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 اللهم إذا أعطيتني هجاحا فال جفقدوي جواضعا وإذا أعطيتني جواضعا فال جفقدوي اعتزاشا 

 

 بكسامتي واجعلني من الرين إذا أعطوا شكسوا وإذا أوذوا صبروا وإذا أذهبوا استغفسوا

 

 

 اللهم ال ججعلني أصاب بالغسوز إذا هجحت وال باليأس إذا فشلت وذكسوي دائما بان الفشل

  

 طسيق الىجاح فاعني

 

 يا زب إوي أجوكل عليك

 

 اللهم علمني أن التسامح هو أكبر مساجب القوة وان حب الاهتقام هو أول مساجب الضعف

 

 اللهم إذا أسأث إلى الىاس أعطني شجاعت الاعتراز وإذا أساء لي الىاس أعطني شجاعت العفو 

 

 آمين يا زب العاملين

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 
في هره اللحظت من خياحي التي ًخىقف فيها القطاز الري ًدمل إكليل الخخىيج بىجاحي أقف بل 

 أجىقف ألبدث عن أصل الىجاح عن جىىد الخفاء الرًن ًدفعىهني إلى ألامام

 الحمد هلل الري أعاهني بالعلم وشيىني بالحلم وأكسمني بالخقىي واخملني بالعافيت

أدام هللا لها الصحت و أمي أمي  من أهازث في قلبي خب العلم أمي إلى املخىاضعأجقدم بئهداء عملي 

 العافيت.

 إلى أبي الغالي أطال هللا في عمسه.

 إلى كل ألاخىة وألاخىاث وأفساد العائلت كبيرا وصغيرا

 في كل أقطاز املعمىزةإلى كل عائلت "دًدوش" أًىما كاهىا 

 ىا بأي ش يء وكاهىا لىا سىدا في مخخلف مساخل الحياة.إلى كل الرًن زافقىوي ولم ًبخلىا علي

إلى زوح "أسامت خيخاحي" و"مدمد عيساوي" و"خمصة شهصان" الرًن فازقىها وغادزوا إلى بازئهم زخمت 

 هللا عليهم وأسكنهم فسيذ جىاهه.

 إلى زوح "زشيدة دبدوش" التي فازقخىا في سن الصهىز وجسكت فساغا زهيبا في العائلت 

 والصمالء في الدزاست والعمل  ألاصدقاء والصدًقاثإلى كل 

 إلى كل من هطق بكلمت الخىخيد لساهه وصدقها قلبه.

ت مدمد صلى هللا عليه وسلم  .إلى كل من صلى على خير البًر

 إلى كل من وسعتهم ذاكسحي ولم حسعهم مركسحي.

 إلى كل هؤالء أهدي ثمسة هجاحي.

 



 
 

اللهم أهت ولي الحمد فلك الحمد الري تساه ًقادز قدزك ويىاشن وعمك ويكافئ مىك فإوي ال 

 أحص ي ثىاءا عليك كما أثىيت على هفسك فلك الحمد والشكس ًا زب.

الري لم ًبخل على بىصائحه  عمامة"و العربي بأتقدم بالشكس الجصيل إلى أستاذي املشسف "

 وتىجيهاته القيمت.

الدكتىز غصال عبد القادز من جامعت املسيلت الري لم ًبخل علي بىصائحه إلى ألاستاذ 

 القيمت

إلى كل أساتذة قسم علوم إلاعالم و الاتصال بكل من  جامعة عبد الحميد بن باديس 

 مستغانم، وجامعة محمد بوضياف املسيلة.

 إلى كل أساتذة قسم علم النفس بجامعة محمد بوضياف املسيلة

الرًن سهسوا على إهازة دزبي العلم إلي من املستىي الابتدائي إلى املستىي إلى كل ألاساترة 

 الجامعي وما بعد التدزج.

 ألف تحيت وشكس لكل سكان والًت مستغاهم والًتىا الثاهيت الرًن لم ًبخلىا عليىا بأي ش يء

 .وفي ألاخير ال أوس أن أشكس كل من ساهم في دعم وإهجاش هرا العمل من قسيب أو من بعيد

ألف تحيت وتقدًس إلى كل سكان والًت بسج بىعسيسيج والًت املسيلت ووالًت سطيف ووالًت 

 بجاًت. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 احملتويات  سفهر
 

 فهرس المحتويات
  اءإهد

  شكر 
  فهرس المحتويات

  فهرس الجداول
 فهرس األشكال

  ممخص

 أ مقدمة
 الجانب المنهجي

 الفصل األول : اإلطار المنهجي لمدراسة
 70 أوال/ إشكالية الدراسة

 21 ثانيا/ فرضيات الدراسة
 21 ثالثا/ أسباب اختيار موضوع الدراسة

 21 رابعا/ أهمية الدراسة
 21 خامسا/ أهداف الدراسة

 21 سادسا/ تحديد مفاهيم ومصطمحات الدراسة
 12 سابعا/ المقاربات النظرية لمدراسة 
 17 ثامنا/ الدراسات السابقة والمشابهة

 11 / مجاال الدراسةتاسعا
 14 / منهج الدراسةعاشرا

 17 مجتمع البحث والعينة حادي عشر/
 11 ات/ أدوات جمع البيانثاني عشر
 11 / تطبيق اختبار الصدق والثباتثالث عشر
 11 / أسموب المعالجة اإلحصائية لمبياناترابع عشر

 الجانب النظري
 تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثةالفصل الثاني : 

 مدخل
 أوال/ نشأة وتطور تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة.

17 
12 



 احملتويات  سفهر
 

 12 عالم واالتصال الحديثة.تحديد مفهوم تكنولوجيا اال  -2
 10 تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة.  -1
 07 خصائص ومميزات تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة. -1
 01 .آثار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة -1

 42 ثانيا/ الحاسب اآللي ومختمف الشبكات االتصالية والمواقع االلكترونية.
 42 لحاسوب.ا -1
 41 شبكة االنترنيت. -1
 51 شبكة االنترانت. -1
 54 شبكة اإلكسترانت.  -1
 271 البريد االلكتروني. -1
 .-الفيسبوك –موقع التواصل االجتماعي  -1

 خالصة
271 
221 

 مؤسسة كوندور الكترونيكس في ظل تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثةالفصل الثالث: 
 تقديم
 تقديم شامل لمؤسسة كوندور الكترونيكس.أوال/ 

221 
221 

 221 نشأة مؤسسة كوندور -1
 221 المراحل التي مرت بها مؤسسة كوندور -2
 225 التعريف بمؤسسة كوندور  -3
 212 مهام مؤسسة كوندور -4
 211 أهمية  مؤسسة كوندور -5

 211 ثانيا/ الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور الكترونيكس.   
 211 ي لممؤسسة.الهيكل التنظيم  -2
 211 دراسة وتحميل الهيكل التنظيمي لممؤسسة. -1

 215 ثالثا/ مؤسسة كوندور وتكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة.
 215 جهاز الحاسوب واستخداماته في مؤسسة كوندور. -2
 212 االنترنيت واالنترانت واالكسترانت واستخداماتهم في مؤسسة كوندور. -1
 211 ستخداماته في مؤسسة كوندور.البريد االلكتروني وا -1
 211 الفيسبوك واستخداماته في مؤسسة كوندور. -1



 احملتويات  سفهر
 

 210 رابعا/ مؤسسة كوندور واالستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة.
 210 تجربة مؤسسة كوندور في االستثمار في تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة. -2
 215 ني التكنولوجيا.عوامل نجاح تجربة مؤسسة كوندور في مجال تب -1
 211 أهمية التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة. -1
أهدددداف مؤسسدددة  كونددددور أفاقهدددا المسدددتوبمية فدددي ظدددل تكنولوجيدددا االعدددالم واالتصدددال  -4

 211 الحديثة. 

