، تاريخ االطالع sites/-host-is-https://top10siteshosting.com/what، موقع إستضافاترامي األسعد، 2

 .14:42، عمى الساعة 03/05/2020عميو

https://top10siteshosting.com/what-is-host-sites/
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اليا البريد اإللكتروني نوع سريع جدا من أنواع االتصال إذ يمكنو إرسال الرسائل واستقب

 إلكترونيا والتبادل الالمتزامن والسريع لممعمومات.

 :(Telnet) (_خدمة التيمنت5

ىذه الخدمة تقدم رابطا تقدم رابطا عن بين الحواسيب الضخمة بحيث تجعل من الممكن 

استخدام البرامج الجاىزة لمحواسيب األجنبية، بل وتعميا كما لو أنيا موجودة داخل الحواسيب 

الشخصية، بحيث ال يعرف المستفيد اثناء االتصال عمى أي حاسوب ويعمل إن يعمل ويسير 

المرغوب، أما  Telnetزبائن الذي يضع الزبون والحاسوب عند البرنامج وفق مبدأ مخدم ال

عناوينيا فتتكون من خالل نقاط سالسل من األرقام مقسمة إلى أقسام يحددىا الحاسب بدقة 

 1فائقة وتمكن أيضا من االطالع عمى فيارس المكتبات عبر األنترنت.

 (chat): (_خدمة الحوار6

أو كما يطمق عمييا التسامر مع أشخاص آخرين عمى (Chating)إن خدمة المحادثة 

اإلنترنت تعتبر من الخدمات المثيرة جدا، والتي تتميز بيا شبكة اإلنترنت عن غيرىا من 

يبنى عمييا ىذه الخدمة، وبواسطة العنوان  (Host)الشبكات. وتوجد حاسبات مضيفة 

يمزم ليذه الخدمة أحد الخاص ليذا الحاسب يمكن عمل محادثة مع أي شخص في العالم. و 

 Internet Rely)ومعناىا (IRC)برامج المحادثة وىي متوفرة أيضا عمى الشبكة، وتسمى ب

Chat). 
                                                           

 .128-127مرجع سابق، ص ص والتطبيقية(،تكنولوجيا االتصال الحديثة )المسائل النظرية ىارون منصر، 1
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 :GOPHER(_خدمة جوفر7

إذا كان يحمل معمومات  (Host)تستطيع في ىذه الخدمة أن تدخل عمى أي حاسب مضيف 

مات عمى ىذا وتنظم المعمو (Gopher) موضوعة ومنظمة بطريقة خاصة تسمى جوفر

الحاسب بطريقة الواجيات الحروفية أو الكالمية. وعموما فإن معمومات الجوفر سواء كانت 

أو صورا أو فيديو أو صوتا، يمكن الوصول الى المطموب، والتعامل معو إما (Text) حروفا

عمى الوحدة التخزينية الخاصة بك. ولكن ىذه  (Download) بالقراءة أو اإلنزال والحفظ

مة أصبحت قميمة االستخدام جدا بعد ظيور ما سمي بالصفحات اإلعالمية عمى الخد

الشبكة، والتي جعمت معظم ممدي المعمومات يضعون معموماتيم في صورة أخرى بواجية 

 1. (Graphic) رسومية

 :Intranetثانيا( _ شبكة االنترانت

 أ( _تعريفيا:

فيي شبكة محمية تعتمد تقنيات إنترانت والشبكة العنكبوتية والسطح البيني الذي تتميز بو 

الحواسيب الميكروية. وييدف استخداميا إلى تحسين االستغالل المشترك لمموارد والمعمومات 

 والرفع من كفاءة العمل الذي يميز المؤسسة أو الشركة المعنية.

 

                                                           
 .41-39، ص صسبق ذكره، المرجع خدمات اإلنترنتأحمد ريان، 1
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 ب( _خدماتيا:

اسية في تركيز قاعدة بيانات معينة باستمرار من خالل تطبيقات تتمثل الخدمة األس .1

 تستخدم قواعد موحدة وتمت المصادقة عمييا من طرف الموظفين المعنيين.

احتوائيا عمى مختمف الوثائق الضرورية التي تعتمد في مختمف أنشطة المؤسسة،  .2

والتجارية،  والمعطيات األساسية التي تتعمق بوضعية المؤسسة المالية واإلدارية

 1والخدماتية.

 ج( _مزاياىا:

 :2ومن مزايا األنترانت 

 تحسين الفعالية: .1

  تسيل االنترانت عمى نحو كبير عممية المراجعة في منشورات البحث التكنولوجي

الخاصة بالمؤسسات، عن طريق تأمين النشر السريع وأتمتة عممية معالجة األجوبة 

 والمالحظات.

                                                           
 .155ص ،ب ط، ب دار ن، المعموماتية وشبكات االتصال الحديثةلمجيد ميالد، اعبد 1
، 1دار الرضا، طشبكات االنترانت )بنيتيا االساسية وانعكاساتيا عمى المؤسسات(، حسام الممحم وعمار خير بك، 2

 .18-16، ص ص 2000
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  العديد من المؤسسات في إدارة نشر األخبار، حيث تجري عمميات تفيد االنترانت في

زالة القديمة وتدوير المواضيع اإلخبارية بشكل إلكتروني من  إضافة األخبار الجديدة وا 

 مكان واحد، بدال من أن تجري مكتبيا في عدة مكاتب في الشركة.

 .تحسين الفاعمية:2

  الحدود التقميدية )الحدود الجغرافية تشجع االنترانت عممية تبادل المعمومات عبر

 والتنظيمية(.

  إن االستخدام الخالق لإلنترانت يمكن أن يسيل عممية التطوير المؤسساتي من بنية

تنظيمية تقوم عمى مبدأ التنظيم من األعمى نحو األسفل إلى بنية متنوعة أكثر مرونة، 

 وذلك بتعزيز التفاعل المنسق.

 لعممية التعاونية وتسمح بتبادل المعمومات بين خبراء تساىم االنترانت في تعزيز ا

 الشركة.

  تمكن االنترانت من إضافة متطمبات وأفضميات الزبائن إلى عممية تطوير اإلنتاج في

 مراحميا المبكرة.
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 :Extranetثالثا( _ شبكة االكسترانت 

 أ( _تعريفيا:

إنترانت ترتبط ببعضيا عن طريق ىي الشبكة المكّونة من مجموعة شبكات  شبكة اإلكسترانت

عمى خصوصية كل شبكة إنترانت مع منح أحقية الشراكة عمى بعض  اإلنترنت، وتحافظ

  .بينيا الخدمات والممفات فيما

بالمتعاممين  أي إن شبكة اإلكسترانت ىي الشبكة التي تربط شبكات اإلنترانت الخاصة

واحد، أو  شراكة العمل في مشروعوالشركاء والمزودين ومراكز األبحاث الذين تجمعيم 

فييا دون  ليم تبادل المعمومات والتشارك تجمعيم مركزية التخطيط أو الشراكة وتؤمن

 1.المساس بخصوصية اإلنترانت المحمية لكل شركة

 ب( _أنواعيا:

 .شبكات اكسترانت التزويد:1

رض تسيير تربط ىذه الشبكات مستودعات البضائع الرئيسة مع المستودعات الفرعية بغ

العمل فييا آليا، لممحافظة عمى كمية ثابتة من البضائع في المستودعات، قاعدة نقطة 

وبالتالي تقميل احتمال رفض الطمبات بسبب عجز في  (request point rule)الطمب 

 المستودع، إضافة العديد من الخدمات األخرى المتعمقة بالتحكم بالمخزون.
                                                           

 تاريخ االطالع عميو ،solutions.blogspot.com/-http://4pcs، موقع المبسط لمكمبيوتر واالنترنتمحمد ىشام، 1
 .08:15، عمى ساعة 08/05/2020

http://4pcs-solutions.blogspot.com/
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 :.شبكات اكسترانت التوزيع2

تمنح ىذه الشبكات صالحيات لممتعاممين مستندة إلى حجم تعامالتيم، وتقدم ليم خدمة 

الطمب اإللكتروني وتسوية الحسابات آليا، مع التزويد الدائم بقوائم المنتجات الجديدة 

 والمواصفات التقنية وما عمى ذلك من خدمات أخرى.

 .شبكات اكسترانت التنافسية:3

والتنافس في القطاعات الصناعية، إذ تمنح الشركات الكبيرة تعزز ىذه الشبكات الندية 

والصغيرة فرصة متكافئة في مجال البيع والشراء )عن طريق ربط الشركات الصغيرة والكبيرة 

كي تنقل فيما بينيا األسعار والمواصفات التقنية الدقيقة( مما يرفع مستوى الخدمة في ذلك 

 1ى االحتكار.القطع، ويعزز جودة المنتجات ويقضي عم

 المبحث الثالث: مشاكل وعوائق تبني المؤسسة االقتصادية لتكنولوجيات االتصال الحديثة

العديد من األسباب التي تبرر عزوف المؤسسات االقتصادية عن استخدام تكنولوجيا  ىناك

االتصال الحديثة بكثافة، وتختمف ىذه األسباب من قطاع آلخر ومن دولة ألخرى، سنعرض 

 أىميا فيما يمي.

 

 
                                                           

 .10-9ص ص ،2009، بحوث في الشبكاتسمير صالح عبد اهلل، 1
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 المطمب األول: عدم توفر الكفاءات في مجال تكنولوجيا االتصال

 1واالمكانيات في مجال تكنولوجيا االتصال:عدم توفر الكفاءات 

تفتقر المؤسسات االقتصادية عموما إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة في مجال التكنولوجيات 

الحديثة التصال حيث أن انشغاليا الرئيسي يتمحور حول التسيير اليومي ألنشطتيا، حتى 

كي ىاتو المؤسسات إال أن نقص مع وجود الوعي بأىمية ىذه التكنولوجيات لدى مسيري ومال

 الميارات يبقى أمام تبنييا ليا.

فتشكل الكفاءات واليد العاممة المؤىمة من إحدى التحديات التي يستوجب رفعيا من اجل 

إدماج فعال ىذه التكنولوجيا وفي ظل ىذا النقص تمجأ المؤسسات االقتصادية إلى التعاقد مع 

يثة إال أن ذلك ال يحل مشكل نقص الخبرة الداخمية، مقدمي خدمات تكنولوجيا االتصال الحد

ففتح موقع الكتروني يحتاج إلى خدمات أخرى لضمان تشغيل الموقع بشكل مستمر وتحديثو 

من جية أخرى إذا  .وبالتالي فوجود عمال ذوي كفاءات دائمين بالمؤسسة أمر ضروري

معموماتية تصبح المحافظة اختارت المؤسسة تكوين عماليا أو إلى توظيف ذوي تكوين في ال

عميو متحد أخر عمى المؤسسة الصغيرة رفعو، ألن ىذه األخيرة ال تمتمك الوسائل والظروف 

التي تسمحميا بتوفير نفس شروط العمل التي تستطيع المؤسسة الكبرى توفيرىا ليؤالء العمال 

 بالنظر إلى أىمية ىذه الفئة من العمال لدى المؤسسات الكبرى.
                                                           

، دراسة حالة دور تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبن بوزيد شيرزاد، 1
الشركة ذ م م لمخدمات العامة والتجارة آل دوداح، شيادة الماجستير في عموم التسيير، تخصص: تسيير المؤسسات 

 .87، ص2011االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الصغيرة والمتوسطة، كمية العموم 
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 ثاني: الصعوبات المالية وقدم البنى التحتية لالتصاالتالمطمب ال

 1تجد العديد المؤسسات االقتصادية عراقيل أولية منيا:

 الصعوبات المالية والتكاليف: أ[.

تعتبر تكمفة االستثمار في الوسائل التكنولوجية من أىم العوائق التي تصادف المؤسسة 

التكنولوجيات سوف يتجاوز األرباح المنجرة االقتصادية نتيجة التخوف من أن تكمفة ىاتو 

عنيا، بإضافة إلى أنو يترتب عمييا االىتمام وصيانة العتاد وىذا يتطمب تكاليف إضافية 

ونظر االفتقار معظم المؤسسات االقتصادية فإنيا تعزف عن تبني الحمول المنظورة مثل 

عن طريق بطاقات  استخدام موقع الكتروني يحوي عمى عمميات آمنة كإبرام الصفقات

 االئتمان.

 :ب[. قدم البنى التحتية لالتصاالت وعدم تماشييا مع التطورات الحاصمة

ينعكس قدم البنية التحتية لالتصاالت سمبا عمى جودة وفعالية تكنولوجيا االتصال وخاصة 

التكنولوجيات االنترنت، حيث تكثر األعطاب وانقطاع االتصاالت، مما يؤدي بالمؤسسات 

لعزوف عن استخدام ىذه التكنولوجيات وخصوصا حمول التجارة االلكترونية، وبيذا فان إلى ا

درجة تطور البنية التحتية لالتصاالت لمدول تمعب دورا ميما في درجة توجو المؤسسات إلى 

 ..االستثمار في تكنولوجيا االتصال واالستفادة منيا
                                                           

، 07مجمة الباحث، عدد ، أثر حجم المؤسسة اإلقتصادية في درجة تبنييا لتكنولوجيا المعمومات واالتصالشادلي شوقي، 1
 .263، ص2009جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 
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 سسةالمطمب الثالث: خبرة المسير والبناء التنظيمي لممؤ 

تشير عدة دراسات أن البناء التنظيمي لممؤسسة ونقص خبرة لدى المسير عائق تواجيو 

 1:المؤسسات االقتصادية

: تشير عدة دراسات إلى البناء التنظيمي لممؤسسات أ[. البناء التنظيمي لممؤسسة

االقتصادية كأحد المعوقات التي تقف أما متبني تكنولوجيا االتصال الحديثة، فالبناء 

التنظيمي قد يصبح عائق إذا كان غير مالئم لألعمال اإللكترونية وىذا ما يستدعي إعادة 

ىندسة العمميات وفي دراسة حول تكيف المؤسسات االقتصادية مع تكنولوجيا التبادل اآللي 

أثبتت أن ىذه األخيرة تستدعي حضور إداري قوي يمارس من خالل جودة بروتوكوالت 

ي عمى البناء التنظيمي وثقافة المؤسسة باإلضافة إلى أن تطبيق ىذا التبادل ويؤثر بشكل قو 

 النظام يتطمب ميارات إدارية ىي عموما غائبة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية.

إن تطرقنا إلى ىذا العامل كعامل مؤثر عمى قرار االستثمار في  :ب[. خبرة المالك المسير

س الوقت عائق أما متبني ىذه التكنولوجيات، فعندما تكنولوجيا االتصال والذي يعتبر في نف

يكون المسير ذو مستوى تعميمي وتكويني ضعيف أو قميل الخبرة فان ىذا يؤثر بشكل سمبي 

 عمى مستوى وعيو بأىمية تكنولوجيا االتصال كوسيمة لتحسين فعالية خدمات مؤسستو.