 211 .مميزات منتجات مؤسسة كوندور الكترونيكس  -1
 215 خالصة

 الجانب التطبيقي
 يل البيانات عمى ضوء الفرضيات: تحمالرابعالفصل 

 211 أوال/ تفريغ وتحميل البيانات عمى ضوء الفرضيات
 111 ثانيا/ النتائج العامة لمدراسة عمى ضوء الفرضيات

 111 ثالثا/ التوصيات والمقترحات 
 110 خاتمة

 117 قائمة المراجع
 مالحق الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 احملتويات  سفهر
 

 
 -فهرس الجداول  -

 
 الصفحة عنوان الجدول الرقم

ن توزيع مفردات مجتمع البحث حسب المصالح التي يعممون بها بمؤسسة يبي 72
 كوندور

12 

 211 توزيع المبحوثين حسب الجنس  بمؤسسة كوندور 71
 211 توزيع المبحوثين حسب السن  بمؤسسة كوندور 71
 210 توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي بمؤسسة كوندور 71
 214 ة كوندورتوزيع المبحوثين حسب األقدمية  بمؤسس 71
 217 توزيع المبحوثين حسب المنصب الذي يشغمونه بالمؤسسة محل الدراسة 71

درجات استخدام المبحوثين لتكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة  70
 كوندور

211 

74 
يبين اهتمام المبحوثين بمتابعة وسائل االتصال الجماهيرية )صحافة مكتوبة، 

 ( أم ال بمؤسسة كوندور -جديد-ونيإذاعة، تمفزيون، إعالم الكتر 
211 

 211 يوضح طبيعة االتصاالت التي يووم بها المبحوثين في المؤسسة محل الدراسة 75
 211 يبين وسائل االتصال التي يستخدمها المبحوثين في العمل بمؤسسة كوندور  27
 211 مدى استخدام المبحوثين لجهاز الحاسوب في العمل  بمؤسسة كوندور 22
 210 المبحوثين في استخدام جهاز الحاسوب  بمؤسسة كوندور درجة تحكم 21
 211 مجاالت استخدام جهاز الحاسوب بمؤسسة كوندور   21
 215 مدى استعانة المبحوثين باألسموب اليدوي  بمؤسسة كوندور 21
 207 بمؤسسة كوندور  -في حالة اإليجاب  –أسباب االستعانة باألسموب اليدوي  21
 202 رانت في العمل  بمؤسسة كوندورمدى استخدام شبكة االنت 21
 201 بمؤسسة كوندور    -في حالة اإليجاب  –مجاالت استخدام شبكة االنترانت  20
 201 بمؤسسة كوندور  -في حالة السمب  –أسباب عدم استخدام شبكة االنترانت  24
 201 مدى استخدام المبحوثين لشبكة االنترنيت في العمل  بمؤسسة كوندور 25
 201 بمؤسسة كوندور  -في حالة اإليجاب  –ام شبكة االنترنيت مجاالت استخد 17



 احملتويات  سفهر
 

 204 بمؤسسة كوندور  -في حالة السمب  –أسباب عدم استخدام شبكة اإلنترنيت  12
 205 مدى استخدام المبحوثين لشبكة اإلكسترانت  بمؤسسة كوندور 11
 247 بمؤسسة كوندور  -في حالة اإليجاب  –مجاالت استخدام شبكة اإلكسترانت  11
 242 بمؤسسة كوندور  -في حالة السمب  –أسباب عدم استخدام شبكة اإلكسترانت  11
 241 يوضح مدى استخدام البريد الكتروني  في مؤسسة كوندور 11

11 
في مؤسسة   –في حالة اإليجاب  –مجاالت استخدام البريد االلكتروني 

 كوندور
241 

10 
في مؤسسة  -في حالة السمب –أسباب عدم استخدام البريد االلكتروني 

 كوندور
241 

14 
في مؤسسة   -الفيسبوك -يوضح مدى استخدام شبكة التواصل االجتماعي

 كوندور
241 

15 
 –في حالة اإليجاب -مجاالت استخدام شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك 

 في مؤسسة كوندور
241 

17 
في مؤسسة كوندور  -في حالة السمب –أسباب عدم استخدام موقع الفيسبوك 

 كسالكتروني
244 

12 
ما إذا كان المبحوثين يواجهون صعوبات في استخدام تكنولوجيا االتصال 

 245 الحديثة في المؤسسة كوندور

11 
طبيعة الصعوبات التي يواجهها المبحوثين في استخدام تكنولوجيا اإلعالم 

 257 في مؤسسة كوندور –في حالة اإليجاب  –واالتصال الحديثة 

11 
مسبوة باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة أم ال ما إذا كان لممبحوثين معرفة 

 252 في مؤسسة كوندور

11 
مصادر المعرفة المسبوة باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في مؤسسة 

 251 –في حالة اإليجاب  –كوندور 

11 
ضمان أو عدم ضمان المؤسسة حصص تدريبية لمتحكم في استخدام  ا

 251 ثةتكنولوجيا اإلعالم و االتصال الحدي

 251 في مؤسسة كوندور  –في حالة اإليجاب  –يوضح طرق التدريب 11

درجة تحكم المستفيدين من التدريب في استخدام تكنولوجيا اإلعالم و االتصال  10
 الحديثة بعد التدريب في مؤسسة كوندور

251 



 احملتويات  سفهر
 

 

14 
يبن ترتيب  استخدام  كل تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة 

 250 كوندور

15 
الفروق في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور 

 255 حسب متغير الجنس

17 
الفروق في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور 

 172 حسب متغير السن

12 
الفروق في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور 

 171 غير المستوى التعميميحسب مت

11 
يبين فروق استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور 

 170 حسب متغير المنصب

11 
رأي المبحوثين حول قدرة تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى إحداث تجديد في 

 127 شكل العمل في مؤسسة كوندور

عالم واالتصال الحديثة في مؤسسة أنماط التغيير التي أحدثتها تكنولوجيا اال 11
 كوندور الكترونيكس

122 

رأي المبحوثين حول ما إذا كانت تكنولوجيا االتصال الحديثة قد ساهمت في  11
 تحسين االتصال داخل مؤسسة كوندور

121 

 -مظاهر تحسين االتصال الداخمي والتي أفرزتها تكنولوجيا االتصال الحديثة  11
 كوندور في مؤسسة  –في حالة اإليجاب 

121 

رأي المبحوثين حول ما إذا كانت تكنولوجيا االتصال الحديثة قد فّعمت  10
 االتصال الخارجي في مؤسسة كوندور

121 

مظاهر تفعيل االتصال الخارجي التي أفرزتها تكنولوجيا االتصال الحديثة في  14
 –في حالة اإليجاب  –مؤسسة كوندور 

121 

نولوجيا االتصال الحديثة قد حسنت من آراء المبحوثين حول ما إذا كانت تك 15
 مستوى اإلنتاجية في مؤسسة كوندور الكترونيكس

120 

 –مظاهر تحسين اإلنتاجية التي أتاحتها تكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة  17
 في مؤسسة كوندور –في حالة اإليجاب 

124 

 125العمل آراء المبحوثين حول مدى تحسين تكنولوجيا االتصال الحديثة لمحيط  12



 احملتويات  سفهر
 

 في مؤسسة كوندور الكترونيكس

11 
في  -مظاهر تحسين محيط العمل التي أفرزتها تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 117 في مؤسسة كوندور الكترونيكس –حالة اإليجاب 

11 
آراء المبحوثين في مؤسسة كوندور الكترونيكس حول ما إذا كانت لتكنولوجيا 

 111 االعالم و االتصال الحديثة سمبيات

 111 –في حالة اإليجاب  –يوضح نوع السمبيات  11

11 
العالقة بين استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة والتغير في شكل 

 العمل بمؤسسة كوندور
111 

11 
االتصال  وتحسن الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة
 كوندور لمؤسسة الداخمي

114 

10 
االتصال  وتحسن الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة

 كوندور لمؤسسة الخارجي
111 

14 
إنتاجية  وتحسين الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة

 كوندور العمل في مؤسسة
110 

15 
محيط  وتحسين الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة
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 ممخص الدراسة:
 / المغة العربية:1

األدوار الكثيرة والكبيرة التي باتت تمعبيا تكنولوجيا االتصال الحديثة في حياة 
في األفراد والمنظمات والمجتمعات السياسية واالقتصادية والثقافية، حيث جعمتيا تدخل 

متطمبات البنية  التحتية لمعديد من المؤسسات )األنساق المفتوحة(، التي تريد مسايرة 
ومواكبة التطورات الحديثة السيما منيا المؤسسات االقتصادية الخاصة التي أصبحت 
الشريان الحقيقي لالقتصاد الدول المتقدمة، وخاصة المؤسسات الخاصة في األقطار 

لة الجزائرية عمى وجو الخصوص، التي تدرك دور التجديد العربية عمى العموم والدو 
والحداثة وفعالية المبتكرات التكنولوجية ووسائطيا في تغيير أنماط االتصال وأشكال 

الذي تستخدمو المؤسسات االقتصادية الخاصة في الدول  التسيير الكالسيكي القديم
 النامية.

ديثة ووسائطيا الجديدة حتمية البد التأقمم والتعايش مع المدخالت التكنولوجية الح
منيا من اجل مسايرة التطورات الحاصمة في العالم الذي نعيشو، وقد كانت المؤسسات 
الغربية السباقة في ميدان إدخال تكنولوجيا االتصال الحديثة واستخداميا وتوظيفيا في 

ذ دخمت نشاطيا، والمؤسسات الجزائرية عمى العموم  ليست معزولة عن ىذا التطور إ
تكنولوجيا االتصال الحديثة إلى شريان نشاطاتيا اليومية في ظل عدة معطيات من بينيا 
االنفجار المعرفي، االقتصاد الرقمي، اإلعالم الجديد ومختمف الوسائط والشبكات 
االتصالية الحديثة، ومن ىذا االعتبار والمنطمق جاءت دراستنا ىذه إلى التعمق في واقع 

ي ليذا التكنولوجيات في مؤسساتنا الوطنية، عمى نظرية انتشار األفكار االستخدام الفعم
لمارشال ماك  -الحتمية التكنولوجية–المستحدثة الفريت لروجر، والتأثير التكنولوجي 

 لوىان ، وقد كان ذلك من خالل دراستنا الميدانية بمؤسسة كوندور بوالية برج بوعريريج .
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ما واقع االستخدام الفعمي لتكنولوجيا االعالم األتي:  وقد طرح الباحث اإلشكال الرئيسي
 واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس؟
 وقد افترض الباحث عشر فرضيات كانت كاألتي:  

: ىناك تباينا في استخدام التكنولوجيات االتصالية الحديثة متمثمة في الفرضية األولى
اإلنترنيت وشبكة اإلكسترانت، وشبكات التواصل )جياز الحاسوب، شبكة اإلنترانت، شبكة 

 ، البريد االلكتروني( من ناحية الترتيب.-الفيسبوك -االجتماعي
توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام تكنولوجيا اإلعالم  الفرضية الثانية:

واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتغير الجنس عند مستوى داللة 
0.00. 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام تكنولوجيا اإلعالم الفرضية الثالثة
واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتغير العمر عند مستوى داللة 

0.00. 
توجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم  الفرضية الرابعة:

مؤسسة كوندور تعزى لمتغير المستوى التعميمي عند مستوى داللة واالتصال الحديثة في 
0.00 

توجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم   الفرضية الخامسة:
 .0.00واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور تعزى لمتغير المنصب عند مستوى داللة 

بين استخدام تكنولوجيا االعالم توجد عالقة ذات داللة احصائية  الفرضية السادسة:
واالتصال الحديثة   والتغيير في شكل العمل في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى 

 0.00داللة 
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توجد  عالقة ذات داللة احصائية بين استخدام  تكنولوجيا االعالم  الفرضية السابعة:
ترونيكس عند مستوى واالتصال الحديثة  وتحسن االتصال الداخمي في مؤسسة كوندور الك

 .0.00داللة 
توجد عالقة ذات داللة احصائية استخدام  تكنولوجيا االعالم واالتصال  الفرضية الثامنة:

الحديثة و تحسن االتصال الخارجي في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى داللة 
0.00. 

توجد عالقة ذات داللة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم  الفرضية التاسعة:
واالتصال الحديثة وتحسين إنتاجية العمل في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى 

 .0.00داللة 
توجد عالقة ذات داللة احصائية في استخدام التكنولوجيا الحديثة  الفرضية العشرة:

في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى  لإلعالم واالتصال وتحسين محيط العمل
 .0.00داللة 

واختيارنا ليذا الموضوع لم يكن عشوائيا بل نتيجة لعدة أسباب أىميا:  أىمية 
الموضوع: الذي تنبع من أىمية اتصال المؤسسة وكذا دور تكنولوجيا االتصال الحديثة 

في اختياره، ىذه الحداثة في تفعيمو وتحسينو، كما أن حداثة الموضوع تعد سببا رئيسيا 
تنطمق من جدة التكنولوجيات اإلعالمية واالتصالية الحديثة ووسائطيا المتطورة حيث تعد 

 من أبرز المبتكرات في الوقت الراىن.
 وأمال منا في التعمق أكثر في الموضوع كانت أىداف دراستنا كاآلتي:

يثة وآثار ىذا االستخدام عمى دراسة االتصال واستخدام الفعمي لتكنولوجيا االتصال الحد
 االتصال المؤسساتي وعمى مستوى أداء المؤسسة االقتصادية الخاصة.

محاولة إثراء البحوث العممية في ىذا الميدان خصوصا لحداثة الموضوع، ويتماشى مع 
ىذين اليدفين ىدف عممي تمخص في التدرب والتعود عمى القيام بالبحوث الميدانية، وكذا 
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طبيق اإلجراءات المنيجية وتقنيات البحث في العموم االجتماعية عمى وجو التحكم في ت
 العموم ومنيجية البحث في عموم اإلعالم واالتصال عمى وجو الخصوص.

ولتحقيق ىذه األىداف اعتمدنا في إجراء ىذه الدراسة الوصفية عمى منيج المسح        
فيد تحميل النتائج الكمية، حيث ال وضمن منيج المسح استخدمنا "المسح التحميمي" الذي ي

يكتفي بالتكميم بل يضيف لو التفسير الكمي، ونظرا لمحدودية عدد مفردات مجتمع 
البحث، قد فضمنا ألن يكون المسح شامال لجميع الموظفين العاممين في اغمب مكاتب 
 ودوائر المؤسسة والمزودين بتكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة المدروسة )جياز

الحاسوب، والشبكات االتصالية(، مستعينين في جمع المعمومات بأداتين ثانويتين ىما: 
المقابمة، والمالحظة في عين المكان وذلك لكشف بعض الحقائق كظروف االستخدام 
وعاداتو وكيفيتو، وأيضا عمى المقابمة نصف المييكمة، بيدف جمع المعمومات عن تاريخ 

عمومات عن المؤسسة محل الدراسة، وكذا التكنولوجيات المؤسسة نشاطاتيا ومختمف الم
المستخدمة واألفراد المستخدمين ليا، وقد ساعدتنا ىذه المعمومات عمى بناء أداة البحث 

غير –األساسية "استمارة االستبيان"، كما استخدمنا المقابمة المييكمة والمقابمة الحرة 
عمى بعض المعمومات التي توفرىا  في مراحل متقدمة من الدراسة، لمتعرف  -الرسمية

 ىذه التقنية والتي أفادتنا كثيرا في عممية التحميل.
كما استعنا بأداة رئيسية، وىي استمارة االستبيان، والتي قسمناىا إلى ثالث محاور 

 أساسية:
المحور األول: يضم بعض البيانات الشخصية، ويجيب المحور الثاني عن مدى استخدام 

م واالتصال الحديثة في المؤسسة من خالل الفرضيات الستة األولى تكنولوجيا اإلعال
والتي تخص التباين في استخدام مختمف التكنولوجيات وكذا الفروق في االستخدام حسب 
البيانات الشخصية لممبحوثين، بينما يشمل المحور الثالث عمى آثار ىذا االستخدام عمى 

سابعة والثامن والتاسعة والعاشرة لمدراسة، المؤسسة محل الدراسة من خالل الفرضية ال
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والت تربط عالقة استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور بمستوى 
 أداء المؤسسة.

 وبعد جمع المعمومات ميدانيا وتحميميا توصمنا إلى جممة من النتائج نوجزىا فيما يمي:
استخداما متباينا لتكنولوجيا االتصال خمصت الدراسة إلى أن ىناك الفرضية األولى: 

المرتبة  Computerالحديثة الخمس في المؤسسة المدروسة بحيث احتل جياز الحاسوب 
األولى من ناحية االستخدام، في حيت احتل البريد الكتروني المرتبة الثانية، بينما احتمت 

  - Facebookالفيس بوك -وشبكات التواصل االجتماعي  Internetشبكة االنترنت
المرتبة  Intranet معا المرتبة الثالثة من ناحية االستخدام، واحتمت شبكة اإلنترانت

، من حيث االستخدام Extranetالرابعة، فيما عادة المرتبة األخيرة لشبكة اإلكسترانت 
 داخل مؤسسة كوندور الكترونيكس.

فيروق في استخدام  لم تتحقق، حيث توصمت الدراسة إلى انو ال توجد الفرضية الثانية:
تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتغير الجنس، 
حيث يمكن القول ان جنس المبحوث أو العامل بمؤسسة كوندور ال يثر عمى نسبة 

 استخدامو لمتكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال.
عمى التوالي، حيث توجد  رابعة والخامسةتحقق الفرضية الثالثة والتوصمت الدراسة إلى 

فروق في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور الكترونيكس 
 تعزى لمتغير العمر، والمستوى التعميمي، والمنصب، عمى التوالي.

أدى استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة إلى تحسين مستوى أداء المؤسسة محل 
ساىمت في تفعيل االتصال بشقيو الداخمي والخارجي من خالل التواصل  الدراسة، حيث

بين العمال ومختمف الفروع والدوائر اإلدارية لممؤسسة وكذا سيولة التواصل و الوصول 
إلى الزبون، وكذا تحسين اإلنتاجية ومحيط العمل، كما توصمت الدراسة إلى ان استخدام 

الفيسبوك وجياز الحاسوب وكذا البريد االلكتروني االنترنيت وشبكات التواصل االجتماعي 
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ساىم بدرجة كبيرة في اتصال المؤسسة بشقيو الداخمي والخارجي وكذا سيل عممية 
الوصول إلى الجميور، وكذا التعريف بالمؤسسة وسيولة الوصل إلييا، وكذا عممية 

محل الدراسة  اإلشيار والبيع والشراء ووصول الزبون إلى المؤسسة االقتصادية الخاصة
"مؤسسة كوندور الكترونيكس"، حيث توصمت الدراسة إلى تحقق كل الفرضيات التي 
تنطوي تحت محور العالقة واألثر، أو باألحرى عالقة استخدام تكنولوجيا االعالم 
واالتصال الحديثة بمستوى أداء المؤسسة من خالل مؤشرات التغير في نمط وشكل 