 

                                                           
، مرجع سبق الصغيرة والمتوسطةدور تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسات بن بوزيد شيرزاد، 1

 .89-88ذكره، ص ص
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 خالصة الفصل:

العوامل المساعدة لتحقيق أىداف المؤسسة تعتبر تكنولوجيا االتصال الحديثة من أىم 

المرجوة، وىذا لما أتاحتو من تقنيات اتصالية جديدة فتحت المجال لتبادل المعمومات التي 

تعد من أىم مكونات في حياة االفراد والمنظمات، فتكنولوجيا االتصال الحديثة ليا أىمية 

بين الموظفين عن طريق قصوى داخل الشركات والتي تتمثل في تسييل عممية االتصال 

استخدام مجموعة من التطبيقات وشبكات االتصال وبعض األنظمة...وغيرىا التي تسمح 

بأداء مياميم بمرونة وفي أقل وقت وجيد. وبالتالي فإن اتخاذ قرار إدخال التكنولوجيات 

 الحديثة لممؤسسة يعد قرار ناجح وفعال.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لثالفصل الثا

 اإلطار العام للمؤسسة االقتصادية الجزائرية
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 لمفصل. مييدت

 المؤسسة االقتصادية الجزائرية. المبحث األول: أساسيات

عن المؤسسة االقتصادية المطمب األول: تعريفات . 
:المؤسسة االقتصادية الجزائريةوظائف  المطمب الثاني 
:المؤسسة االقتصادية الجزائريةأىداف  المطمب الثالث 

 المؤسسة االقتصادية الجزائريةاستراتيجية المبحث الثاني: 

 :المؤسسة االقتصادية الجزائريةخصائص المطمب األول 
 :المؤسسة االقتصادية الجزائريةأىمية المطمب الثاني 
:المؤسسة االقتصادية الجزائريةتصنيفات  المطمب الثالث 

 الجزائريةالمؤسسة االقتصادية مراحل تطور الثالث:  المبحث

:1980المرحمة األولى ما قبل  المطمب األول. 
 :1980مرحمة استقاللية المؤسسات ما بعد المطمب الثالث. 
 :مرحمة الخصخصة وآفاق المستقبمية لممؤسسة.المطمب الثالث 

 خالصة الفصل.
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 تمييد:

لقد شغمت المؤسسة االقتصادية ولتزاؿ حيزا معتبرا في كتابات وأعماؿ الكثير مف 

االقتصادييف بمختمؼ اتجاىاتيـ اإليديولوجية سواء مف الشرؽ أو الغرب باعتبارىا النواة 

األساسية في النشاط االقتصادي لممجتمع خصوصا مع التطور الذي شيده االقتصاد في 

ياة االقتصادية والخمية األساسية المكونة لبنية االقتصاد العالـ بحيث أصبحت عصب الح

الوطني فيي مصدر الثروة اإلجمالية لممجتمع وسنحاوؿ في ىذا الفصؿ تسميط الضوء عمى 

مفيـو بالمؤسسة االقتصادية، ماىي وظائفيا وتصنيفات، ومراحؿ تطور المؤسسة 

 االقتصادية.       
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 لمؤسسة االقتصاديةالمبحث األول: أساسيات حول ا

 المطمب األول: تعاريف المؤسسة االقتصادية

 تعريف المؤسسة: .1

 :وليا عدة تعاريؼ ونذكر أىميا

يرى كارؿ ماركس أف المؤسسة االقتصادية ىي المؤسسة الرأسمالية تكوف متمثمة في: "عدد 

مف الماؿ وفي نفس المكاف  كبير مف العماؿ يعمموف في نفس الوقت تحت إدارة نفس رأس

 السمع". مف النوع نفس أجؿ إنتاج

وتعرؼ المؤسسة بأنيا: منظمة "تجمع أشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمؿ رؤوس األمواؿ 

 1والقدرات مف أجؿ إنتاج سمعة ما والتي يمكف أف تباع بسعر أعمى مف تكمفتو".

 تعريف المؤسسة االقتصادية .2

ية مستقمة نوعا ما، تُؤخذ فييا       تّعرؼ المؤسسة االقتصادية كمنظمة اقتصادية واجتماع

القرارات حوؿ تركيب الوسائؿ البشرية المالية والمادية بغية خمؽ قيمة مضافة حسب األىداؼ 

 1في نطاؽ زماني، في حيف ّعرفيا شومبيتر بأنيا مركزا لإلبداع واإلنتاج.

                                                           
العمـو االقتصادية ، موجية لطمبة العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، كمية محاضرات في اقتصاد المؤسسةفوزي محيريؽ، 1

 .23، ص2015وعمـو التسيير، جامعة الشييد حمو لحضر الوادي، 
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 المطمب الثاني: وظائف المؤسسة االقتصادية

تتعدد وظائؼ المؤسسة االقتصادية تختمؼ مف مصمحة إلى أخرى باختالؼ تخصصاتيـ 

 :2تتمثؿ ىذه الوظائؼ فيما يمي

وىي الوظيفة التي تسمح بتعبئة كؿ قدرات المؤسسة عمى جميع  : الوظيفة اإلدارية 1-

ذا استطاعت اإلدارة أف تصؿ إلى المستوى  المستويات مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة، وا 

المطموب مف التنظيـ، يعني ىذا أنيا قد ّوفرت لممؤسسة فرص النجاح الموجودة، حيث أف 

التنظيـ ىو عبارة عف تحديد وتوزيع لممسؤولية التي يتـ بيا توزيع نشاط المؤسسة عمى األفراد 

العامميف بيا، سواء كانوا منفذيف أو مشرفيف، وتحديد العالقة بيف ىؤالء األفراد بناء عمى ىذه 

 لضماف ضمنو المؤسسة تعمؿ أف ينبغي الذي اإلطار التنظيـ يشكؿ وبالتالي، المسؤوليات

 .والتوسع االستمرار

 حركة بتنظيـ المتعمقة لممؤسسات اإلداري النشاط جوو أ عف تعتبر : الوظيفة المالية2-

 ألغراض الالزمة والتكميفية المالية المعمومات توليد الوظيفة عاتؽ ىذه عمى يقع إذ األمواؿ،

 المالية المعامالت تمخيص وكذا واألنشطة، لمختمؼ العمميات بالنسبة والرقابة التخطيط

                                                                                                                                                                                     
دراسة  دور المؤسسات االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التكتالت االقتصادية العالمية،عامر حبيبة، 1

تخصص عمـو التسيير، كمية  تسيير،أطروحة دكتوراه عمـو في عمـو ال حالة مجموعة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية،
 .23، ص2017العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة بوضياؼ المسيمة، 

 
رسالة الماجيستير في  تقيم المؤسسة من وجية نظر البنك: دراسة حالة شركة األشغال العامة والطرقات،أحالـ مخبي، 2

-20، ص ص2006عمـو االقتصادية، تخصص بنؾ وتأمينات، كمية العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري، 
21. 
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 داخؿ مف كانوا سواء باستعماليا تناسب المعنييف بكيفية أنواعيا اختالؼ عمى والتجارية

 التي والعمميات المياـ في الوظيفة المالية تتمثؿ أخرى وبعبارة خارجيا، مف المؤسسات أو

 الوقت في المالئمة المناسبة والتكمفة بالكميات األمواؿ عف البحث إلى مجموعيا في تسعى

 إلييا، تصبوا المؤسسة التي أغراض لتحقيؽ عقالنية بطريقة إنفاقيا عمى والعمؿ المناسب،

 ومف سبؽ ومما .األخرى لموظائؼ بالنسبة الوظيفة ىذه أىمية مدى يعكس الذي الشيء

 التي بو واألىداؼ تقوـ الذي النشاط حوؿ الغالب في يدور الذي المؤسسة تعريؼ خالؿ

 ال تزاؿ بيا، تقوـ التي والوظائؼ تميزىا التي الخصائص إلى إضافة تحقيقيا إلى تسعى

 الوحدة ىذه أنواع مختمؼ إلى التطرؽ األمر يستدعي وليذا واضحة غير الصورة

 .االقتصادية

 عمى تعمؿ بعدما البشرية الموارد تسيير عمى الوظيفة ىذه تعمؿ االجتماعية: الوظيفة3-

 ارتباطيـ وزيادة وتطويرىـ، بترقيتيـ الكفيمة السياسات تموضع األكفاء، ومف العماؿ اجتذاب

 وبيف بينيـ فيما وعالقتيـ وضعيتيـ السيما العمؿ وانضباطيـ في بالمؤسسة الوثيؽ

 .رؤسائيـ

 يؼظبتو  تيتـ التي المؤسسة في األساسية الفنية الوظيفة وىي: اإلنتاجية الوظيفة4-

 تنظيـ، مف ذلؾ يعنيو ما بكؿ المتنوعة والخدمات لخمؽ السمع المتواجدة اإلنتاج عناصر

 تكمفة بأقؿ المرسومة األىداؼ إلى توصال ووضع سياسات قرارات، واتخاذ لممشاكؿ، وحؿ

 ممكف. ربح وبأقصى
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 عمى المؤسسة تساعد حيث اإلنتاج وظيفة تمي الوظيفة وىذه: التسويقية الوظيفة5-

 طريؽ عف الشراء في وترغيبو اجتذابو المستيمؾ، عمى وتتولى عرضيا منتجاتيا تصريؼ

 المتعمقة العمميات مجموع فيي والمواصفات، األسعار مف حيث الالزمة األساسية القرارات

 عمى والحصوؿ والتسعير، المخاطر التنميط، وتحمؿ التخزيف، النقؿ، البيع، بأعماؿ

 صرفت، التي األمواؿ استرداد يؤدي إلى وكمما والترويج واإلعالف التسويقية المعمومات

 .والتوسع االستمرار مف ويمكف المؤسسة أنفؽ عما يعوض معقوؿ عائد توفير إلى باإلضافة

 المطمب الثالث: أىـداف المؤسسـة االقتصادية الجزائرية

 1الجزائرية إلى تحقيق عدة أىداف منيا:تسعى المؤسسة االقتصادية 

 تعظيم اإلنتاج و البيع : 1-

اإلنتاج ىو إعداد ومواءمة لمموارد المتاحة بتغيير شكميا أو طبيعتيا : تعظيم اإلنتاج -أ

الفيزيائية والكيميائية، حتى تصبح قابمة لالستيالؾ الوسيط أو النيائي )إيجاد منفعة(، ومف 

واستمرارية الزمف، وىو إضافة منفعة أو تحسينيا وكذلؾ  وىو التخزيف،اإلنتاج التغيير الزمني 

 التغيير المكاني )النقؿ(.

وىناؾ مفيوماف أساسياف لمتخزيف: التخزيػف كإنتػاج، وىو اإلنتاج، والتخزيف كاحتفاظ وىو 

 التخزيف، والعالقة بيف اإلنتاج والتخزيف ىي سواء عالقة منبع أو مصب.
                                                           

تاريخ  ،.aspx?t=8298888https://www.startimes.com/f، موقع ستار تايمز، المؤسسة االقتصاديةعبدو، 1
 .01:20عمى الساعة  14/04/2020 االطالع عميو

https://www.startimes.com/f.aspx?t=8298888
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بموارد عممية وموارد مالية وموارد بشرية، وموارد مادية، ضمف قيود ىيكمية ىي ويتـ اإلنتاج 

 الطاقة اإلنتاجية، الطاقة التخزينية، الطاقة المالية، والطاقة التوزيعيػة.

يتـ تعظيـ اإلنتاج وفؽ معياريف: الكفاءة الفنية والكفاءة االقتصادية؛ فالكفػاءة الفنيػة ىي 

ي أحسف وذلؾ باستنفاذ موقع الوفر )يقابؿ موقع اليدر(، وىي االنتقاؿ مف مستوى إنتاج

تفسر قياسا ماديا )عينيًا( العالقة بيف المدخالت والمخرجات، بناءًا عمى استخداـ الموارد. 

والصورة المعيرة بالتكاليؼ لمكفاءة تظير في الكفاءة المقابمة وتسمػى الكفػاءة االقتصػاديػة، 

 قياسا ماليا بيف المدخالت والمخرجات.ىذه األخيرة ىي مؤشر يفسر 

بمػا أّف المؤسسة تقـو بتعظيـ إنتاجيا وفؽ الكفاءة الفنية واالقتصادية، تحتاج إلى  البيع: -ب

تعريؼ ىذه المنتجات، فإذا كاف اإلنتاج والتوزيع خّطياف، أي كؿ ما ينتج يباع فال يوجد أي 

ذا كاف ما مشكؿ، أما إذا كاف ما ينتج أقػؿ مما يباع، فإف ا لمشكؿ يكمف في قسـ اإلنتاج، وا 

ينتج أكثر مما يباع فتظير مشكمتاف، األولى تسويقية والثانية تخزينية، وفي الثانية تحتاج إلى 

 المحافظة عمى المواد ضمف شروط السالمة إلى حيث استعماليا.

 تخفيض التكاليف بصفة عامة : -2

دىا، وبالتالي استغالؿ االحتياطات تبحث المؤسسة عف مواقع الوفر مف أجؿ استنفا 

 أو الوصوؿ إلى تكاليؼ بأقؿ مستوى ممكف وىذا يعني تحويؿ مواقع الوفػر. استغالؿ أمثؿ،

 تخفيض تكاليف النفاذ بصورة خاصة : -3
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ذا لـز األمر   إذا حدث انقطاع في التمويف تتجو المؤسسات إلى المخزونات، وا 

احتياطي ضد العشوائية لمواجية فترة العجز( لطارئ واستعممت مخزوف األماف )وىو مخزوف 

ما، قد يكوف تأخير وصوؿ المدخالت أو توسيع االستخداـ، أي زيادة معامؿ االستخداـ 

 بالنسبة لمزمف، ستجد المؤسسة نفسيا في حالتيف:

في ىذه الحالة ال يوجد مشكؿ  مخزون األمان كافي لتغطية فتـرة االنقطاع: -1

 لممؤسسة، لكف يجب أف تعوضو فيما بعد.

ىنا تتوقؼ عممية اإلنتاج، وبالتالي  مخزون األمان غير كافي لتغطية االستخدام: -2

يحدث عجز داخمي في المؤسسة، وتظير تكمفة العجز الداخمي وىي تكمفة متغيرة 

ة أف تتحمؿ ىذه التكمفة أو تحمميا متزايدة تماما بداللة الزمف االنقطاع، وعمى المؤسس

 لممستيمؾ.

إذا لـ يتوقؼ االنقطاع في التمويف، سوؼ تكوف ىناؾ خطورة عمى صورة المؤسسة خاصة 

المؤسسة التي تنتج إنتاج وظيفي، فمما ينفذ مخزوف األماف لممدخالت تتجو المؤسسة إلى 

كافي أو غير كافي، في مخازف األماف لممخرجات، فتجد نفسيا في حالتيػف: مخزوف أماف 

 الحالة الثانية يتحوؿ العجز الداخمي إلى عجز خارجي وتظير تكاليؼ العجز الخارجي وىػي:

 ربح غير محقؽ وىي تكمفة ثابتػة. -

 تكمفة النفور وىو حجـ السوؽ المحوؿ مف المؤسسة إلى المؤسسات األخرى. -
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توجد التزامات بينيا وبيف تكمفة الفرصة البديمة بالنسبة لممؤسسات اإلنتاجية ألنو ال  -

 العمالء.

 

 

 تعظيم الربح :-4

 

 

 ىناؾ مجموعة مف القرارات لتعظيـ الربح:

 زيادة السعر مع ثبات التكمفة. -1

 مع زيادة التكمفة.زيادة السعر  -2

 تخفيض السعر مع ثبات التكمفة. -3

 تخفيض السعر مع تخفيض التكمفة. -4

بشرط نسبة التخفيض في التكاليؼ أكبر إلى حّد معيف مف نسبة تخفيض السعر، في القرار 

 الرابػػع، وفي القرار الثاني نسبة الزيادة في التكاليؼ تكوف أقؿ مف نسبة الزيادة في السعر.

 

 التكاليف –الربح = اإليرادات 

 السعر× اإليراد = الكمية 

 تكاليف العجز الداخمي + تكاليف العجز الخارجي = تكاليف النفـاذ
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 إيجاد مركز تنافسي جيـد في السوق : -5

لكي تصؿ المؤسسة إلى مركز تنافسي في السوؽ يجب أف تنافس غيرىا مف  

المؤسسات في أبعاد المنافسة والمتمثمة فيما يمي: السعػر المناسب، النػوعية المناسبة، الكميػة 

 ية مناسبة.المناسبة، الوقػت المناسب، طريقة الدفع المناسبة، ووجود مواقع معمومات

 تعظيم القيمة السوقية لمسيم : -6

كؿ المؤسسات تحتاج إلى تحديث أو تغيير اآلالت والمعدات ولتوسيع طاقتيا  

اإلنتاجية، التخزينية، والتوزيعية والماليػة فيمزميا أمواؿ ليذا التحديث مف خالؿ االحتياطي، 

صدار األسيـ.  االقتراض وا 

ة ىو المساىمػوف عف طريؽ الجمعيػة العامػة، العمالء أوؿ مف يعرؼ صورة المؤسسة المالي

والموردوف، وكمما كانت الصورة المالية جيدة يزداد الطمب عمى األوراؽ المالية لممؤسسة وىذا 

 ه األوراؽ.ي إلى ارتفاع القيمة اإلسميػة ليذما يؤد

 1واالستمرارية(.إف تعظيـ القيمة السوقية لألوراؽ المالية ىو ىدؼ استراتيجي )يسمح بالنمو 

 المبحث الثاني: استراتيجية المؤسسة االقتصادية الجزائرية

 المطمب األول: خصائص المؤسسة االقتصادية الجزائرية

 التالية: بالخصائص االقتصادية المؤسسة تتصؼ
                                                           

 نفس المرجع. المؤسسة االقتصادية،عبدو، 1
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 مف أو والصالحيات، الحقوؽ حيث مف مستقمة قانونية شخصية االقتصادية لممؤسسة-1

 مثؿ وواجبات حقوؽ لو معنوي شخص االقتصادية المؤسسة إذف ومسئووليتيا، واجباتيا حيث

 .الطبيعي الشخص

 .أجميا مف أسست التي الوظيفة وأداء اإلنتاج عمى القدرة-2

 : يستمـز الذي الشيء البقاء، عمى قادرة المؤسسة تكوف أف- 3

 .الخاصة األمواؿ مف أدنى حد *

 .مواتية سياسية ظروؼ *

 .المحيط في تحدث التي التغيرات مع التكيؼ عمى قدرتيا*

 أىدافيا تضع أف المؤسسة عمى فيجب العمؿ وأساليب والبرامج لألىداؼ الواضح التحديد*

 أعما رقـ بتحقيؽ أو اإلنتاج، ونوعية بكمية تحقؽ أىدؼ تكوف قد تحقيقيا إلى وتسعى

 السوقية. حاجتيا بزيادة أو لمعيف،

 .فييا توجد التي لمبيئة مواتية تكوف أف المؤسسة عمى *يجب 

 .اقتصادية استقاللية تحقيؽ*

 .والمتجددة المتعددة ورغباتيـ المستيمكيف حاجيات تمبية*
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 1.الوطني المستوى عمى االقتصادي التكامؿ*

 المطمب الثاني: أىمية المؤسسة االقتصادية الجزائرية

 تؤثر يجعميا ومكاني زمني حيز في أي المجتمع داخؿ االقتصادية المؤسسات وجود إف

 نوعيف في والمصنفة االقتصادية المؤسسة أىمية لنا تظير التأثير ىذا خالؿ ومف بو وتتأثر

 2:أساسييف

 االجتماعية: أوال( _األىمية

 :يمي فيما حصرىا ويمكف

 سمح وىذا شغؿ مناصب توفير عمى يعمؿ اقتصادية مؤسسة إنشاء الشغل: إن توفير

 المؤسسة حجـ حسب الشغؿ توفير نسبة وتختمؼ المعني المجتمع مف البطالة بامتصاص

 .المؤسسة ىذا في المتبعة التكنولوجيا كذا ىو في تنشط الذي النشاط ونوع

 إلى العاممة لميد استقطابيا وبقوة األجور تحديد في ىاـ دور لممؤسسة األجر: عمى التأثير

 .وتطويره تنميتو قصد معيف قطاع نحو العماؿ تحويؿ قصد أو النائية المناطؽ

                                                           
محاكوؿ، خصائص المؤسسة االقتصادية وأنواعيا، عف موقع منتدى الجمفة، 1

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=313468 عمى الساعة 18/04/2020، تاريخ االطالع ،
01:40. 

االطالع عادؿ، تصنيفات المؤسسة االقتصادية ووظائفيا وأىميتيا، موقع طاسيمي الجزائري، تاريخ 2
، عمى الساعة https://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=2184920/04/2020عميو

12:3311. 

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=313468
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=313468
https://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=21849
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 بتخمؼ تتأثر مناطؽ أو ريفية جيات في اقتصادية مؤسسات ظيور إف التغيير: عجمة دفع

عداد لمعماؿ مساكف بإنشاء وذلؾ التغيير عمى تعمؿ عمراني  كما العامة المرافؽ و الطرؽ وا 

 جديدة، مدف أو سكانية تجمعات ظيور إلى ذلؾ يؤدي وقد والمستشفيات المدارس ببناء تقوـ

 تكونت أف بعد جديدة مدف ظيور ىذا عمى واقعي وكمثاؿ غالبا، مالحظتو يمكف ما وىذا

 .صناعية مركبات

 المؤسسة ذكرىا سبؽ التي االجتماعية اآلثار إلى باإلضافة االقتصادية: ثانيا(_األىمية

 :يمي فيما تكمف والتي الوطني االقتصاد وجية تغيير مف تمكنيا اقتصادية أىمية

 يؤدي مما مدينة أو المنطقة في السكاف عدد زيادة إف بحيث جديدة: تجارية منشآت ظيور

 القياـ ضرورة وبالتالي الجديدة االقتصادية المؤسسات مف مجموعة أو مؤسسة ظيور إلى

 الحياة مرافؽ مختمؼ وتمبية الجدد العماؿ حاجات لتمبية جديدة تجارية منشأة بإعداد

 .المؤسسات في تنموية حركة ودفع ظيور في المتمثمة األىمية تظير وليذا الضرورية

 استيالؾ عمى تؤثر المؤسسة تتبعيا التي والديواف البيع سياسات إف استيالك: عمى التأثير

 التنوع مع األسعار انخفاض وبالتالي المنافسة إلى تؤدي وتنوعيا المبيعات فزيادة المجتمع،

 أىمية لنا تظير العناصر ليذه منخال العاممة الطبقة يفيد ما وىذا المعروضة السمع في

 خالؿ مف تسعى خاصة أو عمومية كانت سواء األخيرة ىذه أف كما االقتصادية المؤسسات

 .سابقا درست التي أىداؼ تحقيؽ إلى بنشاطيا القياـ
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 ئريةاالمطمب الثالث: تصنيفات المؤسسة االقتصادية الجز 

 الشكؿ المؤسسات حسب تصنيؼ يمكف المعيار ليذا طبقاأوال: حسب المعيار القانوني: 

 :1التالي

 

 

 

 (: يمثل تصنيف المؤسسات حسب المعيار القانوني01الشكل رقم )

 نوعيف، إلى وتتفرع لمخواص ممكيتيا تعود التي المؤسسات وىيالخاصة:  _ المؤسسات (1

 .شركات شكؿ في خاصة ومؤسسات فردية خاصة مؤسسات

 الشركات الفردية المؤسسات

 يعتبر واحد فرد يمتمكيا التي المؤسسات وىي

 بإدارة بنفسو قوـ في الماؿ، رأس صاحب

 القرارات واتخاذ تسييرىا تنظيميا، ، المؤسسة

 األوؿ المسؤوؿ يجعمو ما ىذا فييا، المناسبة

 التي مؤسسة عف عبارة بأنيا الشركة تعرؼ

 يمتـز أكثر، أو شخصيف إلى ممكيتيا تعود

 مف أو الماؿ    مف حصة بتقديـ منيـ كؿ

 الشركات ىذه عف ينتج قد ما القتساـ عمؿ

                                                           
 .7، ص2017، جامعة بوقرة، بومرداس، ، محاضرات في تسيير المؤسساتزواوي فضيمة1

 المؤسسات اإلقتصادية

 المؤسسات الخاصة المؤسسات العمومية المؤسسات المختمطة
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 أعمالو. نتائج عف واألخير

 

 بعض توفير يجب كما خسائر، أو أرباح مف

 التجاري لمقانوف طبقا إنشائيا عند الشروط

 األىمية، الشركاء، بيف الرضا توفير مثؿ

 والسبب. المحؿ

 المؤسسات الخاصة. (: يمثل أنواع11) جدول

 يحؽ وال بكاممة، لمدولة تابع رأسماليا يكوف التي المؤسسات ىيالعمومية:  _المؤسسات (2

 % ممؾ 100رأسماليا  أف حيث الدولة، بموافقة إال فييا التصرؼ أو لمسؤوليف بيعيا

 .المحمية الجماعات أف لمدولة

 :إلى المؤسسات تقسم ىذه وعميو

o عموما أحجاميا تكوف الوطنية بالمؤسسات تسمىلموزارة:  تابعة عمومية مؤسسات 

 يقدـ ىو تعيف مسؤوؿ عمى اعتمادا أنشأتيا التي الوزارة طرؼ مف مركزيا تسير كبيرة،

 .نشاطيا عف الوصية لمجية دورية تقارير

o أف الوالية أو البمدية طرؼ مف تنشاالمحمية:  لمجماعات تابعة عمومية مؤسسات 

 تكوف ما وغالبا أنشأتيا التي لمجية إدارتيا في تخضع بينيما، فيما مشركة تكوف

 .الحجـ وصغيرة متوسطة
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  إما إنشاؤىا ويتـ ، الخاص والقطاع الدولة ىما طرفيف بيف تنشأ1المختمطة: _المؤسسات (3

 تكويف في الطرفيف يساىـ معيف، اقتصادي بمشروع القياـ عمى بيف الطرفيف باالتفاؽ

 وىذا أدنى %(كحد 51األكبر ) ىي مساىمة الدولة نسبة تكوف ما غالبا ىو ماؿ رأس

كذلؾ  المؤسسة، المتعمقة بنشاط القرارات اتخاذ في واألحقية دوما األغمبية ليا تكوف حتى

في  يتأثر قد الذي العاـ السياسي وحتى واالجتماعي االقتصادي لمصالح وضمانا حفاظا

 .األكبر ىي الخاص الشريؾ مساىمة نسبة كانت إذا ما حالة

 :أنواع ثالثة إلى المعيار ىذا حسب المؤسسات تصنؼاالقتصادي:  المعيارب ثانيا: حس

 يرتبط التي االقتصادية المؤسسات كؿ فالحية مؤسسة : تعتبرالفالحية المؤسسات (1

 أو األولية صورتيا في لالستيالؾ القابمة الطبيعية بالموارد أي باألرض، مباشرة نشاطيا

 البحري والصيد بالزراعة اإلنتاجي نشاطيا التعمؽ المؤسسات كؿ فاف وعميو منو، القريبة

 .فالحية اقتصادية مؤسسات تعتبر المواشي وتربية

 في اإلنتاجي نشاطيا ينحصر التي تمؾ المؤسسات عف : تعبرالصناعية المؤسسات (2

 وتنقسـ تحقيؽ اإلشباع، عمى وقادرة لالستيالؾ صالحة جعميا بغرض الموارد تحويؿ

 نشاطيا ينصب التي الخفيفة الصناعات مؤسسات إلى عموما الصناعية المؤسسات

 ينصب التي الثقيمة أو المصنعة الصناعات كمؤسسات االستيالكي اإلنتاج في عموما

 .وسائؿ اإلنتاج إنتاج في نشاطيا

                                                           
 .12-11نفس المرجع، ص ص1
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 النقؿ، التجارة، التعميـ، مجاؿ في تنشط التي المؤسسات : وىيالخدماتية المؤسسات (3

ف والمالية، النقدية المؤسسات مختمؼ أنشطة الصحة  عف مختمفة المؤسسات ىذه كانت وا 

 مؤسسات تعتبر فإنيا منتجاتيا، وخاصة طبيعتيا حيثف م والصناعية الفالحية سابقاتيا

 منتجاتيا وجودة نوعية حيث مف تطورىا ومدى وجودىا يعتبر كما بالغة، أىمية ذات

 .الذكر السابقة المؤسسات لقياـ أساسيا عامال

 الحجم ثالثا: معيار

 األرض حجـ بينيا مف الحجـ، معيار حسب المؤسسات لتصنيؼ تستخدـ مؤشرات عدة توجد

 اعتمادا األكثر المؤشر يعد والذي المؤسسة في العماؿ عدد ومؤشر الماؿ، رأس المحؿ، أو

 المؤسسة أساسو عمى تصنؼ كالذي في الحجـ، معيار حسب تصنيؼ المؤسسات في عميو

 :يمي كما كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مؤسسات إلى االقتصادية

 الكبيرة المؤسسات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 تكمن: أساسية ليا ميزة

طرق  أن الييكمية كما البنية بساطة *في

 معقدة؛ غير تسييرىا

 مقياس يوجد ال حيث فييا، العاممين *قمة

 فاألمر المؤسساتىذه  لتعريف عميو متفق

من  أكثر عاممة ليد استعمال ذات *ىي

 شخص؛ 511

 في االقتصاد معتبر دور ذات *وىي

 عمى سواء تقدمو ما خالل من الرأسمالي

 السوق مستوى عمى أو الوطني المستوى
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 .ليا شكل فروع في الدولية أخر. إلى بمد يختمف من

 (: يمثل تصنيف المؤسسات حسب معيار الحجم.12جدول)

 المبحث الثالث: مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية.