خارجي وكذا إنتاجية العمل، ومحيط العمل بمؤسسة كوندور العمل، واالتصال الداخمي وال
 الكترونيكس.
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 /المغة الفرنسية:2
Résumé 
      De nombreuses grandes et les rôles qui sont joués par la 
technologie moderne de communication dans la vie des individus 
et des organisations, des communautés politiques, économiques et 
culturelles, où fait son intervention dans l'infrastructure de 
nombreuses entreprises, les exigences de formats (ouverts), vous 
souhaitez conserver et se tenir au courant des développements 
récents, en particulier les institutions économiques spéciales qui 
sont devenues une véritable artère de l'économie les pays 
développés, en particulier les institutions privées dans les pays 
arabes en général et l'état de l'Algérie en particulier, qui reconnaît 
le rôle de l'innovation et de la modernité et de l'efficacité de 
l'innovation technologique et de ses arguments dans l'évolution des 
modes de communication et les formes de l'ancienne gestion 
classique utilisée par les institutions économiques spéciales dans 
les pays en développement. 
      Adapter et faire face aux apports technologiques modernes et 
de nouveaux ses arguments inéluctabilité qui doivent être 
respectés afin de suivre l'évolution du monde dans lequel nous 
vivons développements, a été institutions Casbah occidentales 
dans l'introduction de technologies modernes de communication, 
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utiliser et d'employer le terrain, et les institutions algériennes ne 
sont généralement pas isolés de cette évolution, qui est entré dans 
la technologie de communication moderne artère activités 
quotidiennes à la lumière de plusieurs données, y compris 
l'explosion des connaissances, l'économie numérique, les médias 
des médias et la connectivité réseau moderne nouveau et différent, 
et l'esprit et l'esprit de notre étude sont venus à plonger plus 
profondément dans la réalité de l'utilisation réelle de cette 
technologie dans nos institutions nationales, dans le contexte de la 
théorie des formats, y compris les formats ouverts et de la théorie 
la propagation des idées nouvelles, ainsi que la théorie de 
l'utilisation et la satisfaction, et il a été fait à travers l'institution 
d'étude sur le terrain province Condor Bordj Bou Arreridj. 

Le chercheur a mis la confusion principale suit: Quelle est la 
réalité de l'utilisation effective de la technologie des médias et de 
communication modernes dans le Condor Électroniques 
Corporation? 
Le chercheur a pris dix hypothèses étaient les suivantes: 
La première hypothèse: Il y a une variation dans l'utilisation des 
technologies modernes de communication représentés dans le 
(ordinateur, intranet, l'extranet Internet et réseau, et les réseaux de 
communication socio-FACEBOOK, e-mail) en termes de l'ordre. 
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La deuxième hypothèse: Il existe des différences 
statistiquement significatives dans l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication moderne au Condor 
Électroniques Corporation en raison du sexe variable à 0,05 
différences de niveau. 

La troisième hypothèse: Il existe des différences 
statistiquement significatives dans l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication moderne aux différences 
Fondation Condor Électroniques en raison de l'âge variable au 
niveau de 0,05. 
Quatrième hypothèse: Il est statistiquement significatif dans 
l'utilisation de la technologie des médias modernes et de la 
communication dans la Fondation Condor en raison du niveau 
d'éducation variable à 0,05 différences de niveau 
Cinquième hypothèse: Il est statistiquement significatif dans 
l'utilisation des technologies de l'information et établissement de 
communication modernes différences condor en raison de la 
position variable au niveau de signification de 0,05. 
Sixième hypothèse: Il existe des différences statistiquement 
significatives entre l'utilisation de la technologie des médias et de 
la communication moderne et le changement à l'œuvre dans le 
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Condor Électroniques Corporation forment une relation au niveau 
de signification de 0,05 
hypothèse Septième: Il existe des différences statistiquement 
significatives entre l'utilisation de l'information et des technologies 
modernes de communication et une meilleure communication 
interne à la Fondation Condor Électroniques à la relation niveau de 
0,05. 
Huitième hypothèse: Il existe une relation statistiquement 
significative avec l'utilisation des médias et des technologies 
modernes de communication et une meilleure communication 
externe à la Fondation Condor Électroniques au niveau de 0,05. 
hypothèse Neuvième: Il est statistiquement significatif dans 
l'utilisation des technologies modernes de l'information et de la 
communication et d'améliorer la productivité du travail dans la 
relation Condor Électroniques Corporation au niveau de 0,05. 
Dix hypothèses: Il est statistiquement significatif dans l'utilisation 
de la technologie moderne pour informer et améliorer la 
communication et le travail à proximité de Condor Électroniques 
Corporation à la relation niveau de 0,05. 

Il a été supposé chercheur trois hypothèses pour l'analyse et 
l'interprétation du principal dilemme posé plus tôt, était la première 
hypothèse traité des facteurs subjectifs des personnes interrogées, 
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l'impact sur la proportion de leur utilisation de la technologie de la 
communication moderne, et des facteurs subjectifs identifiés dans 
cette étude par: sexe, âge, niveau d'instruction, la position, 
l'expérience, l'attention le suivi et les médias (presse écrite, radio, 
télévision, nouveaux médias électroniques et interactifs), de tirer 
profit de la formation actuelle. 

La seconde hypothèse est là variation dans l'utilisation des 
technologies modernes de communication, les cinq représentées 
dans le (ordinateur, intranet, Internet et Extranet, et les réseaux de 
communication socio facebook-) sur la disponibilité de ces 
moyens, de sorte que occupe l'ordinateur classé première 
utilisation d'une part, et occupe Réseau intranet deuxième place, 
tandis que la mise en réseau-Elvis sociale facebook - occupe la 
troisième place, tandis que le réseau Internet occupe la quatrième 
place, tandis que le cinquième et dernier lieu de retour de 
l'utilisation de-to-extranet main. 
Et nous supposons que dans la dernière telle utilisation a contribué 
à l'amélioration de la performance de l'entreprise étudiée par trois 
principaux indicateurs testés sont: l'activation de la communication 
institutionnelle, à la fois interne et externe, pour améliorer la 
productivité et d'améliorer l'environnement de travail. 
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Le choix de ce sujet n'a pas été au hasard, mais le résultat 
de plusieurs raisons, notamment: importance du sujet: ce qui 
découle de l'importance de la connectivité de l'entreprise, ainsi que 
le rôle des technologies de communication modernes dans 
l'activation et l'amélioration, et le sujet récent est la principale 
raison du choix, cette modernité qui va de la technologie de 
communication moderne et ses arguments avancés où l'une des 
principales innovations du moment. 
L'espoir de nous en plus le sujet en profondeur Les objectifs de 
notre étude sont les suivants: 
- L'étude du contact réel et l'utilisation des technologies modernes 
de communication et les effets de cette utilisation pour relier la 
performance institutionnelle et privée entreprise économique. 
- Essayer d'enrichir la recherche scientifique dans ce domaine, en 
particulier la nouveauté du sujet, et en ligne avec ces objectifs but 
pratique de résumer dans la pratique et se habituer à faire des 
recherches sur le terrain, ainsi que de contrôler l'application des 
procédures systématiques et techniques de recherche en sciences 
sociales dans la recherche générale et systématique en sciences 
de l'information et de la communication, en particulier, . 
       Pour atteindre ces objectifs que nous avons adoptées dans la 
conduite de cette étude descriptive sur la méthode d'enquête et 
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dans la méthode d'enquête a utilisé la "étude analytique" qui 
bénéficie analyse des résultats quantitatifs, où non seulement mais 
ajoute une interprétation quantitative, et en raison du nombre limité 
d'éléments de la communauté de recherche, ont préféré être le 
balayage qui englobe tout personnel des bureaux Villa lb et 
institution Éduard et les fournisseurs de communication modernes 
ont étudié la technologie (ordinateur, la connectivité réseau), l'aide 
à la collecte d'informations écoles secondaires sont: interview, 
observation sur place afin de découvrir certains faits adverbes 
usage et des habitudes et de la qualité, ainsi que sur la 
correspondante demi-structurée, afin de recueillir informations sur 
l'histoire des activités de l'institution et diverses informations sur 
l'institution à l'étude, ainsi que les technologies utilisées et les 
utilisateurs individuels à elle, nous a aidé ces informations pour 
construire un outil de recherche de base "questionnaire", comme 
l'entrevue structurée, nous avons utilisé dans les stades avancés 
de l'étude, d'apprendre à connaître certaines des informations 
fournies par ce que technique, qui nous ont servi tant dans le 
processus d'analyse. 
Comme nous avons utilisé un outil clé, un questionnaire, qui en 
trois thèmes principaux: 
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Le premier axe comprend des données personnelles, et 
répondre au deuxième axe sur l'étendue de l'utilisation des 
technologies modernes de l'information et de la communication 
dans le magasin de l'entreprise, tandis que le troisième axe 
comprend les effets de cette utilisation sur l'institution à l'étude. 
      Après la collecte et l'analyse des informations sur le terrain, 
nous avons atteint un certain nombre de résultats peuvent être 
résumés comme suit: 
- L'étude a révélé que les facteurs subjectifs des répondants 
affectent le taux d'utilisation de la technologie de la communication 
moderne dans l'institution économique spéciale en ce qui concerne 
le sexe, le niveau d'instruction, la position, tirer profit de la 
formation, ainsi que l'intérêt pour le suivi et les médias (presse 
écrite, radio, TV, et les médias et interactive " email ") et qu'il 
existe des différences dans l'utilisation des technologies de 
l'information et 
Après la collecte et l'analyse des informations sur le terrain, nous 
avons atteint un certain nombre de résultats peuvent être résumés 
comme suit: 
- L'étude a révélé que les facteurs subjectifs des répondants 
affectent le taux d'utilisation de la technologie de la communication 
moderne dans l'institution économique spéciale en ce qui concerne 