 (1981المطمب األول: المرحمة األولى )ما قبل 

اعتمد عممية البناء االقتصادي واالجتماعي في ىذه المرحمة عمى ما يسمى بالريع النفطي 

مكف الذي يعتبر الينبوع المتدفؽ في التغذية وتعويض ميزانيات المؤسسات العمومية، "وي

تقسيـ ىذه المرحمة إلى عشريتيف أو فترتيف، والتي مازلت آثارىما ومعالميما قائمة حتى 

 1اآلف".

 ( ويمكن تقسيميا إلى مرحمتين:1971_1962الفترة األولى )

"المؤسسة 1965التي أعقبت االستقالؿ مباشرة وامتدت إلى حوالي مرحمة التسيير الذاتي:-1

المسيرة ذاتيا" وتعتبر ىذه التجربة لممؤسسات االقتصادية تكريسا لتوجيات سياسية معينة، 

ذلؾ أف األساليب والتقنيات المعتمدة لضماف التنمية االقتصادية قد سادتيا وطغت عمييا 

 اإليديولوجية االشتراكية.

                                                           
، 2، مجمة العمـو اإلنسانية، العدد وآفاقيا المستقبميةمراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية بف عنتر عبد الرحماف، 1

 .3-2جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص ص
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، تعتبر ىذه الفترة فترة ىيمنة الدولة 1970امتدت حتى سنة التسيير "البيروقراطي": _مرحمة2

عمى القطاع العاـ واالستمرار في إضفاء الطابع االشتراكي لممؤسسات العمومية ذات الطابع 

 لمشركات التأمينات مف بمجموعة المبادرة بخصوصيةىذه الفترة  الصناعي التجاري. تميزت

 1965سنة  أف معظميا. باعتبار في فرنسية كانت والتي آنذاؾ، بالجزائر ةالعامم األجنبية

 واالجتماعي االقتصادي البناء مف المتوخاة األىداؼ صياغة حيث واألساس، االنطالؽ نقطة

 دابر الوطنية، وقطع الثروات استغالؿ :إلى األولى بالدرجة تيدؼ تنموية استراتيجية ضمف

 السيما الوطني، القتصاد المشكمة القطاعات بيف سجـ مف تكامؿ االقتصادية، وبعث التبعية

 .والزراعي الصناعي القطاع بيف فيما

 التنمية الستراتيجية العامة األىداؼ صياغة ىو األولى الفترة ىذه في استنتاجو يمكف وما

 عمميات في التوسع خالؿ مف وذلؾ واقع في لقياميا الصمبة األرضية وتوفير الوطنية،

 عف بديمة وطنية مؤسسات الصناعي، بعث المجاؿ في وخاصة األجنبية لالحتراكات التأميـ

 المؤسسة. وتسيير تنظيـ في التمقائي التقميدي األسموب عمى االحتكارات، واالعتماد ىذه

 :_1971)1981الثانية) الفترة

 عدة عوامؿ بتأثير ىذا وكاف االشتراكية، لممؤسسات االشتراكي التسيير أسموب فترة وىي

 صيغة إيجاد ضرورة عمى باعثا وسمبياتيا إيجابياتيا بكؿ الذاتي التسيير تجربة اعتبار أىميا

 مف العمومية الوطنية المؤسسة تسيير تحوؿ وكذلؾ التسيير، في الفعالة المشاركة تجسيد

 التسيير بمياـ تضطمع نشطة عناصر العامميف مف يتخذ جديد أسموب إلى التقميدي األسموب
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 خالؿ مف لممؤسسات، االشتراكي التسيير الميثاؽ وفؽ مساىماتيـ، خالؿ مف والرقابة

 وعمى االنتاج زيادة وعمى المؤسسة، تسيير حسف عمى الذي "يسير المنتخب المجمس

 وتحقيؽ العمؿ في النظاـ ومراعاة التبذير، عمى القضاء وعمى لمجودة، المستمر التحسيف

 االشتراكي لمتسيير مباشرة نتيجة ىي الجزائر في العمالية المشاركة إف. "المخطط أىداؼ

 المساىمة في تتمثؿ والتي العامميف ىؤالء لمصمحة رئيسيتيف وظيفيتيف ينظـ الذي لممؤسسات

 الفترة ىذه عرفت أخرى. ولقد جية مف المؤسسة سير عمى والرقابة جية، مف القرار اتخاذ في

 :مستوييف عمى عمييا الوقوؼ يمكف عديدة عوائؽ

يمكف تمخيص ىذه النقائص والتناقضات التي اتسمت بيا  أوال( _المحيط الداخمي لممؤسسة:

 عممية تسيير المؤسسة الوطنية العمومية في النقاط التالية:

 :يمي ما إلى أساسا ترجع :والقيادة القرار اتخاذ مراكز تعدد_1

 العالقة مف نوع والسياسي، وبروز التقني تكوينو ونقص التسيير ومياديف ألسس العامؿ جيؿ

 والمستوردة، التسيير بنماذج المسيريف المسؤوليف تأثر .العماؿ وممثمي المسيريف بيف التنافرية

 الوطني. االقتصاد وخصوصيات حقائؽ االعتبار بعيف األخذ دوف لتطبيقيا وسعييـ

 الوطنية المؤسسة مجيودات وتبعثر الثانوية المياـ تعدد إف والوظائف: الميام تعدد_2

 والسكف الصحة مشاكؿ حظيت اجتماعي. إذ طابع ذات أخرى اىتمامات صوب العمومية

نشغاالتت باىتماما العامميف أطفاؿ ودور والترفيو، والرياضة والنقؿ  أو بشكؿ أثرت بالغة وا 
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 اإلنتاج عمى ذلؾ آثار المالية، "وانعكست ومواردىا لممؤسسة اإلنتاجي العمؿ سير عمى بآخر

 ."وفعاليتيا المؤسسة أداء وبالتالي واإلنتاجية

 الثانوية المياـ مف كثير بعدد العمومية المؤسسات اضطالع أف1المؤسسة: حجم ضخامة_3

نتاج، وتوزيع تمويف مف والتقميدية  ىياكميا وفي اإلداري جيازىا في ضخما أفرزت وا 

 نظاـ وقصور واختالؿ تكاليفيا، ضبط عمى القدرة وعدـ مسؤوليات، وتشابؾ ووسائميا،

 نياية في كبيرة خسائر تحقيؽ إلى أدى الذي القرار. الشيء ومركزية بداخميا المعمومات

 .المؤسسات لمعظـ اإلنتاجية العممية

 وعدـ لمميارات استيعاب وعدـ التأطير نقص اإلطارات: وتيميش الكفاءات تأطير نقص_4

 مف الوطنية لإلطارات العمدي والتيميشالمطموبة،  بالصورة اإلنتاجي العمؿ سير في تحكـ

 رغـ وىذا الفترة، ىذه في الوطنية التنمية المشاريع المنفذة الجنسيات المتعددة الشركات طرؼ

 االندماج دوف حاؿ مما األجنبية الخبرات مف والتجربة الميارات الكتساب الفنية المساعدات

 وفؽ وكفاءتيـ قدراتيـ إبراز مف يتمكنوا لكي التطبيقي المجاؿ في السيما لإلطارات الفعمي

 .والمعرفية الذىنية وميوالتيـ اختصاصاتيـ

 مف حجميا احتراـ وعدـ العمالة تكدس إف مرئية(: غير لمعمالة: )بطالة المفرط التضخم_5

 لكؿ الحجـ مف 30أكتر %  وصمت حيث الصناعية، منيا والسيما اإلنتاجية المؤسسة طرؼ

 المسؤوليف وجيؿ المرجعية اقتصادية دراسة انعداـ إلى راجعة الحاالت بعض العمالة. في
                                                           

 .6-4المرجع نفسو، ص ص1
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 ظمت بحيث العمؿ مناصب وتوظيؼ الدورية االحتياجات تخطيط وسوء التسيير ألدوات

 النزعة طغياف بسبب العاممة األيدي الستقطاب خصبة موفقة العمومية الوطنية المؤسسة

 .المديريف بعض طرؼ مف التسيير في الفردية

 :لممؤسسة الخارجي ثانيا _المحيط

 اإلجراءات مف مجموعة في الفترة ىذه خالؿ العمومية الوطنية المؤسسة نقائص تتمثؿ

 الوصاية مياـ إلييا أسندت متعددة وجيات المؤسسة بيف المتولدة لمعالقات المنظمة والقوانيف

المفرطة  بالمركزية الفترة ىذه عرفت كما األمور، بعض والوساطة والرقابة واإلشراؼ

 تطوير أو النشاط بيذا لمنيوض مبادرة أية عمى وأعاقتيا العمومية المؤسسة لمعالقات. كبمت

 :يمي ما إجراءات ىذه بينيا مف ىو

 بالمشرفيف أدى مما المؤسسة داخؿ وكبيرة صغيرة كؿ في الوصية الجيات تدخؿ_1

خفاء المراوغة سياسة اعتماد إلى اإلدارييف  .إلييا الموجوء أدا تقارير إعداد عند الحقائؽ وا 

 :عاتقيما يمي عمى يأخذ جديد منظور وفؽ بالمؤسسة المنوط الدور تقنيف إعادة_2

 اإلنتاجي نظاـ المتاحة، وتوجيو طاقة مف لالستفادة اإلنتاجية الكفاءات مستوى مف رفع

 االنسجاـ بضماف والتكفؿ األداء ظروؼ تحسيف عبر واألفضؿ األمثؿ استخداـ نحو الوطني

 العوارض واكتساح القيود رفع إلى األولى بالدرجة يرمي تنظيمي إطار والتكامؿ، واعتماد

 لتوفير والسعي المتعددة المشارب ذات البيروقراطية الوصاية إنياء خالؿ مف والمعوقات
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 التجربة واقع الحسباف في الذكر، آخذا السابقة غاياتلا بتجسيد والكفيؿ المناسب المحيط

 المتحققة.

 (1981سنة  بعد المؤسسات )ما استقاللية الثاني: مرحمة المطمب

 تأخذ شامؿ اصالح لعممية آنذاؾ المستيدفة المتحققة التجربة بحكـ العمومية المؤسسة كانت

 أخذ وحرية العمؿ حرية نتيجة تحقيقيا يمكف التي الميارة أو والكفاءة، الفعالية عاتقيا عمى

 مستوى الى الييا الموكؿ النشاط عمى وتحفيزىا المؤسسة أداء بمستوى لالرتقاء القرار

 صنع في 1986لسنة  الوطني الميثاؽ أكده ما وىذا المرحمة، ىذه في المرجوة األىداؼ

 أو الخاص نموىا مستوى عمى سواء فعاليتيا تحسيف قصد االقتصادية االستقاللية مف المزيد

 طريؽ عف خاصة والشاممة واالجتماعية االقتصادية التنمية في مساىمتيا مستوى عمى

 تجدر التسيير. ومما قواعد في افضؿ تحكـ طريؽ وعف واإلنتاجية، اإلنتاج ريمعاي احتراـ

 1:يمي فيما تمثال 1980عاـ  في اف اجراء المؤسسات استقاللية عممية سبؽ انو اليو اإلشارة

 :العضوية الييكمة .إعادة1

 وأكثر الحجـ صغيرة مؤسسات الى العاـ القطاع مؤسسات تحويؿ ىو منو الغرض وكاف

 المؤسسات وتعداد مؤسسة 85آنذاؾ  الوطنية المؤسسات كاف تعداد وكفاءة. ولقد تخصصا

 مؤسسة 145الى  األولى ىو تفتيت المستيدؼ العمؿ وكاف مؤسسة، 526والمحمية  الجيوية

                                                           
، مرجع دور المؤسسات االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التكتالت االقتصادية العالميةعامر حبيبة، 1

 .20سبؽ ذكره، ص 
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يبينو  كما الوطني الناتج زيادة في اإلجراءات ىذه أسيمت مؤسسة. ولقد 1020الى  والثانية

 :الموالي الجدوؿ

 : معدل زيادة الناتج الوطني.3جدول رقم

 1983 1982 1981 السنوات

 %7.3 %4.3 %2.4 مقدار الزيادة

 الستقاللية الكامؿ التطبيؽ بعد ممحوظا ارتفاعا العاـ القطاع إنتاجية زيادة ترتفع اف ويتوقع

 .كبيرة بنسب العامة لممؤسسات اإلنتاجية بذلؾ الطاقة وتزداد المؤسسات

 1:المالية الييكمة .إعادة2

 وكاف العضوية الييكمة إلعادة وتتويج القرار اتخاذ لمراكز جغرافي توزيع إعادة بمثابة وتعتبر

 وراس الفائدة استحقاقات سجالت تنظيـ بإعادة ديوف المؤسسة ىيكمة إعادة منيا الغرض

 ما المؤسسة( الى اإلصالح )استقاللية ىذا ييدؼ المؤسسات. كما بيف الذمـ وتصفية الماؿ

 يمي: 

 التي واالنحرافات والنقائص التشوىات وتجنبيا العمومية الوطنية المؤسسات تنظيـ إعادة-

 .السابقة المرحمة واكبت

                                                           
 .21ص، نفس المرجع السابؽ1
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يرتكز  الجديد. كما التوجو ىذا إطار في بالمؤسسة المنوطة المياـ أولويات ترتيب إعادة-

 :نوجزىا فيما يمي مبادئ عمى اإلصالح ىذا

 انصب لذلؾ لممؤسسة األىمية يبالغ البشر العنصر يعتبر البشرية: الطاقات *استغالل

 والفروع الوحدات مستوى عمى البشرية الطاقات ىذه واستغالؿ توزيع في النظر عمى السعي

 عمميا ومنصب اختصاصيا مقراتيا الرئيسية وتيمش عف في تتمركز اف عوضا اإلنتاجية

 .الفعمي

غاياتيا المخططة، وذلؾ برد االعتبار الى  وبموغ المؤسسة اىداؼ لتحقيؽ التسيير: *كفاءة

 المعايير والمؤشرات االقتصادية الكفيمة بتمكيف المؤسسة مف قياس مدى فاعميتيا وكفاءتيا.