 ملخص الدراسة:

 

le sexe, le niveau d'instruction, la position, tirer profit de la 
formation, ainsi que l'intérêt pour le suivi et les médias (presse 
écrite, radio, télévision et médias interactifs "électronique ») et qu'il 
existe des différences dans l'utilisation de l'information et des 
technologies modernes de communication au sein du Condor 
Électroniques Corporation attribués aux variables mentionnées plus 
haut au niveau de 0,05. 
- L'étude a conclu qu'il existe une technologie de communication 
mixte largement utilisé moderne cinq dans l'institution étudiée de 
telle sorte que l'ordinateur ordinateur classé la première utilisation 
d'une main, tandis que l'Internet et les réseaux Internet pour 
communiquer occupées Face book socio - ensemble classé 
deuxième zone d'utilisation, et occupait le réseau Intranet de 
l'intranet au troisième rang , comme cela est habituellement le 
dernier endroit à Extranet Extranet, en termes d'utilisation au sein 
du Condor Électroniques Corporation. 
- L'utilisation de la technologie de communication moderne a 
permis d'améliorer le niveau de performance de l'organisation à 
l'étude, ce qui contribue à activer la communication, à la fois 
interne et externe grâce à la communication entre les travailleurs 
et les différentes branches et les services administratifs de 
l'institution ainsi que la facilité de communication et d'accès au 
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client, ainsi que d'améliorer la productivité et la zone autour du 
travail, l'étude a révélé l'utilisation de l'Internet et les réseaux 
sociaux, Face book a grandement contribué à l'organisation des 
internes et externes, à la fois le contact ainsi que l'accès facile à 
processus public, ainsi que la définition de l'institution et la facilité 
de connexion à elle, ainsi que la publicité et le processus d'achat 
et la vente et l'accès des clients à l'institution économique spéciale 
à l'étude, "Condor Électroniques Corporation." 
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 / المغة االنجميزية:3
Summary: 
     The many and large roles played by modern communication 
technology in the lives of individuals, organizations, and political, 
economic and cultural communities have made it necessary for the 
infrastructure of many institutions (open formats), which want to 
keep abreast of modern developments, especially private economic 
institutions that have become the true artery of the economy. 
Developed countries, especially private institutions in Arab 
countries in general and the Algerian state in particular, which 
recognize the role of innovation, modernity and the effectiveness of 
technological innovations and their means in changing patterns of 
communication and forms To run the old classic used by special 
economic institutions in developing countries. 
      Adaptation and coexistence with modern technological inputs 
and new media are inevitable in order to keep abreast of 
developments in the world we live in. Modern Western institutions 
in the field of introduction, use and employment of modern 
communication technology and Algerian institutions in general have 
not been isolated from this development. The daily activities of the 
network are characterized by a number of factors, including the.  
knowledge explosion, the digital economy, the new media, various 
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media and modern communication networks. In the context of the 
theory of patterns, including open formats and the theory of 
propagation of ideas, as well as the theory of use and saturation. 
This was done through our field study at the Condor Foundation in 
Bordj Bou Arreridj. 
The researcher presented the following main problem: What is the 
actual use of modern information and communication technology at 
the Condor Electronics? 

The researcher hypothesized ten hypotheses were as follows: 
The first hypothesis: There is a difference in the use of modern 
communications technologies (computer, intranet, internet, 
extranet, social networks, Facebook, e-mail) in order. 
The second hypothesis: There are statistically significant 
differences in the use of modern information and communication 
technology in the institution of Condor Electronics due to the 
gender variable at the level of significance 0.05. 

The third hypothesis: There are statistically significant 
differences in the use of modern information and communication 
technology in the institution of Condor Electronics due to the 
variable age at the level of significance 0.05. 

The fourth hypothesis: There are statistically significant 
differences in the use of modern information and communication 
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technology in the Condor Foundation due to the variable of the 
educational level at the level of significance of 0.05 

The fifth hypothesis: There are statistically significant 
differences in the use of modern information and communication 
technology in the institution of Condor due to the variable position 
at the level of significance 0.05. 

The sixth hypothesis: There is a statistically significant 
relationship between the use of modern information technology and 
communication and change in the form of work at the Condor 
Electronics at 0.05 level 

The Seventh Hypothesis: There is a statistically significant 
relationship between the use of modern information and 
communication technology and improved internal communication at 
the Condor Electronics Foundation at 0.05 level. 
Hypothesis 8: There is a statistically significant relationship 
between the use of modern information and communication 
technology and improved external communication at the Condor 
Electronics at 0.05 level. 

The Ninth Hypothesis: There is a statistically significant 
relationship in the use of modern information and communication 
technology and improving the productivity of the work at Condor 
Electronics at 0.05 level. 
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Hypothesis 10: There is a statistically significant relationship in the 
use of modern information and communication technology and 
improving the working environment at the Condor Electronics at 
0.05 level. 

The researcher hypothesized three hypotheses in order to 
analyze and explain the main problem presented previously. The 
first hypothesis dealt with the subjective factors of the respondents, 
the effect on the proportion of their use of modern communication 
technology. The subjective factors in this study were determined by 
gender, age, educational level, position, Follow-up of mass media 
(written journalism, radio, television, interactive new electronic 
media), taking advantage of the current training. 

The second hypothesis is that there is a difference in the use 
of the five modern communication technologies (computer, intranet, 
internet, extranet, and social networks - Facebook), the availability 
of these means, so that the computer occupies the first place in 
terms of use, The second place is in the social networks - 
Facebook - the third place, while the Internet is ranked fourth, 
while the fifth and last place in terms of use to the network 
extranet. 

In the end, we assumed that this و contributed to improving 
the performance of the studied institution through the testing of 
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three main indicators: the activation of institutional communication 
both internally and externally, improving productivity and improving 
the working environment. 

And our choice of this subject was not random but because 
of several reasons, the most important: the importance of the 
subject: which stems from the importance of the connection of the 
institution as well as the role of modern communication technology 
in the activation and improvement, and the novelty of the subject is 
a major reason to choose, this novelty starts from the Jeddah 
modern communication technology and advanced media where it is 
one of the most prominent innovations for the time being. 
And in the hope of us in more depth in the subject were the 
objectives of our study are as follows: 
- Study the communication and actual use of modern 
communication technology and the effects of this use on 
institutional communication and the level of performance of the 
Special Economic Corporation. 
- To attempt to enrich the scientific research in this field especially 
for the novelty of the subject, and in line with these two objectives 
is a practical goal that summarizes in the training and familiarity 
with the field research, as well as control the application of 
methodological procedures and research techniques in the social 
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sciences in general and research methodology in information 
science and communication in particular . 
       In order to achieve these goals, we adopted this descriptive 
study. We used the analytical survey to analyze the quantitative 
results. It does not merely quantify but adds quantitative 
interpretation. Due to the limited number of vocabulary in the 
research community, Employees working in most of the offices and 
departments of the institution and equipped with modern 
communication technology studied (computer, communication 
networks), using the collection of information with two tools: the 
interview, and the observation in place to reveal some facts as 
conditions of use and habits and manner, This information helped 
us to build the basic research tool "Questionnaire". We also used 
structured interviews in advanced stages of study, to learn some of 
the information provided by this technique which served us very 
much in the process of analysis. 
We also used a key tool, the questionnaire, which we divided into 
three main axes. 

The first axis includessomepersonaldata . the second axis 
answers the extent of modern  
information and communication use in the institution . the third axis 
includes the effects of this use on institution in question . 
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Aftercollecting the information field and analysiswe have reached a 
number of resultsthatwecansummerized as follows: 
 The studyfoundthat the subjective factors of the respondants 
affect the proportion of thier use of  modern communication 
technology in th see in terms of sex, educationallevel ,position , 
benifitfrom training , as well as follow-up of mass-media ( 
writtenjournalism , radio; television and interactive media ) and 
thatthere are diferences in the use of modern information and 
communication technologywithin the condor electronics corporation 
attributed to the priviouslymentionedvariabelsat the 0.05 level of 
significance . 

The study found that there is a disparate use of the five 
modern communication technology in the studied institution , where 
the computer ranked first in terms of use while the intranet and the 
internet and social networks facebook-facebook together in second 
place in terms of use and occupied the intranet network ranked 
third , while eusu llyranked last for the network extranet , in terms 
of use within the condor electronics corporation .  