 سواء المالية لمموارد المفرطة الالمركزية أسموب في بالنظر وذلؾ التصرف: في *الالمركزية

 في التصرؼ مف المؤسسة لتمكيف جديدة ميكانيزمات وبعث الخارجية أو منيا الداخمية

لغاء وبحكمة، بسيولة المتاحة مواردىا  بالمقرات البشرية اإلطارات والكفاءات تمركز وا 

 .الرئيسية

 :التالية المواضيع في النظر إعادة خالؿ مف وذلؾ السابقة: المرحمة سمبيات *تفادي

 .لممؤسسة الرئيسية بالمياـ الممحقة الوظائؼ وكثرة المياـ تعدد-

 .الواحدة لممؤسسة المشكمة الوحدات مجموعة الى العمؿ تقسيـ إعادة خالؿ مف الحجـ كبر-

 .بذلؾ كفيمة وتدريب تكويف ىياكؿ بإرساء وذلؾ التكنولوجيا استيعاب-
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 والتنويع لموطف االقتصادية الخارطة عمى واالعتماد لممشاريع، والقطاعي الجغرافي التوزيع-

 .البالد ارجاء عبر البشرية وتوزيع الكفاءات الجيوية المشاريع في

 االقتصادية لممؤسسة المستقبمية واآلفاق الخصخصة المطمب الثالث: مرحمة

 الماضية، القميمة السنوات في بمكاف األىمية مف السوؽ اقتصاد إلى التحوؿ موضوع أصبح

 بعد ممموس وبشكؿ 1وصؼ "الخصخصة" عمييا أطمؽ والتي ىذه تحوؿ ظاىرة برزت حيث

 .السوفيتي االتحاد انييار

 يمارسيا التي الضغوطات بفعؿ وذلؾ األخيرة، السنوات في بالخصخصة االىتماـ تزايد

 الخصخصة فكرة أصبحت ذلؾ مف أكثر المدينة، النامية الدوؿ عمى الدولي النقد صندوؽ

 المركزية االقتصاديات انييار بعض خاصة تعارضيات كان التي الدوؿ في حتى مقبوال أمرا

 لذا السياسي، االنييار مع فييا االقتصادي االنييار ترافؽ حيث"الشرقية "الكتمة الدوؿ في

 عف ىو "التخمي البدائؿ ىذه وأولى ما ممحا، ومطمبا منطقيا أمرا البدائؿ في تفكر أصبح

 بالممكية يعرؼ ما لصالح اإلنتاجية المشاريع وبالتالي اإلنتاج، ألدوات العامة الممكية

 ؽ".السو  االقتصاد نحو تحوؿ أي الخاصة

 التغمب كيفية في بؿ أوال السوؽ اقتصاد نحو التحوؿ فقط ليس ىو اآلف يطرح الذي والسؤاؿ

 فيـ مدى عمى الخصخصة نجاح ليذا التحوؿ، ويعتمد لممصاحبة العديدة المشاكؿ عمى

 .الوطني االقتصاد منيا يناسب ما واختيار اقتصاد السوؽ نحو لمتحوؿ المستخدمة األدوات
                                                           

 .9-8، مرجع سبؽ ذكره، ص صمراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية وآفاقيا المستقبيمةعنتر عبد الرحماف، 1
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 العمومي القطاع عمى األثر لو كاف السبعينيات في العالمي االقتصاد عرفو الذي تراجع إف

 في تغيير مع التأقمـ عمى الوطني االقتصاد قدرة مدى حوؿ التفكير وبدأ الجزائر، في

 تعني التي الخصخصة في التفكير بدأ ىنا فعاليتو. مف عمى أثرت التي الدولية األسعار

 تحديد في السوؽ في بقواعد والتعامؿ الخاص، القطاع إلى العمومي القطاع ممكية تحويؿ

 .الربح تعظيـ إلى والسعي األسعار

 في فعاليتو ومدى السائد االقتصادي التنظيـ لطبيعة نظرا ثماره يعط لـ االنتقاؿ ىذا أف غير

 قيودا عمييا فرضت التي الوطنية لممؤسسة المناسب المناخ وتوفير الضرورية الشروط توفير

 بعدة مرتبط الخاصة والنجاح االقتصادية المؤسسة آفاؽ فإف لذا ىي مصطنعة وحواجز

 :منيا عوامؿ

 .واالبتكار اإلبداع عمى المحافظ االقتصادي المناخ توفير[_ 1

 .السوؽ إلقتصاد الحقيقة بالميكانيزمات التعامؿ تشجيع[_2
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 خالصة الفصل

مف خالؿ ما تطرقنا اليو نستنتج إف اليدؼ مف وراء انشاء المؤسسة ىو تحقيؽ الربح ودورىا 

في المجتمع بصفة عامة واالقتصاد بصفة خاصة باعتباره العمـ المؤسس ومف خالؿ ىذا 

الفصؿ استخالصنا باف المؤسسة ىي ركيزة االقتصاد في أي دولة بحيث تقاس قوتو حسب 

 كوف مف مجموعة مؤسسات إنتاجية وخدماتية. مكانة اقتصاده الذي يت

 



 

تطبيقيالجانب ال   
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 *تمهيد

 .بطاقة فنية عن مؤسسة سونمغاز لوالية بشار*

 التعريف بالمؤسسة. 

 أىداف المؤسسة. 

 التعريف بأقسام المؤسسة. 

 الييكل التنظيمي لممؤسسة. 

 *تحميل البيانات الدراسة

 تحميل المقابمة. 

 المالحظة الميدانية. 

 نتائج الدراسة. 
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 تمهيد: 

االقتصادية تسعى إلى البقاء من خالل إنتاج أو خدمات أن المؤسسة كغيرىا من المؤسسات 
 إلشباع حاجات ورغبات المستيمكين.

إال أن تكنولوجيا االتصال الحديثة )شبكات االتصال، الحواسيب، البريد االلكتروني...الخ( 
ضرورية في المجتمع عامة والمنظمات خاصة، جعل من الضروري توفر أي مؤسسة عمى 

المؤسسة. فالدول المتقدمة توفر اىتمام بالغا باالتصال والتكنولوجيا نظام اتصال جيد في 
الحديثة واألخذ بعين االعتبار الجوانب البشرية والتكنولوجيا التي تحيط بيا وذلك كمو من 
أجل االستغالل األمثل لكل الطاقات الكامنة والكفاءات الموجودة في المؤسسة لتحقيق ونيل 

 ة.أقوى المواقع االستراتيجي

بعد دراستنا لتكنولوجيات االتصال من الجانب النظري سنحاول أن نربط بين الجزء النظري 
والتطبيقي لإلجابة عمى ىاتو األسئمة قمنا بدراسة ميدانية في بمؤسسة سونمغاز لوالية بشار، 
وذلك ألنيا تمارس نشاطا اقتصاديا حساسا واستراتيجي بالنسبة لالقتصاد الوطني، ومنو 

ى تطبيق ىذه المؤسسة لتكنولوجيات االتصال الحديثة وقد اعتمادنا في دراستنا ىذه نعرف مد
 عمى بعض األساليب منيا المقابمة والمالحظة.
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 بطاقة فنية حول المؤسسة سونمغاز والية بشار

 التعريف بمؤسسة سونمغاز فرع بشار: .1

الوطني، ذات أسيم تحت  ىي شركة تيتم بإنتاج ونقل وتوزيع الكيرباء والغاز عبر التراب
 وصية وزارة الطاقة فيي تسعى إلى تمبية حاجات الزبائن من حيث النوعية والخدمات،
والحماية واألمن فميذا استحوذت عمى مكانة استراتيجية في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 لمبالد.

 رشيد ببشار.يقع المقر الرئيسي لمديرية التوزيع بشار ريفي في شارع الرائد مدوني 

 الوضعية:

والذي بيـن موقع المـؤسسة  17/09/1995المـؤرخ في  280/95حسب المقرر التنفيذي رقم 
ويثبت الموضوع في عناوين أولى ليا حسب  SONELGAZويعرف بالحروف التالية 

 الموارد التالية:

مؤسسة اقتصادية ذات خصائص صناعية واقتصادية وتتماشى بقانون  : سونمغاز1المادة 
 أساسي مقرر. 

 : سونمغاز تابعة لوزارة الطاقة.2المادة 

 : سونمغاز ليا دور في ميزانية الدولة.3المادة 

 : من خالل القانون الوطني لسونمغاز ليا عالقة مع الدولة.4المادة 

 أهداف المؤسسة: .2

 يمي:  تيدف شركة سونمغاز إلى ما -
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 إنتاج الكيرباء سواء في الجزائر أو في الخارج ونقميا وتوزيعيا وتسويقيا.   -

 نقل الغاز لتمبية حاجيات السوق الوطنية.  -

 توزيع الغاز عن طريق القنوات سواء في الجزائر أو في الخارج وتسويقو -

 تطوير وتقديم الخدمات الطاقية بكل أنواعيا. -

 يتو وتنميتو دراسة كل شكل ومصدر لمطاقة وترق -

تطوير كل نشاط عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالصناعات الكيربائية والغازية وكل  -
 .نشاط يمكن أن تترتب عنو فائدة سونمغاز

إنشاء فروع أو أخد مساىمات وكل حقيبة أسيم وغيرىا من القيم المنقولة في كل  -
 شركة.

 موجودة أو سيتم إنشائيا في الجزائر أو في الخارج. -

 قيب والبحث واالستغالل في مجال المحروقات.التن -

 .1دخول أسواق جديدة عمى المستوى الدولي -

 التعريف بكل قسم: .3

المسؤول األول عن إدارة المديرية واإلشراف عمى جميع المصالح مدير التوزيع:  (1
 واألقسام.

 ىي الفرع المتصل بمدير التوزيع. األمانة: (2

ما يخص المديرية في جانب اإلعالم : يكون عمى دراية بكل المكمف باالتصاالت (3
 الداخمي والخارجي.

 ييتم بكل القضايا التي تخص المديرية. المكمف بالشؤون القانونية: (4
                                                           

1
 وثائق من مؤسسة سونلغاز_ فرع بشار 
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 : يكمف بقضايا األمن الداخمي لممديرية.المكمف باألمن الداخمي (5

تتكمف بصيانة الشبكة والدراسات وانجاز االستغالل  قسم تقنيات الكهرباء: (6
 ومراقبة التوزيع.

ىي تقوم بتمبية حاجيات ومتطمبات  قسم دراسات وتنفيذ اشغال الكهرباء والغاز: (7
 السكان في توصيل الكيرباء والغاز وىذا بعد الدراسات المحصل عمييا.

 تسيير شؤون الزبائن. قسم العالقات التجارية: (8

وأنظمة االستغالل لعتاد اإلعالم اآللي  قسم تسيير أنظمة اإلعالم اآللي: (9
 لممديرية تسيير قاعدة البيانات، صيانة شبكات اإلعالم اآللي.

 تتكمف بالميام المالية لممؤسسة. قسم المالية والمحاسبة: (10

توفير الوسائل المادية الضرورية لمسير الحسن  شعبة الشؤون العامة: (11
 لممديرية.

شبكة والدراسات واالنجاز، االستغالل : تتكمف بصيانة القسم تقنيات الغاز (12
 ومراقبة التوزيع

تقوم بتسيير الموظفين وتسديد األجور ومنح العطل  قسم الموارد البشرية: (13
وكل ما يخص الموظف، كما يقوم بدراسة التوظيف ويتكمف بكل فترات الترقية 

 إطار المنصب وقد تكون عن طريق الخبر أو التكوين. لمموظف في
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 :الكهرباء والغاز بشار التوزيع مديرية العامل الهيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديـــــر التوزيــــع

 األمـانـــة

 مكلف باالتصاالت

 مكلف بالشؤون القانونية 

 مكلف باألمن

 مكلف باألمن الداخلي

 

 قسم الدراسات وتنفيذ األشغال الكهزباء والغاس قسم تقنيات الكهزباء 

 قسم تسييز أنظمة اإلعالم اآللي قسم العالقات التجارية

 شعبة الشؤون العامة قسم المالية والمحاسبة

 قسم الموارد البشرية قسم تقنيات الغاس
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 _ الدراسات الميدانية:2
 تحميل المقابمة: .1
 :جدول السمات العامة 

 األقدمية الرتبة التخصص السن الجنس المبحوثين

 40 أنثى ش\.ف 1
 سنة

ماستر في عموم 
التسيير ليسانس 

 حقوق

 رئيس مصمحة

تسيير االستثمارات 
 والصفقات

 سنة 13

 45 ذكر ب\.ج 2
 سنة

رئيس قسم مالية  ليسانس مالية
 والمحاسبة

 سنة 20

 45 ذ كر ر\.بن ب3
 سنة

Electronique 

 شعبة اتصاالت

 رئيس شعبة

 الكيرباءتقنية 

 سنة 20

 40 انثى ل\. م4
 سنة

وعمم ليسانس حقوق 
المكتبات والعموم 

 الوثائقية

مكمفة باالتصال في 
 مؤسسة سونمغاز

 سنة 17

 44 ذكر ف\.ب5
 سنة

 رئيس مصمحة ماستر الكترونيك

 العالقات التجارية

 سنة 20

 33 انثى س\.ل6
 سنة

ماستر 
Hydraulique 

رئيسة مصمحة 
 استغالل الغاز

 سنة 08

 51 ذكر .ب/د7
 سنة

رئيس مصمحة  ماستر قانون إداري
األشغال وتنفيذ 

 سنة 29
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الدراسات الكيرباء 
 والغاز

 45 ذكر .ب/ب8
 سنة

Ingénieur 

Informatique 

رئيس قسم األنظمة 
 المعموماتية

 سنة 19

 29 أنثى .م/ز9
 سنة

رئيس قسم الموارد  ماستر موارد بشرية
 البشرية

 سنة 5

 يمثل السمات العامة لمموظفين.(: 4جدول )

 :تحميل جدول السمات العامة 

سنتعرض في ىذا الجزء إلى بعض النتائج األولية التي تبرز سمات العامة المميزة لعينة 
 الدراسة الممثمة في موظفين مؤسسة سونمغاز فرع بشار.

لمعنصر األنثوي، لعل أول مالحظة لفتت انتباىنا ىي التواجد الكبير لمعنصر الذكوري خالفا 
فيذه المينة تكون أقرب إلى الذكور كون المؤسسة تعتمد عمى الجانب التقني أكثر وبالنسبة 

طبيعة عمميا  فالمديرية تعتمد بشكل كبير عمى فئة الشباب في لمتغير السن فنجد فروقات
 سنة. 51إلى  29الميداني، وتنحصر أعمارىم ما بين

رى أن جميع المبحوثين متحصمين عمى شيادات عميا أما فيما يخص المستوى التعميمي ن
( متحصمة عمى شيادة ليسانس في الحقوق وعمم المكتبات والعموم 4مثل: المبحوثة )

( متحصل 8( متحصل عمى ماستر الكتروني، والمبحوث رقم)5الوثائقية، والمبحوث رقم )
 عمى شيادة ميندس في االعالم االلي.

 29إلى  05نية لمؤسسة سونمغاز فرع بشار محصورة بين كما نالحظ متغير الخبرة المي
 سنة. 
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من خالل ما سبق نستنج أن مديرية توزيع الكيرباء والغاز فرع بشار تستند في عمميا عمى 
 موظفين ذوي خبرة وتكوين عاليين في المجاالت مختمفة.

 :تحميل أسئمة المقابمة 
 ة داخل المؤسسة.المحور األول: تكنولوجيا االتصال الحديثة المستخدم 

 ماذا تعرف عن تكنولوجيا االتصال الحديثة؟ -1

أجمع معظم المبحوثين عمى أن التكنولوجيا االتصال الحديثة ىي مجموعة من التقنيات 
االتصالية جديدة تسمح بتحويل المعمومات واسترجاعيا وتشمل كل من الحواسيب وشبكات 

"أنيا  ( رئيسة مصمحة موارد البشرية:9)االتصال وبريد االلكتروني، حيث يرى المبحوث رقم 
تقدم لنا عدة خدمات FTPوسائل اتصالية آلية تتمثل في الكومبيوتر والخادم وبروتوكول

( رئيس 3تساعد الموظف عمى أداء ميامو في أقصى سرعة ممكن". أما المبحوث رقم )
وني والحاسب مصمحة تقنية الكيرباء أجاب: أنيا تتمثل في شبكات االتصال، البريد الكتر 

( رئيس قسم تسيير األنظمة المعموماتية:" ىي كل ما يتعمق 8اآللي"، وصرح المبحوث رقم )
 بأجيزة الحواسيب وأنظمة المعمومات".