The use of modern communication technology to improve the 
performence of the institution understudywhichcontributed to the 
activation of communication bothinternal and externalthrough 
communication betweenworkers and various branches and 
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administrative departments of the institution as well as easy 
communication and access to the costume as well as 
improvingproductivity and the workenvironment , the use of the 
internet and social networks facebookcontributedsignificantly to the 
connection of the institution bothinternal and external , as well as 
easyaccess to the public , as well as the definition of institution 
and the ease of access to it as well as the process of advertising , 
selling and buying and costumer Access to the 
founderspecialeconomic zone Under study : condor electronics 
corporation. 
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 مقدمة 
بعد ان أصبح العالم مجرد قرية واحدة كما وصفيا "مارشال ماك لوىان" فقد 

باألحرى أصبحنا  -أصبحنا نعيش في غرفة واحدة أو بناية واحدة محدودة المعالم أو 
عالم افتراضي متالحم ومتداخل فيما بينو، أو كما نعيش في جياز واحد أو في موقع أو 

قال المفكر الفرنسي "تشالزت رايت"  حيث يرى ان األزمنة واألمكنة والحدود الجغرافية لم 
يعد ليا أي اعتبار في ظل ما جاءت بو وسائط االتصال واإلعالم الحديثة، من وسائل 

 التعامل معيا. ووسائط وتقنيات أذىمت اإلنسان، وجعمتو حائرا في كيفية
والكثير من الباحثين والكتاب يطمقون االسم عمى عصرنا الحالي بعصر 
التكنولوجيا، ويعود ذلك إلى التطورات المتالحقة في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

وانبثق عنو ما  –الحديثة، وتكنولوجيا االتصال الحديثة أو ما يسمى ثورة االتصاالت 
لوجية، وتكنولوجيا المعمومات، االقتصاد الرقمي، العولمة، تكنولوجيا يسمى بالثورة التكنو 

 المعمومات، اإلعالم الجديد، اإلعالم االلكتروني...الخ
ولقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة ظيور خدمات متنوعة لإلفراد والمجتمعات في 

بين ابرز مجال االتصال ونقل المعمومات وسرعة الوصول إلييا وتقميص التكاليف، ومن 
مالمح ىذه التكنولوجيا ظيور األقمار الصناعية، والحاسبات االلكترونية، واالتصال 
الكابمي واالتصاالت الرقمية، والميكروويف، واأللياف الضوئية، وظيور الشبكة العالمية 
االنترنيت ومختمف شبكاتيا ومواقعيا وتطبيقاتيا االفتراضية، والبريد االلكتروني وشبكات 

ل االجتماعي والموحات الذكية، والياتف المحمول والذي، والحاسوب المحمول، التواص
ومختمف الوسائط التكنولوجية المختمفة، ومما الشك فيو ان ىذه التكنولوجيا الحديثة أثرت 
والزالت تؤثر األفراد والمجتمعات والمنظمات والمؤسسات التعميمية والثقافية والسياسية 

 ية.واالجتماعية واالقتصاد
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التبادل السريع لممعمومات بينيا وبين الجميور وبعضيا مع البعض و أيضا خمقت 
ىذه التكنولوجيات جوا جديدا من المنافسة بين ىذه المؤسسات، سواء في الحصول عمى 
المعمومة، أو في سرعة نشرىا وترويجيا، أو تطوير أداء المؤسسة واتصاليا سواء 

ور حركة التطور البشري اليوم بكل أبعادىا ومحاورىا االتصال الداخمي أو الخارجي، وتد
االقتصادية، والعممية ، والثقافية ، واالجتماعية في إطار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
الحديثة وارتباطيا بتطور االتصاالت وعموم اإلدارة العممية الحديثة، واالقتصاد الرقمي، 

كية وتغيير متسارعين ووجد تحديات كبيرة والعولمة االقتصادية، وجعميا تدور في دينامي
لكل المجتمعات ومنيا مجتمعاتنا العربية عمى العموم والمجتمع الجزائري عمى وجو 
الخصوص، لالنتقال بقوة ونجاح إلى معطيات العصر الحالي وتحدياتو ، وفي خضم ىذه 

داري شا مل لبناء التحديات تفرض عمى كل المجتمعات والدول إعادة تحديث تكنولوجي وا 
المجتمع ومؤسساتو االقتصادية، واإلعالمية، والتعميمية والسياسية والثقافية عمى أسس 
تصمح لمواجية تحديات القرن، وىذا ىو الذي دفع الباحث لمبحث في ىذا المجال الحيوي 
والميم ورغبة منو في إسيام في تطوير المؤسسات االقتصادية الجزائرية الخاصة بما 

ورة التكنولوجية الحديثة في اإلعالم واالتصال، وىذه المؤسسات منذ نشأتيا يتوافق مع الث
بصورتيا الحالية شيدت تطورات ومنيا التطور التقني، وتحديث أنظمة العمل، فيي 
أدخمت الحاسوب ومختمف الوسائط التكنولوجية والبرامج والتطبيقات في عمل المؤسسة 

ترنيت ومختمف الشبكات،  لتستفيد من ىذه االقتصادية، وكذلك اشتركت في شبكة االن
التقنية الحديثة في رفع مستوى اإلنتاج  وتحسين ظروف العمل االدراي واالقتصادي، وكذا 
الرفع من كفاءة العمل، وتطوير منظومة االتصال بشقيو الداخمي والخارجي، وسرعة 

استخدام  الوصول إلى الزبون وسرعة تداول المعمومة والوصول إلييا أو باألحرى
التكنولوجيا الحديثة فيما يخدم المؤسسة االقتصادية وسياستيا واستراتيجياتيا وآفاقيا 

 المستقبمة.
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وىذا ما حاول الباحث معرفتو في ىذه الدراسة عن استخدام تكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية الخاصة الجزائرية من خالل دراسة ميدانية 

بوالية برج بوعريريج واثر ذلك االستخدام عمى مستوى أدائيا  الكترونيكسكوندور  بمؤسسة
االتصالي واالقتصادي، ولتكون قادرة عمى المنافسة االقتصادية والوقوف أمام المتغيرات 

دراسة واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية ولعل والتطورات المتالحقة في ىذا المجال، 
لوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال يتطمب بعض األسس المنيجية الخاصة في ظل التكنو 

احث التي تحتاجيا أي دراسة عممية تخوض ميدانا بحثيا معينا وانطالقا من ذلك وضع لب
 تي:خمس فصول توزعت عمى النحو اآل

وقد تناول فيو الباحث اإلطار المنيجي لمدراسة، وجاء فيو تناول مشكمة  الفصل األول
الدراسة وأىمية الدراسة وأىدافيا،  -الفرضيات -دىا وتساؤالتيا، وفروضالدراسة وحدو 

 ومفاىيميا ومنيجيا،  والسابقة لمدراسة.
تكنولوجيا االعالم كان بعنوان  الفصل الثانيوالجانب النظري تناول فيو الباحث فصمين، 

 الحديثة، ونشأة وتطور تكنولوجيا االعالم واالتصال ، وجاء فيو واالتصال الحديثة

 الحاسب اآللي ومختمف الشبكات االتصالية والمواقع االلكترونية.
مؤسسة كوندور الكترونيكس في ظل تكنولوجيا االعالم المعنون ب الفصل الثالثأما 

واالتصال الحديثة، كما شمل تقديم لمؤسسة كوندور الكترونيكس، والييكل التنظيمي ليا، 
م واالتصال الحديثة، واالستثمار في مجال التكنولوجيا مؤسسة كوندور وتكنولوجيا االعال و

 الحديثة لمؤسسة كندور.
تحت عنوان االجراءات  الفصل الرابعجانب تطبيقي تناول فيو الباحث فصمين، الو 

مجتمع ، و منيج الدراسة المنيجية لمدراسة الميدانية، والذي  تضمن مجاال الدراسة، و
أسموب ، و تطبيق اختبار الصدق والثباتو  البياناتالبحث والعينة، مرورا بأدوات جمع 

 المعالجة اإلحصائية لمبيانات.
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فقد تناول فيو الباحث تحميل البيانات عمى ضوء الفرضيات  الفصل الخامسأما 
وقد جاء فيو تفريغ وتحميل البيانات عمى ضوء الفرضيات، وكذا النتائج العامة لمدراسة 
عمى ضوء الفرضيات، والتوصيات والمقترحات، وفي األخير ليخمص الباحث إلى خاتمة 

 الدراسة.
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 الجانب المنهجي للدراسة           
 

 إشكالية الدراسة أوال/
 فرضيات الدراسة ثانيا/
 أسباب اختيار موضوع الدراسة ثالثا/
 أهمية الدراسة رابعا/
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 أوال: إشكالية الدراسة.
لقد أتاحت تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة ظيور خدمات متنوعة لألفراد       

والمجتمعات والمنظمات والمؤسسات، في جميع المجاالت سواء كانت ثقافية أو اجتماعية، 
عممية أو تربوية، اقتصادية أو صناعية، سياسية أو دينية، لما ليا مف قابمة وفاعمية 