من خالل تحميل المقابالت نالحظ أن أغمب إجابات المبحوثين كانت متقاربة حول مفيوم 
ولوجيات الحديثة فوجب عمى الفرد تكنولوجيا االتصال الحديثة ألننا نعيش في عالم التكن

مواكبة ىذه التطورات من جية ومن جية أخرى فإن المؤسسة تعمل عمى توظيف كفاءات 
في مجال تكنولوجيا االتصال الحديثة من أجل ترقية االتصال الداخمي ليا وىذا ما ينتج عنو 

أيضا أن أجوبة تحسين في عممية االتصال وعممية اتخاذ القرارات لدى الموظفين، كما نرى 
المبحوثين تقترب من  التعاريف الموجودة في كتب الخاصة بتكنولوجيا االتصال الحديثة 

'بأنيا  ''تكنولوجيا االتصال الحديثة المسائل النظرية والتطبيقية'' فمثال يعرفيا رولي في كتاب
ادية جمع وتخزين ومعالجة وبث واستخدام المعمومات وال يقتصر ذلك عمى التجييزات الم



 الجانب التطبيقي

 

119 
 

Hardware أو البرامجSoftware  ولكن ينصرف كذلك الى أىمية دور االنسان وغاياتو
التي يرجوىا من تطبيق واستخدام تمك التكنولوجيات والقيم والمبادئ التي يمجأ إلييا لتحقيق 

 . 1خياراتو'

مختمفة ومما سبق نستنتج أن التكنولوجيا االتصالية الحديثة ىي عبارة عن ووسائل اتصالية 
تقوم بتوثيق البيانات واسترجاع المعطيات في أقصى وقت والسماح بتبادل المعمومات وذلك 

 باستخدام البرمجيات والحواسيب وشبكات االتصال.

 ما نوع التكنولوجيات االتصال الحديثة المستخدمة داخل المؤسسة؟ -2

داخل المؤسسة كانت ردود المبحوثين حول التكنولوجيات االتصال الحديثة المستخدمة 
( مكمفة باالتصال:" أنيم يستخدمون األنترانت والياتف 4مختمفة، حيث أشار المبحوث )

( 7الكومبيوتر". أما المبحوث ) ،La Flout الذكي المزودة بشريحة خاصة بالمؤسسة تدعى
رئيس مصمحة األشغال وتنفيذ الدراسات الكيرباء والغاز:" قال إنيم يستعممون كل من 

( رئيس قسم 8ر، الحاسوب المحمول، االكسترانت، األنترانت. وأكد المبحوث رقم )الكومبيوت
، البريد VPN، األنترنت FTPتسيير األنظمة المعموماتية: األنترانت والكومبيوتر، بروتوكول

 اإللكتروني ىم الوسائل األكثر استخداما من طرف الموظفين في المؤسسة".

وظفين مؤسسة سونمغاز فرع بشار تستخدم تكنولوجيات من خالل تحميل المقابالت نرى أن م
اتصال حديثة متنوعة تتمثل بشكل أساسي في الحواسيب، الحاسوب المحمول، اليواتف 

، (VPN) والشبكات الثالثة: االنترانت، االنترنت FTPالذكية، البريد إلكتروني، بروتوكول 
فصل الثاني بالتحديد في المبحث االكسترانت. وىذا يؤكد لما جاء في الجانب النظري في ال

عندما  الثاني المعنون ب " أشكال تكنولوجيا االتصال الحديثة داخل المؤسسة" ويعني ىذا ان
نتحدث عن تكنولوجيا االتصال الحديثة داخل المؤسسة، فإننا نجد أنيا متعددة من حيث 

                                                           
 .15مرجع سبق ذكره، ص والتطبيقية، تكنولوجيا االتصال الحديثة المسائل النظريةىارون منصر، 1
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ت مع مختمف األشكال والخدمات ونشاطات فيي تقنية تمكن الموظف من تبادل المعموما
 جيات العمل.

وكحوصمة لما سبق نستنتج أن شركة الكيرباء والغاز فرع بشار تستخدم وسائل تكنولوجيا 
حديثة مختمفة لمواكبة تطور المؤسسة وتنسيق بين وحدات اإلدارة وتطوير طرق العمل 

 وتسييميا.

 فيما تستخدم شبكات االتصال الحديثة؟ -3

وىذا راجع  حول استخدامات شبكات االتصال الحديثةكانت أجوبة بعض المبحوثين مختمفة 
"أنيم  ( رئيسة الموارد البشرية:9)حيث أجاب المبحوث رقم إلى اختالف في تخصصاتيم

 Office exيستندون أكثر عمى شبكة األنترانت في عمميم وذلك لتسيير تطبيق التنسيق
changer  :بغيت االتصال مع مختمف المصالح، ولتسييرCompte Nova كما صرح.

(:" أنيم يستخدمون شبكة االكسترانت لتسيير تطبيق تسيير التزامات 1المبحوث رقم )
Gestion de engagement de entreprise . وشبكة األنترانت لتسيير تطبيق

(:" 7المبحوث رقم ) من أجل االتصال مع الموظفين". وأشارOffice ex changerالتنسيق
وشبكة االكسترانت Office ex changerأنيم يستعممون شبكة االنترانت تطبيق التنسيق

رقم  وأجاب المبحوث . Le SGC (Système de Gestion Clients)لتسيير نظام 
 Office ex changerتطبيق التنسيق أنيم يعتمدون عمى شبكة األنترانت لتسيير: (:"5)

 SGCتم فيو تبادل رسائل إلكترونية رسمية بين العمال، ونظاميEliteتابع لشركة 
(Système Gestion de Compte)  وبروتوكول ،FTP (File Transfert 

Protocol) ." ( استخداميم لشبكات االتصال في:" شبكة االنترانت 3ولخص المبحوث رقم )
كات االتصال يكمن:" ( استخداميم لشب6من أجل تسيير نظام السكادا. ويرى المبحوث رقم )

 ".GDE (Gestion de engagement)في شبكة االنترانت لتسيير نظام التنسيق ونظام
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نيم يعتمدون عمى شبكة االنترنت وشبكة األنترانت في تسيير أ" ( قال:2والمبحوث رقم )
 التطبيقات التالية:

 .*تطبيق المالية

 .*تطبيق تسيير محاسبة الزبائن

 .*تطبيق تسيير التزامات

 .Office ex changer*تطبيق التنسيق 

 ".Montice*تطبيق

أنظمة المعمومات ومكمف باالتصال كانت أجوبتيم متشابية حول  4ورقم 8أما المبحوثين رقم
وشبكة االنترانت  VPNاستخدام شبكات االتصال الحديثة فقد لمحوا الى شبكة االنترنت

 . Montice، تطبيق FTPلتسيير: تطبيق التنسيق، البروتوكول 

تحميل المقابالت نالحظ أن المبحوثين تطرقوا إلى استخدامات الشبكات االتصال  من خالل
الحديثة بشكل خصوصي يتعمق بمصالحيم، حيث صرحوا أنيم يستخدمونيا لتسيير تطبيقات 
وبرامج وأنظمة من أجل تسييل طرق العمل وىذا ما بيناه  في الفصل الثاني في المبحث 

ي المطمب الثالث المتعمق بشبكات االتصال الحديثة وخدماتيا حيث قدمنا الثاني بضبط ف
براز أىمية شبكات االتصال الحديثة في المؤسسة التي تتمثل  خدمات خاصة بكل شبكة وا 

يصال واسترجاع وحفظ البيانات في  السرعة والدقة في عمميات معالجة وا 
تخفيض الوقت والتكمفة ، تخاذ القراراتلمساعدة في عمميات التخطيط والرقابة وااوالمعمومات،

وتحسين مستوى جودة الخدمات. كما ركز المبحوثين عمى شبكة االنترانت ألنيا تقدم 
وىذا ما تطرقنا إليو في  لممؤسسة فرصة ىائمة لتحقيق االتصال الداخمي الفعال بين الموظفين

 الفصل األول اإلطار العام االتصال الداخمي في المؤسسة.
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االخير نرى أن مؤسسة سونمغاز فرع بشار تستخدم شبكات االتصال الحديثة لتسيير وفي 
 برمجيات وأنظمة من أجل تحسين الوضع العممي لممؤسسة.

وكاستنتاج ليذا المحور المعنون ب "تكنولوجيا االتصال الحديثة المستخدمة داخل مؤسسة 
ة المستخدمة في المؤسسة نالحظ أن تكنولوجيا االتصال الحديثسونمغاز بوالية بشار"

المدروسة ىي تقنيات اتصالية جديدة متمثمة في شبكات االتصال، الحواسيب )الثابتة 
، وأنظمة المعمومات، ىواتف الذكية، تساعد عمى نقل وتبادل FTPوالمحمولة(، بروتوكول 

دام المعمومات بين الموظفين بسرعة ىائمة. كما نالحظ أيضا أن الموظفين يعتمدون في استخ
شبكات االتصال لتسيير تطبيقات وبرامج الكترونية خاصة بمصالحيم بصفة خاصة 

 والمؤسسة بصفة عامة وىذا لتسييل طرق العمل وربح الوقت.

المحور الثاني: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في مؤسسة سونمغاز بوالية 
 .بشار

 مؤسستكم؟في نظركم؛ هل تكنولوجيا االتصال الحديثة أحدثت تغيير في  -1

كانت أجوبة المبحوثين حول التغيير الذي أحدثتو تكنولوجيا االتصال في المؤسسة كاآلتي: 
(:" نعم، أحدثت تغيرات جوىرية في أساليب العمل في 05) حيث أجاب المبحوث رقم

المؤسسة السيما تمك المتعمقة بالمراسالت التي كانت ورقية واالن أصبحت الكترونية". وأكد 
(:" تكنولوجيا االتصال الحديثة قام بتحويل األعمال اإلدارية من التقميدي 03رقم)المبحوث 

إلى االلكتروني". وقال المبحوث رقم أنيا ساعدت في حدوث تغيرات تنظيمية داخل المؤسسة 
أي تغيير تصور الموظفين حول ظروف عمميم وذلك بتوفير برمجيات واتصاالت تمكن 

(:" أنيا 09ميامو بسيولة أكثر. وذكر المبحوث رقم)الموظف من وضع جدول أعمالو و 
أضافة تقنيات جديدة عمى غرار شبكات االتصال وتطبيقاتيا والكومبيوتر والبريد 

 االلكتروني...الخ".
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من خالل تحميل المقابالت نجد أجوبة المبحوثين متقاربة إذ ذكروا أن إدخال تكنولوجيا 
ل، معدات واألجيزة، البرامج التطبيقية...الخ االتصال الحديثة لممؤسسة )شبكات االتصا

أحدثت عدة تغيرات مست كل جوانب الشركة ففي جانب التقني ظير عدة تحوالت ومثاال )
عن ذلك االتصاالت حيث كانت تقتصر عمى نقل المعمومات في محيط المؤسسة أما االن 

ة االنترنت. أما في أصبحت تنقل المعطيات، البيانات، الصور والفيديو... وىذا بفضل شبك
الجانب اإلداري طرأ تغيير في الناحية التنظيمية حيث ساىمت في تداول المعمومات، تنسيق 

 العممية االتصالية، تنظيم العمل في مختمف أجزاء المؤسسة.

وفي نستنتج أن تكنولوجيا االتصال الحديثة تمعب دور المحرك في إنعاش اقتصاد المؤسسة 
مات تساعد في الحصول عمى المعمومات ونقميا بأقل وقت وأقل وذلك لما تقدمو من خد

 تكمفة.

 هل ساهمت تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحسين أداء الموظفين؟ -2

أجاب معظم المبحوثين عمى أن تكنولوجيا االتصال الحديثة تساىم بشكل كبير في تحسين 
أعماليم وتوظيف ميارتيم،  أداء الموظفين داخل المؤسسة وأداء مياميم بأكمل وجو ،وتنظيم

( مكمفة بالموارد البشرية:" نعم؛ تكنولوجيا قامت بتسييل العمل عمينا 5فيرى المبحوث رقم)
( مكمف بالمحاسبة والمالية:" أن 8وذلك بفضل شبكة االنترنت"، ويرى المبحوث رقم)

"، ويرى تكنولوجيا االتصال أعطت طابع جديد لي تسيير العمل بطريقة مرنة داخل المؤسسة
( مكمفة باالتصال:" حاجة باينة أن تكنولوجيا االتصال سيمت عمينا 7أيضا المبحوث رقم)

 طريقة العمل خاصة عند التواصل مع المؤسسات األخرى التابعة لنا".

وفي تحميل المقابمة نرى أن األجوبة كانت متقاربة نوعا ما، وىذا راجع أن تكنولوجيا االتصال 
بيرة ووجودىا ضروري داخل المؤسسة، مما تساىم بشكل فعال في الحديثة ليا أىمية ك

التسيير الحسن لمعمل )وىذا ما تطرقنا اليو سابقا في الجانب النظري الفصل الثاني( حيث 
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تفيد التكنولوجيات الحديثة في تحسين خدمات بين الموظفين وذلك بإيصال مختمف البيانات 
 وقت والمسافات.والمعمومات في وقت جد قياسي وتقصيرا لم

نستنج أن تكنولوجيا االتصال الحديثة عبارة عن شبكات من بينيا شبكة االنترانت التي تسمح 
وتفيد في النقل الجيد  بتبادل المعمومات والبيانات بين مختمف الوحدات اإلدارية في المؤسسة،

 لنقل المعمومات بسرعة فائقة وتسيير العمل بشكل جيد وتسييمو.

تكم عمى مواكبة التكنولوجيات الحديثة من حيث تدريب وتكوين هل تعمل مؤسس -3
 ؟العمال

أجاب معظم المبحوثين عمى أن المؤسسة تسعى إلى توفير عدة برامج تدريبة لمموظفين 
لكسب ميارات وتنمية قدرات لمواكبة عصر التقنيات المتجددة، حيث قال المبحوث رقم 

وذلك بإقامة دورات تكوينية من أجل اكتساب (: " بطبع تعمل مؤسستنا عمى ىذا األمر 01)
الخبرة والرفع من مستوى الميارات الالزمة لعصرنة التقنيات والتكنولوجيا لتطور الشركة ويتم 
ىذا بإرسال العمال عمى مدارس التكوين التابع لممؤسسة )بن عكنون بميدة(". وأجاب 

ن معنيين إلى دورات (: مكمف باتصال " أكيد؛ بحيث يخضع موظفي04المبحوث رقم )
تدريبية خاصة ببرمجيات حديثة التي تقدميا لنا شركات تابعة لمؤسستنا وذلك لتعرف عمى 

 طرق استخداميا وتسييرىا ".