مجاؿ انتشار المعمومات واألفكار والبرامج ومختمؼ العمـو والمعرفة، وديناميكية وانية في 
وأيضا مف خالؿ تسريع عميمة االتصاؿ وتفعيمة فأصبحنا اليـو نعيش في عالـ متقارب 
وصػير المالمح، أو باألحرى كما وصفو "ماؾ لوىاف" ىو مجرد قرية صػيرة، فقد 

دة المعمـ كما جاء عمى لساف المفكر أصبحنا نعيش في غرفة واحدة أو بناية واحدة محدو 
الفرنسي "تشارلز رايت" حيث يرى اف األزمنة واألمكنة والحدود الجػرافية لـ يعد ليا أي 

 . 1اعتبار
أو باألحرى أصبحنا نعيش في جياز واحد عمى تطبيؽ واحد أو شبكة واحدة في ظؿ ما 

ية المتطورة أذىمت األفراد جاء بو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة ووسائطيا التقن
والمجتمعات والمنظمات والمؤسسات وجعمتيا حائرة في التعامؿ معيا وكيفية توظيفيا 
أحسف توظيؼ مف اجؿ خدمة مصالحيا ونشاطيا وأعماليا، وتسييؿ تفاعميا وتواصميا، 
 والسرعة والدقة وكذا تقميؿ التكمفة في نقؿ واسترجاع وتخزيف المعمومات، بأقؿ جيد وفي
وقت قصير مقارنة مف ذي قبؿ. لقد أصبح التطور التكنولوجي الحديثة عنصرا مف 
العناصر الرئيسية الداخمة في تطوير عممية االتصاؿ الجماىيري واالتصاؿ المؤسساتي 
مف خالؿ ما أتاحتو مف خدمات متنوعة لألفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات في 

يا والسيولة والتواصؿ الفعاؿ مف خالؿ االقمار مجاؿ المعمومات والتبادؿ السريع ل
الصناعية والحاسبات االلكترونية واالتصاؿ الكابمي وعف طريؽ األلياؼ الضوئية وتقنية 

                                                           

استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ الحديثة وانعكاسو عمى سموكيات الشباب الجامعي، مجمة :محمد الفاتح حمدي  1
 31، ص 2012، 1الدراسات اإلعالمية القيمية المعاصرة، الورسـ لمنشر والتوزيع، الجزائر، العدد
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واالتصاؿ عف بعد  وعقد   « wifi »االتصاؿ الالسمكي  "البموتوت" و "الواي في" 
انت واالكسترانت مرورا المؤتمرات عف بعد، ومختمؼ الشبكات مف شبكة االنترنيت واالنتر 

بشبكات التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ والتوتير واالنستقراـ  والبريد االلكتروني، 
  1ومختمؼ األجيزة مف ىواتؼ ذكية ولوحات ذكية وحواسيب محمولة ومركزية.

وقد امتزجت جميع الشبكات السمكية والالسمكية مع الحاسبات االلكترونية واألجيزة الذكية  
ظيور قاعدة البيانات والمعمومات ومختمؼ البرامج والتطبيقات المحمية والدولية إلى 

والعالمية، واتي تطورت بشكؿ كبير وتسارعت بشكؿ رىيب في الوقت الراىف، حيث يمكف 
القوؿ اف ىذه المرحمة أحدثت ثورة في العولمة االتصالية واالقتصادية والسياسية والثقافية 

 والعممية والمعرفية.
وقػد أعطت التحوالت التي أتت بيا العولمة لإلعالـ و اإلتصاؿ بعدًا أكثر         

اتساعا، حيث أثبت اإلعالـ بتقنياتو اليائمة أنو محرؾ التحوالت في السياسة واالقتصاد 
والفكر والفف والثقافة بؿ ىو محورىا ومحرضيا، وعمى ىذه الداللة كاف لو ذاؾ الجبروت 

مؽ المعايير الجديدة وفي تدمير أنظمة القيـ التقميدية السابقة، في تشكيؿ المعرفة وخ
وتػيير نمط الحياة واالتصاؿ في مختمؼ مجاالت الحياة السياسية االجتماعية االقتصادية 
العممية الثقافية الدينية، ومما الشؾ فيو اف ىذه التكنولوجيا الحديثة لإلعالـ واالتصاؿ 

ادية الجزائرية في مجاالت كثيرة منيا التبادؿ السريع وفرت االستفادة لممؤسسات االقتص
لممعمومات داخؿ تنظيميا االدراي، ومع مختمؼ فروعيا ونقاط بيعيا، ومع مختمؼ 
المؤسسات األخرى التي تتعامؿ معيا، وكذا مع جميورىا ومختمؼ زبائنيا، وخمقت ىذه 

سواء في الحصوؿ عمى  التكنولوجيا أيضا جوا جديدا مف المنافسة بيف مختمؼ المؤسسات
المعمومات أو اتخاذ القرارات، أو في سرعة تناوليا ونشرىا، حيث تدور حركة التطور 

                                                           

1 Patrice flichy: Une Histoire de la Communication Moderne,  édiiton Gasba, Alger 2000, 
P 25 
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البشري في الوقت الراىف بكؿ إبعادىا ومحاورىا االقتصادية، والعممية، والثقافية، 
واالجتماعية في إطار تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة وارتباطيا بتطور االتصاالت 

 اإلدارة العممية الحديثة.و 
ممال شؾ فيو اف تطور اتصاؿ المؤسسة في ظؿ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ          

الحديثة  تبعا لعدة عوامؿ  وظروؼ كاف مف أىميا طبيعة وكيفية تبني التكنولوجيا الحديثة 
بيف  مف طرؼ المؤسسات االقتصادية الجزائرية سواء عمومية أو خاصة، وكذا  المنافسة

المؤسسات، إذ ازدادت حاجة بعضيا لالتصاؿ بسبب ممارستو مف بعض المؤسسات 
المنافسة في نفس النشاط االقتصادي، مما حّتـ االستعانة بيذه الوسائؿ التكنولوجية الحديثة  
التي تضمف اتصاؿ أسرع وأقوى، ويعد تعود الجميور عمى ىذا النوع مف االتصاؿ ثاني 

أصبح الجميور يطمبو مما استوجب تفاعؿ المؤسسات مع ىذا  عوامؿ ىذا التطور، إذ
الطمب، وأخيرا تطور وسائؿ االتصاؿ وظيور تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة التي فتحت آفاقا 

  1جديدة لممنظمات والمؤسسات والمجتمعات.
إذ يعيش العالـ اليـو يعيش تقدما تكنولوجيا كبيرا ورىيبا لـ يعرؼ لو مثيؿ مف قبؿ، 

فيو قطاع المعمومات واالتصاالت الصادرة بيف القطاعات التقميدية األخرى، حيث  احتؿ
أصبحت المعمومة أو المعمومات مصدرا أساسيا ذات تأثير قوي وواضح عمى جميع 

 األنشطة التي تقـو بيا األفراد أو المجتمعات أو المؤسسات، وقوة ىذه األخيرة في
بر قدر مف المعمومات وكذا امتالكيا لمتكنولوجيا الوقت الراىف  تتوقؼ عمى امتالكيا ألك

الحديثة، ومعرفة كيفية التحكـ فييا وتصنيفيا وتنظيميا ثـ إرساليا، ومف أجؿ ذلؾ تـ 
استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة لقدرتيا اليائمة عمى التخزيف، وسرعتيا الفائقة في 

، وقد أدت التطورات التكنولوجية االسترجاع، واآلنية والمحظية في اإلرساؿ واالستقباؿ

                                                           

 .36 ص ،2003 والتوزيع، لمنشر الفجر دار القاىرة، المؤسسة، دليو، اتصاؿ نقال عف فوضيؿ 1
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الحديثة في ميداف المعموماتية خصوصا إلى ظيور أنظمة اتصالية حديثة، تعمؿ عمى 
 توفير الظروؼ المالئمة لنقؿ الرسائؿ وتداوليا في أسرع وقت وبأقؿ تكمفة وبأقؿ جيد.