من خالل تحميل المقابالت نالحظ أن المبحوثين أجابوا عمى أن المؤسسة تقوم بإعداد دورات 
تدريبية وبرامج تكوينية متعمقة بتكنولوجيا االتصال الحديثة لكسب خبرة وتطوير الكفاءات في 
نما قميال ما تنظم ىذه البرامج وىذا ما يخمق إبداع لدى  ىذا المجال ولكن ليس بصفة دائمة وا 

 لموظفين في العمل وتسييل التعايش مع ىذه التكنولوجيات الحديثة لالتصال.ا
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نستنتج مما سبق أن مؤسسة سونمغاز فرع بشار تسعى غالبا إلى إعطاء فرص تدريبة 
وتكونية لعماليا لتنمية قدراتيم والتأقمم مع المفيوم التقني والتحكم في التكنولوجيات الحديثة 

 والكفاءة.  بمستوى راقي تعمو الخبرة 

تم التوصل في ىذا المحور الذي ىو بعنوان "دور تكنولوجيا االتصال في المؤسسة" ان 
تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة تقنية جديدة ال يمكن االستغناء عنيا، يتم عن 
طريقيا إيصال المعمومات والبيانات بسرعة فائقة بين الموظفين، حيث أن سير العمل في 

مبني عمى شبكات االتصال، ووجودىا ضروري وحتمي في المنظمة، فيي عامل المؤسسة 
االنترانت شبكة أساسية لدى  رئيسي في تحسين أداء الموظفين وكذا أداء المؤسسة. أن

 العمال فبدونيا ال يسير العمل داخل المؤسسة.

المحور الثالث: معوقات والمشاكل التي تواجهها المؤسسة في استخدام 
 .ا االتصال الحديثةتكنولوجي

 ؟الحديثة االتصال تكنولوجيا استخدام في صعوبات مؤسستكم تجد هل-1

 أجاب حيث المؤسسة واجيت ومشاكل صعوبات عدة ىناك أن عمى المبحوثين أغمب أجاب
 في االنترنت شبكة توفر عدم ىي توجيننا التي الصعوبات بين منو  (:" نعم2رقم ) المبحوث
 أن (:" أكيد4رقم ) المبحوث مؤسستنا". وقال لدى عائق يعتبر وىذا المصالح بعض

 المبحوث الالزمة". وذكر األجيزة بعض عمى توفرىا لعدم راجع وىذا مشاكل تواجو المؤسسة
 متخصصة إطارات عمى تتوفر ال كونيا مؤسستنا تواجييا كصعوبات ىنا (:" بالطبع6رقم )

 ."من بينيا صعوبة في برمجة أجيزة االعالم االلي الحديثة التكنولوجيا ىذه من ومتمكنة

 شركة أن إلى راجع وىذا ما نوعا متباعدة كانت المبحوثين أجوبة أن نرى المقابمة تحميل وفي
منيا عدم تدفق كمي شبكة  تقنية مشاكل تواجو االقتصادية المؤسسات من كغيرىا سونمغاز
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المؤسسة تمكن الموظفين من صيانة الداخمية  االنترنت في المؤسسة، فوجود االنترنت في 
لمحاسب اآللي وتطبيقاتو بأنفسيم دون التنقل إلى مصمحة األنظمة المعموماتية، كما تمكنيم 
من التطمع عمى االستحداثات التطبيقات المستمرة، ومعرفة كيفية استغالليا، وىذا ما يجعل 

المعمومات الخاصة بتكنولوجيا الموظف واعي بالخدمات ىذه التقنيات، فاالطالع عمى 
االتصال الحديثة عمى شبكة االنترنت تطور من قدرات وميارات العامل. وتواجو أيضا 

ومشكل آخر يتعمق بنق اإلطارات المتخصصة  مشكمة نقص في بعض األجيزة االلكترونية
 لدى المؤسسة مكانة في تكنولوجيا االتصال الحديثة فيذه الصعوبات قد تؤثر عمى

 تؤخذ ما، نوعا مستقل واجتماعي اقتصادي طابع ذات منظمة باعتبارىا معيا، عاممينالمت
 حسب مضافة قيمة خمق بغية والمادية المالية البشرية الوسائل تركيب حول قرارات فييا

 .1واالنتاج لإلبداع مركز بأنيا شومبيستر ويعرفيا األىداف،

 االتصال بتكنولوجيا متعمقة صعوبات مختمفة لدييا المؤسسة سونمغاز فرع بشار أن نستنتج
 المؤسسة توفر بينيا: عدم من المؤسسة داخل اإلمكانيات في نقص إلى راجع وىذا الحديثة
 متجددة برامج استخدام من متمكنين غير ووجود بعض العمال الالزمة، األجيزة بعض عمى
 ىذه من ومتمكنين مختصين موظفين عمى تتوفر ال المؤسسة أن كذلك اآللي، الحاسب في

 .المصالح بعض في االنترنت شبكة توفر وعدم الحديثة، التكنولوجيا

 إليه تتعرض عائق االتصال تكنولوجيا مجال في الكفاءات توفر عدم يعتبر هل-2
 المؤسسة؟

 في متخصصة كفاءات إلى ما نوعا تفتقر المؤسسة أن عمى المبحوثين أغمب أجاب
 الدراسات: "نعم، وتنفيذ االشغال بقسم ( المكمف7رقم ) المبحوث فأجاب االتصال، تكنولوجيا

                                                           
، مرجع دور المؤسسات االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التكتالت االقتصادية العالميةعامر حبيبة، 1

 .23سبق ذكره، ص



 الجانب التطبيقي

 

127 
 

 (:" بالطبع،5رقم ) المبحوث المؤسسة". ويرى تواجيو عائق يبقى والخبرات الميارات نقص
 تسيير في خاصة االتصال تكنولوجيا مجال في المختصين العاممين نقص المؤسسة تواجو
 الخبرة ضعف أن (:" أكيد،9رقم ) المبحوث ويرى اآللي "، باإلعالم الخاصة برامج بعض
 ."  .المؤسسة لتحسين فعالة وسيمة كونيا االتصال تكنولوجيا أمام عائق يعتبر المسير لدى

 اإلطارات في نقص ىناك أن حيث متشابية كانت األجوبة أن نرى المقابمة ميلحتي وف
 لمواكبة الراىن وقتنا في المؤسسات تحتاجيا التي االتصال تكنولوجيا في المتخصصة
التكونية التي تمكن الموظف  دورات تتطمبيا التي التكاليف إلى راجعب السب وىذا العصرنة،

من التحكم في التكنولوجيات الحديثة لالتصال والتأقمم معيا، مما يؤدي إلى تسييل العمل 
 المؤسسة عمى مؤثر عامل يبقى الحديثة التكنولوجيات الخبرة قمة فإن وبالتالي وتحسينو،

 .فيو النظر إعادة

 مجال متخصصة فيإطارات  نقص من تعاني بشار فرع سونمغاز مؤسسة أن نستنتج
المعمومات، فانعدام ىذه  واسترجاع تخزين في التحكم في بدورىا تقوم التي االتصال تكنولوجيا

نتاجيتيا.  الخبرات قد يرجع بالسمب عمى أداء المؤسسة وا 

 تواجه مؤسساتكم انقطاعات في شبكات االتصال؟السؤال الثالث: هل 

أجاب أغمب المبحوثين عمى أن الصعوبات والمشاكل التي واجيت المؤسسة في استخدام 
مشكل عدم وجود  (:"من بين المشاكل التي واجيتنا2فأجاب المبحوث رقم ) التكنولوجيا،

لعمل ". وأجاب االنترنت في بعض المصالح وىذا يعطل بعض أمور في أثناء القيام با
(:"واجيت المؤسسة انقطاعات عبر شبكات االتصال ". وأجاب أيضا 4المبحوث رقم )
 (:"تواجو المؤسسة ضعف في تدفق االنترنت عبر المصالح ".6المبحوث رقم )

وفي تحميل المقابمة نرى أن أجوبة المبحوثين كانت متقاربة حيث أن االنقطاعات المتكررة 
أثيرا سمبيا عمى سير المؤسسة، خاصة شبكة االنترنت واالنترانت لشبكات االتصال تحدث ت
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التي تعتبر العصب الرئيسي لممؤسسات كونيا تعمل توفير الكم اليائل من المعمومات 
وتسيير العمل بكل دقة وشفافية فوجود انقطاعات في ىاتو الشبكات يمكن أن تعرقل المسار 

 الحسن لسير الخدمة والمؤسسة كامال.

أن مؤسسة سونمغاز فرع بشار باعتبارىا نسق خدماتي تواجو عدة مشاكل تقنية من  نستنتج
بينيا مشكل انقطاع االتصاالت بين المصالح بسبب العطب الذي يحصل عبر شبكة 

 االنترانت وضعف تدفق االنترنت في المؤسسة وىذا قد يؤثر عمى عمل الموظفين.

مشاكل التي تواجييا المؤسسة في استخدام تم التوصل في ىذا المحور بعنوان "معوقات وال
التكنولوجيا الحديثة" أن مؤسسة سونمغاز كغيرىا من المؤسسات االقتصادية تواجو بعض 

االنقطاعات  الصعوبات والمشاكل والتي شممت نقص في الكفاءات في مجال االتصال،
 المتكررة لشبكات االتصال وعدم توفر شبكة االنترنت في بعض المصالح.

 الحظة الميدانية:الم .2

ولبعض لدييم  الحظنا أن لكل قسم حواسيب ثابتة، وىواتف ثابتة وذكية، وناسخة األوراق،
أنا أجوبتيم ال تخمو من التحفظ وذلك  حواسيب محمولة. كما لحظنا عند استجوب الموظفين

الفرنسية إلعطاء سمعة جيدة لممؤسسة، كما لفت انتباىنا إن كل الموظفين يستعممون المغة 
 وذلك يعود عمى لغة عمل المؤسسة إلى حد كبير.

كما أن االتصال عنصر ضروري حيث نجد أن االتصال المستخدم في مؤسسة سونمغاز عن 
طريق الياتف مباشرة )الذكي، والثابت( حيث لفت انتباىنا أيضا أن االتصال يكون عمى 

رؤساء المصالح واالقسام عمى  شكل تعميمات وتوجييات من اإلدارة العميا لممؤسسة، وبين
 شكل اتصال أفقي.
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بعد معالجة الجانب النظري وتجميع البيانات وتحميل الدراسة : نتائج الدراسة .3
التي قمنا بيا في مؤسسة سونمغاز فرع بشار توصمنا إلى النتائج التي  ميدانية

 :تجيب عن اإلشكالية والتساؤالت عن الفرعية وىي كالتالي
 تصال الحديثة ىي بمثابة شريان لممؤسسة ألنيا تساىم في تأمين أن تكنولوجيا اال

االتصاالت في الكيان اإلداري ليا، تسريع وثيرة العمل وتحسين نوعيتو. فال يمكن 
 استمرار العمل دونيا وتقميص تكاليف االستثمار في التكنولوجيات الحديثة لالتصال.

  سسة تتمثل في الحواسيب )الثابت، أن تكنولوجيا االتصال الحديثة المستخدمة في المؤ
المحمول(، شبكات االتصال: االنترانت، االنترنت، االكسترانت، البريد االلكتروني، 

 اليواتف الذكية. 
  شبكة األنترانت ىي أىم مصدر متاح في المؤسسة وىذا لخدماتيا المتعددة المتمثمة

يصاليا في في تسيير التطبيقات االتصالية، وتسييل الحصول عمى  المعمومات وا 
 الوقت القياسي.

  تكنولوجيا االتصال الحديثة ساىمت في تحسين من مستوى أداء المؤسسة وذلك
بتحسين العممية االتصالية، ومنح استقاللية ومرونة لمموظفين في العمل، وتحسين من 

 إنتاجية المؤسسة.
  لوجيا االتصال بنسبة تنظيم مؤسسة لمدورات التكونية والبرامج التدريبة خاصة بتكنو

 محدودة وغير محدودة.
 :تواجو المؤسسة مشاكل والمعوقات في استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة منيا 

 *نقص الكفاءات المتخصصة في مجال االتصال.

 *تعطيل األجيزة.

 *حدوث عطب في االتصاالت.

 *عدم توفر شبكة االنترنت في بعض مصالح المؤسسة.
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 *تكمفة االستثمار في أجيزة التقنية الضخمة. 
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 خاتمة

من خالل ما تم التوصل إليو في ىذه الدراسة يمكننا القول أن تكنولوجيا االتصال الحديثة 
وما تمتاز بو من سرعة في اإلنجاز ودقة وكفاءة فاعمتين األداء والمرونة في تبادل 
المعمومات وانتشارىا بصورة كبيرة، مما جعميا تدخل مجاالت الحياة االجتماعية ومنيا 

حيث تبين لنا أن استخدام  بمختمف أنواعيا وبغض النظر عن نشاطاتيا،المؤسسات 
التكنولوجيا االتصالية الحديثة في مؤسسة سونمغاز ليا عدة أدوار محورية ميمة في خمق 

 ديناميكية داخل المؤسسة وىذا ما جعل عمى المسؤولين االىتمام بيذه التكنولوجيات.

رص ىائمة لتحقيق االتصال الداخمي الفعال بين حيث أن شبكة االنترانت توفر لممؤسسة ف
أعضائيا مقارنة بالوسائل التقميدية في ىي توفر لمعامل الوقت والجيد، كذلك تساىم شبكات 
االتصال )االنترنت، االنترانت، االكسترانت( بتقسيم المعمومات وتوزيعيا بشكل متساوي 

ي أن تكنولوجيا االتصال الحديثة حسب سمم اإلداري، وقد تبين لنا من خالل اإلطار النظر 
داخل المؤسسة تعد من أولويات العصر، فال يمكن االستغناء عنيا، بل أصبحت ضرورية 
البد منيا خالل العصر الحالي، فيي ركيزة أساسية في خمق عممية االتصال والتفاعل داخل 

 المؤسسات.

إلى حد كبير بمدى قدرة فتكنولوجيا االتصال الحديثة تجعل التنمية االقتصادية مرتبطة 
المؤسسة عمى مسايرة ىذه التحوالت والتحكم فييا قصد استغالل اإلمكانات المتوفرة 
والمتجددة، حيث ساىمت ىذه األخيرة ف توفير الوقت الالزم إلتمام العممية االتصالية 
 وتمكنت من إيصال الرسائل االتصالية بسرعة ىائمة، وحسنت من تسيير العمل لمعمال بدون

جيد وتكمفة في المؤسسة، عممت عمى تطوير العالقات المينية بين الموظفين كما أنيا 
حققت نظام فعال لتسيير العمل  كذلك حققت أعمى مستويات التفاعمية في عممية االتصال 
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الداخمي وحولتو من االتصال التقميدي إلى اتصال الكتروني، وذلك لتعزيز الفيم المشترك بين 
 وذلك لتحقيق األىداف.طرفي االتصال، 

ولوصول تكنولوجيا االتصال الحديثة مستقبال إلى التطور والتقدم عمى المؤسسات االقتصادية 
العمل عمييا باالستفادة من فوائد ومجاالت استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وتحسين 

ألمثل  لممعمومات، أدائيا بكفاءة وفعالية، فيي تزيد الرفع في أدائيا من خالل االستغالل ا
وكذلك ضرورة بناء توجييات فكرية لممسيرين في المؤسسات االقتصادية الجزائرية بأىمية 
وحتمية االعتماد عمى مدخل تكنولوجيا االتصال الحديثة في تسيير عممياتيا المختمفة ، وىذا 

ت حديثة بغرض االرتقاء إلى مستويات المؤسسات الدولية السباقة دوما الكتساب تكنولوجيا
 وبصفة مستمرة.

  وفي األخير يمكننا القول بأن المؤسسة الناجحة ىي التي تتحكم بشكل جيد في
عامل أساسي وضروي في المؤسسة كاستخدام التكنولوجيات الحديثة لالتصال، 

االقتصادية ألنو يساعد المؤسسة لبموغ أىدافيا المرجوة وزيادة مردودية اإلنتاج وىذا 
فعمى  ويجعميا تصل مراتب العميا في اقتصاد المؤسسات. ما يحسن من صورتيا

المؤسسة االقتصادية الجزائرية سونمغاز فرع بشار العمل النيوض وذلك بتوفير 
المؤسسة كوالعمل عمى تعظيم منافعيا الحديثة إمكانيات خاصة بتكنولوجيا االتصال 

في المؤسسة لتمبية الحديثة الفعالة. وكذلك إعطاء أولوية وأىمية لتكنولوجيا االتصال 
تكثيف الدورات التدريبية الخاصة باألنظمة ب ، وذلكحاجات المؤسسة الداخمية

تزويد كل مصالح المؤسسة بشبكة ، و المتجددة في تكنولوجيا االتصال الحديثة
 االنترنت لتطمع عمى مختمف االستحداثات لتطبيقات الخاصة بعمميم.
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 : الكتب

 ب ط، ب دار ن. ،0202مياب، شبكات الحاسبات،  أبو -

 .0220، أبو ظبي، 0أحمد ريان، خدمات اإلنترنت، المجمع الثقافي، ط -

، االردن، عمان، 0بسام عبد الرحمن المشاقبة، نظريات االتصال، دار أسامة، ط -

0202 . 

وانعكاساتيا عمى حسام الممحم وعمار خير بك، شبكات االنترانت )بنيتيا االساسية  -

 ،0222، 0المؤسسات(، دار الرضا، ط

حسن عماد مكاوي وليمى حسن السيد، االتصال ونظرياتو المعاصرة، الدر المصرية  -

 .0991، القاىرة، 0المبنانية، ط

 حسن ىادي لذيذ، مبادْى وأساسيات الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعمومات، العراق. -

 ، مقدمة في شبكات بد الرحمان اليريشسعد عمي الحاج بكري وعبد المحسن ع -

 .، جامعة الممك سعودالبنية و التخطيط واإلدارة واألمن االتصال،

 .0229ب ط، ب دار ن،  سمير صالح عبد اهلل، بحوث في الشبكات، -

 السودان. عبد الرحمان محجوب حمد، مدخل لمحاسب اآللي، ب ط، -

 ب ط، ب دار ن. الحديثة،عبد المجيد ميالد، المعموماتية وشبكات االتصال  -

 النظريات(، -الخصائص-كامل خورشيد مراد، االتصال الجماىيري واالعالم )التطور -

 .0202، عمان، األردن،0دار المسيرة، ط
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 ماىر عودة الشمايمة وآخرون، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، دار اإلعصار العممي  -

 .0202، األردن_عمان، 0لمنشر والتوزيع، ط

 ، ب دار ن.طب  ،Network، شبكات الحاسبديمحمد الرشي -

، القاىرة، 0محمد محمد اليادي، تكنولوجيا المعمومات وتطبيقيا، دار الشروق، ط -

0919. 

، 0محمود حسن إسماعيل، مبادئ عمم االتصال ونظريات التأثير، الدار العالمية، ط -

0222. 

 محمود عمم الدين، تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصال الجماىيري، العربي لمنشر  -

 .0992والتوزيع، 

دار  ىارون منصر، تكنولوجيا االتصال الحديثة )المسائل النظرية والتطبيقية(، -

 األلمعية 

 ، الجزائر.0لمنشر والتوزيع، ط

ب ط ، ب دار ن  ممتقى البحث العممي، ىاني عرب، فن االتصال في اإلدارة، -

،0222. 

 موريس أنجرس، منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية )تدريبات عممية(،  -

 .0222؛0222، دار القصبة لمنشر، الجزائر،0)ترجمة بوزيد صحراوي، وسعيد سبعون(، ط

 منال ىالل المزاىرة، تكنولوجيا االتصال والمعمومات، ب ط، ب دار ن. -
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ديوان  الجزائر: المؤسسة دراسة نظرية تطبيقية،ناصر قاسمي االتصال في  -

 المطبوعات 

  .0200الجامعية، 

 ، 0ياسر خضير البياتي، اإلعالم الجديد )الدولة االفتراضية الجديدة(، دار البداية، ط -

 .0202عمان، األردن، 

 وثائق من مؤسسة سونمغاز_ فرع بشار -

 :األطروحات والرسائل

 وجية نظر البنك: دراسة حالة شركة األشغال العامةأحالم مخبي، تقيم المؤسسة من  -

والطرقات، رسالة الماجستير في عموم االقتصادية، تخصص بنك وتأمينات، كمية العموم 

 .0222االقتصادية وعموم التسيير، جامعة منتوري، 

 بن بوزيد شيرزاد، دور تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسات  -

المتوسطة، دراسة حالة الشركة ذ م م لمخدمات العامة والتجارة آل دوداح، شيادة الصغيرة و 

الماجستير في عموم التسيير، تخصص: تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمية العموم 

 .0200االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

 لإلدارة االستشفائية الجزائرية، دراسة وصفية بن قيط الجودي، إستراتيجية االتصال  -

لإلدارة االستشفائية باألغواط، رسالة ماجستير في عموم اإلعالم والتصال، كمية العموم 

 .0200، -22-السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر
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 .0202زواوي فضيمة، محاضرات في تسيير المؤسسات، جامعة بوقرة، بومرداس،  -

 

 الفعالية االتصالية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة ميدانية  صبرينة رماش، -

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في SONELGAZفي الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز

العموم في عمم االجتماع فرع: تنمية وتسيير الموارد البشرية، قسم عمم االجتماع والديمغرافيا، 

 .0221قسنطينة،  -والعموم االجتماعية، جامعة منتوريكمية العموم اإلنسانية 

 عامر حبيبة، دور المؤسسات االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في ظل  -

دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية،  التكتالت االقتصادية العالمية،

كمية العموم االقتصادية رسالة دكتورا عموم في عموم التسيير، تخصص عموم التسيير، 

 .0202والتجارية وعموم التسيير، جامعة بوضياف المسيمة، 

 عبد الرحمان القري، التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال وأثرىا عمى اإلدارة  -

االستراتيجية لمموارد البشرية: دراسة حالة مؤسسة اقتصادية، شيادة الدكتوراه في العموم 

وم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة فرحات عباس االقتصادية، كمية العم

 0202، 0سطيف

 فاندي سييمة خيرة، واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل تحديات اقتصاد  -
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السوق، رسالة الدكتوراه في العموم االقتصادية، تخصص تحميل اقتصادي، العموم االقتصادية 

 ة والتسيير والعموم التجارية، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان.والتسيير، كمية العموم االقتصادي

 فوزي محيريق، محاضرات في اقتصاد المؤسسة، موجية لطمبة العموم االقتصادية  -

وعموم التسيير، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الشييد حمو لحضر الوادي، 

0202. 

 الجزائرية بين النظرية والتطبيق: دراسة قادري محمد، االتصال الداخمي في المؤسسة -

حالة مؤسسة الخزف المنزلي تافنة بمغنية، رسالة الماجستير في عموم التسيير، تخصص 

األعمال، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية، جامعة أبي بكر   إدارة 

 .0229بمقايد تممسان، 

  عمى أنماط االتصال االجتماعي لدى الطالب مريم ماضوي، تأثيرات الياتف النقال -

طمبة جامعة قسنطينة أنموذجا، رسالة الماجستير، تخصص اإلعالم وتكنولوجيا  -الجامعي

االتصال الحديثة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية والعموم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر 

 باتنة. –

 : المجالت

 أحمد ميمي سمية وآخرون، دور االتصال الداخمي في تطوير األداء الوظيفي في  -

، جامعة 2مؤسسة اتصاالت الجزائر بالمسيمة، مجمة افاق عموم اإلدارة واالقتصاد، العدد 

 .0201محمد بوضياف، المسيمة، الجزائر، 
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 االتصال داخل المؤسسة، مجمة العموم اإلنسانية، العدد الثاني،  األمين بمقاضي، -

 .0202يدي، أم البواقي، الجزائر، ھجامعة العربي بن م

 برقية سييمة، أساليب االتصال التنظيمي ودورىا في تفعيل الموارد البشرية في  -

 .0202، ورقمة، الجزائر، 02المؤسسة، مجمة العموم االنسانية واالجتماعية، العدد

 بن عنتر عبد الرحمان، مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية وآفاقيا  -

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.0المستقبمية، مجمة العموم اإلنسانية، العدد 

حديد يوسف وبراىمة نصيرة، تكنولوجيا االتصال الحديثة واختراق الخصوصية  -

 الثقافية

، جامعة جيجل، 02العموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  لألسرة الحضرية الجزائرية، مجمة

 .0202الجزائر، 

 شادلي شوقي، أثر حجم المؤسسة اإلقتصادية في درجة تبنييا لتكنولوجيا المعمومات  -

 .0229، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 22واالتصال، مجمة الباحث، عدد 

 

 : مواقع الكترونية

- https://top10siteshosting.com/what-is-host-sites/  . 

- http://4pcs-solutions.blogspot.com/. 

- https://www.startimes.com/f.aspx?t=8298888. 

https://top10siteshosting.com/what-is-host-sites/
http://4pcs-solutions.blogspot.com/
https://www.startimes.com/f.aspx?t=8298888
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- https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=313468. 

- https://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=21849 

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=313468


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحققائمة 
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 LAN: تمثل شبكة المحمية 01صورة رقم

 

 

 

 

 BUS المساري الناقل الشبكة: تمثل  02صورة رقم
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 Network star الشبكة النجمية: تمثل 30صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 Ring networks الحمقية الشبكات: تمثل 30صورة رقم 
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 Meshالتشابكية الشبكات: تمثل 30صورة رقم 

 

 

 

 

 

 Treeالشجرية الشبكة: تمثل 30صورة رقم 

 .www.kutub.info: من موقع 6، 5، 4، 3،2، 1مصدر الصور

 : من كتاب تكنولوجيا المعمومات لجمال عبد الفتاح عبد الصمد.77مصدر الصورة
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اآللي : تمثل الكومبيوتر الشخصي، الخادم، الحاسب المحمول، الحاسب 30صورة رقم 
 الممتاز.
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 هيكاللعامممديريةالتوزيعالكهرباء والغاز بشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل المقابمة

 البيانات الشخصية:

 السن:

 الجنس:

 المستوى التعميمي:

 الوظيفة:

 الخبرة المهنية:

 محاور المقابمة:

 المحور األول: التكنولوجيا االتصالية الحديثة المستخدمة داخل المؤسسة؟

 السؤال األول: ماذا تعرف عن تكنولوجيا االتصال الحديثة؟

 السؤال الثاني: ما نوع تكنولوجيات االتصال الحديثة التي تستخدمونها داخل المؤسسة؟ 

 السؤال الثالث: فيما تستخدم شبكات االتصال الحديثة في المؤسسة؟ 

 المحور الثاني: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة؟

 تغيير في مؤسستكم؟ السؤال األول: في نظرك؛ هل تكنولوجيا االتصال الحديثة أحدثت

 السؤال الثاني: هل ساهمت تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحسين أداء المؤسسة؟

 السؤال الثالث: هل تعمل مؤسستكم عمى مواكبة التكنولوجيا الحديثة من حيث تدريب وتكوين العمال؟ 

 كنولوجيا الحديثة؟المحور الثالث: ماهي المعوقات والمشاكل التي تواجهها المؤسسة في استخدام الت

 ؟هل تجد مؤسستكم صعوبات في استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة السؤال األول:

 السؤال الثاني: هل يعتبر عدم توفر الكفاءات في مجال تكنولوجيا االتصال عائق تتعرض إليه المؤسسة؟

 السؤال الثالث: هل تواجه مؤسستكم انقطاعات في شبكات االتصال؟
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 /https://www.sadeg.dzالموقع االلكتروني لمؤسسة سونمغاز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sadeg.dz/
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 ممحق المصطمحات:

1. FTP (file transfert protocol)  : يتم فيها تخزين هو عبارة عن مخزن لممعمومات
 الممفات الخاصة بالعمال بطريقة منتظمة يتم اجرعها عند الضرورة.

3. (Le SGC (Système de Gestion Clients:  هو نظام جديد يتم من خالله
 .طمب الربط بالكهرباء والغاز من طرف الزبون

2. VPN (Réseau Prive Vitule) : هي نظام عام يغطي استعمال شبكات عامة أو
 المستخدمين المفصولين عن بقية مستخدمين الشبكة.خاصة إلنشاء مجموعة من 

الذي يتكون من جانبين: اإلعالم اآللي واالتصاالت وهو نظام يمكننا من  :نظام السكادا .4
 Pawerمراقبة والحصول عمى معطيات في الوقت اآلني ويحتوي هذا النظام عمى تطبيق

CC . 
5. La Flout: اتفاقية بين المؤسسة سونمغاز )شريحة اتصالية خاصة بالمؤسسة سونمغاز

 .وشركة موبيميس(
لذي يحتوي حساب االلكتروني شخصي ا :Office ex changerتطبيق التنسيق .6

 .بغيت االتصال مع مختمف المصالح Boite email personnelلمموظفين
7. Compte Nova: وهو برنامج لتسيير أجور العمال. 
وهو  :Gestion de engagement de entrepriseتطبيق تسيير التزامات  .8

 المقاول منذ بداية مشروعه حتى نهايته.أجور تطبيق لمتابعة 
هو نظام تسيير الحسابات :  SGC (Système Gestion de Compte)نظام .9

خاص بمصمحة العالقات التجارية يتم فيه تبادل الخبرات بين المصالح عن طريق 
 .رسائل
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يعمل عمى متابعة المحاسبات البنكية والبريدية الجارية الخاصة  تطبيق المالية: .17
 بالشركة.

 : يقوم عمى تسيير حسابات الزبائن.تطبيق تسيير محاسبة الزبائن .11
 .خاص بمتابعة عقود الموردين والصفقات تطبيق تسيير التزامات: .13
تطبيق اتصالي يتم فيه ارسال رسائل الكترونية متبادلة بين  :Monticeتطبيق .12
 لمصالح.ا
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