ممؾ ألحد  -ومف ضمف المؤسسات الجزائرية الخاصة، ذات رأس ماؿ الخاص
التي أدركت أىمية تكنولوجيا اإلعالـ و االتصاؿ الحديثة وانعكاساتيا  -ماؿرجاؿ األع

لكف عممية  ،(CONDOR) عمى االتصاؿ في المؤسسة، مؤسسة كوندور الكترونيكس 
تبني المؤسسة االقتصادية الخاصة  التكنولوجيا اإلعالمية واالتصالية الحديثة ال تعكس 

 بالضرورة تبني األفراد ليا.
مف الطروحات السابقة تحاوؿ الدراسة اإلجابة في شقييا النظري والميداني  وانطالقا 

 اإلجابة عمى التساؤؿ اآلتي: 
ما هو واقع استخدام تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الحديثة عمى مؤسسة كوندور 

 الكترونيكس؟
 ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ اخترنا األسئمة الفرعية اآلتية: 

ىػػػؿ ىنػػػاؾ تباينػػػا فػػػي اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػات االتصػػػالية الحديثػػػة متمثمػػػة فػػػي  التسااااؤل ا:ول:
)جيػػػاز الحاسػػػوب، شػػػبكة اإلنترانػػػت، شػػػبكة اإلنترنيػػػت وشػػػبكة اإلكسػػػترانت، وشػػػبكات التواصػػػؿ 

 ، البريد االلكتروني( مف ناحية الترتيب؟.-الفيسبوؾ -االجتماعي

اسػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػا اإلعػػػػالـ  ىػػػػؿ توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي التساااااؤل الثااااان :
واالتصػػاؿ الحديثػػة فػػي مؤسسػػة كونػػدور الكتػػرونيكس تعػػزى لمتػيػػر الجػػنس عنػػد مسػػتوى داللػػة 

 ؟. 0.05

توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػا اإلعػػػػالـ  ىػػػػؿ التساااااؤل الثالااااث:
سػػػتوى داللػػػة واالتصػػػاؿ الحديثػػػة فػػػي مؤسسػػػة كونػػػدور الكتػػػرونيكس تعػػػزى لمتػيػػػر العمػػػر عنػػػد م

 ؟. 0.05
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ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في استخداـ تكنولوجيا االعػالـ واالتصػاؿ التساؤل الرابع: 
 ؟. 0.05الحديثة في مؤسسة كوندور تعزى لمتػير المستوى التعميمي عند مستوى داللة 

 توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا االعػػػالـ ىػػػؿالتسااااؤل الخاااامس: 
 ؟. 0.05واالتصاؿ الحديثة بمؤسسة كوندور تعزى لمتػير المنصب عند مستوى داللة 

ىػػػؿ توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا االعػػػالـ التسااااؤل الساااادس: 
واالتصػػاؿ الحديثػػة   والتػييػػر فػػي شػػكؿ العمػػؿ فػػي مؤسسػػة كونػػدور الكتػػرونيكس عنػػد مسػػتوى 

 ؟. 0.05داللة 

توجػػػد  عالقػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف اسػػػتخداـ  تكنولوجيػػػا االعػػػالـ  ىػػػؿابع: التسااااؤل السااا
واالتصػػاؿ الحديثػػة  وتحسػػف االتصػػاؿ الػػداخمي فػػي مؤسسػػة كونػػدور الكتػػرونيكس عنػػد مسػػتوى 

 ؟. 0.05داللة 

ىؿ توجػد عالقػة ذات داللػة احصػائية اسػتخداـ  تكنولوجيػا االعػالـ واالتصػاؿ التساؤل الثامن: 
سػػػػف االتصػػػػاؿ الخػػػػارجي فػػػػي مؤسسػػػػة كونػػػػدور الكتػػػػرونيكس عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة الحديثػػػػة و تح

 ؟.0.05

ىػػػػؿ توجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػا االعػػػػالـ التساااااؤل التاسااااع: 
واالتصػاؿ الحديثػة وتحسػػيف إنتاجيػة العمػؿ فػػي مؤسسػة كونػدور الكتػػرونيكس عنػد مسػتوى داللػػة 

 ؟.0.05

د عالقػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا الحديثػػػة ىػػػؿ توجػػػ التسااااؤل الراشااار:
لإلعػػالـ واالتصػػاؿ وتحسػػيف محػػيط العمػػؿ فػػي مؤسسػػة كونػػدور الكتػػرونيكس عنػػد مسػػتوى داللػػة 

 ؟. 0.05
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  ثانيا: فرضيات الدراسة.
قاـ الباحث بفرض عدة فروض الختبار صحتيا أو خطاىا مف خالؿ ىذه الدراسة  

 بجانب التساؤالت السابقة، 
 وقد افترض الباحث عشر فرضيات كانت كاألتي:  

: ىنػاؾ تباينػا فػي اسػتخداـ التكنولوجيػات االتصػالية الحديثػة متمثمػة فػي )جيػاز الفرضية ا:ولاى
نترنيػػػػػػػت وشػػػػػػػبكة اإلكسػػػػػػػترانت، وشػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػؿ الحاسػػػػػػػوب، شػػػػػػػبكة اإلنترانػػػػػػػت، شػػػػػػػبكة اإل

 ، البريد االلكتروني( مف ناحية الترتيب.-الفيسبوؾ -االجتماعي

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتخداـ تكنولوجيػػا اإلعػػالـ واالتصػػاؿ  الفرضااية الثانيااة:
 .0.05الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتػير الجنس عند مستوى داللة 

: توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتخداـ تكنولوجيػػا اإلعػػالـ واالتصػػاؿ الفرضااية الثالثااة
 .0.05الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتػير العمر عند مستوى داللة 

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي اسػػتخداـ تكنولوجيػػا االعػػالـ واالتصػػاؿ  الفرضااية الرابرااة:
 0.05سسة كوندور تعزى لمتػير المستوى التعميمي عند مستوى داللة الحديثة في مؤ 

توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية فػػػػػي اسػػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػػا االعػػػػػالـ   الفرضاااااية الخامساااااة:
 .0.05واالتصاؿ الحديثة بمؤسسة كوندور تعزى لمتػير المنصب عند مستوى داللة 

ف اسػػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػػا االعػػػػػالـ توجػػػػػد عالقػػػػػة ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية بػػػػػي الفرضاااااية السادساااااة:
واالتصػػاؿ الحديثػػة   والتػييػػر فػػي شػػكؿ العمػػؿ فػػي مؤسسػػة كونػػدور الكتػػرونيكس عنػػد مسػػتوى 

 .0.05داللة 
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توجػػػػد  عالقػػػػة ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف اسػػػػتخداـ  تكنولوجيػػػػا االعػػػػالـ  الفرضااااية السااااابرة:
الكتػػرونيكس عنػػد مسػػتوى  واالتصػػاؿ الحديثػػة  وتحسػػف االتصػػاؿ الػػداخمي فػػي مؤسسػػة كونػػدور

 .0.05داللة 

توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية اسػػػتخداـ  تكنولوجيػػػا االعػػػالـ واالتصػػػاؿ  الفرضاااية الثامناااة:
الحديثػػػػة و تحسػػػػف االتصػػػػاؿ الخػػػػارجي فػػػػي مؤسسػػػػة كونػػػػدور الكتػػػػرونيكس عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 

0.05. 

ولوجيػا االعػالـ واالتصػاؿ توجد عالقة ذات داللػة احصػائية فػي اسػتخداـ تكن الفرضية التاسرة:
 .0.05الحديثة وتحسيف إنتاجية العمؿ في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى داللة 

توجػػد عالقػػة ذات داللػػة احصػػائية فػػي اسػػتخداـ التكنولوجيػػا الحديثػػة لإلعػػالـ  الفرضااية الرشاارة:
 .0.05واالتصاؿ وتحسيف محيط العمؿ في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى داللة 

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع.
 أسباب ذاتية:  - أ
  الرغبة الشخصية في دراسة موضوع تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بمؤسسة كوندور

الكترونيكس، وكذا عالقة ىذا الموضوع باتصاؿ المؤسسة والعالقات العامة، وكذا اإلعالـ 
 الجديد وارتباطيـ بتخصصنا عمـو اإلعالـ واالتصاؿ.

  االىتماـ الشخصي بالمواضيع الحديثة والرغبة في البحث واالطالع مف اجؿ
 كسب الميارات والمعارؼ سواء تعمؽ األمر بالجانب النظري أو التطبيقي.

  الشعور بأىمية مثؿ ىذه المواضيع الحديثة في المجاؿ العممي و المعرفي، خاصة
 في الوقت الراىف.
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 ا:سباب موضوعية: - ب
 خداـ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة في المؤسسة الكشؼ عف مدى است

 االقتصادية الجزائرية، وخاصة المؤسسة محؿ الدراسة مؤسسة كوندور الكترونيكس.
  تزايد الدور الذي تمعبو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة في التأثير  عمى

ء كاف االتصاؿ مختمؼ  جوانب  المؤسسات االقتصادية سواء خاصة أو عمومية، سوا
المؤسساتي بشقيو الداخمي والخارجيف وكذا تحسيف محيط العمؿ في المؤسسة، و تحسيف 

 مستوى إنتاجية العمؿ بيا.
  المزايا وااليجابيات التي تقدميا تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة لممؤسسات

جدات الحديثة االقتصادية، خاصة في ظؿ تطور منظومة ىذه التكنولوجيا الحديثة والمست
 في مختمؼ التقنيات والشبكات واألجيزة والمعمومات والبرامج.

  الرغبة في التأصيؿ العممي والنظري لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة، وكذا
معرفة واقع استخداميا و أثرىا عمى المؤسسة االقتصادية الخاصة، ومحاولة إثراء البحوث 

ويتماشى مع ىذيف اليدفيف ىدؼ ، الموضوع حداثةالعممية في ىذا الميداف خصوصا ل
عممي تمخص في التدرب والتعود عمى القياـ بالبحوث الميدانية، وكذا التحكـ في تطبيؽ 
اإلجراءات المنيجية وتقنيات البحث في العمـو االجتماعية عمى وجو العمـو ومنيجية 

 البحث في عموـ اإلعالـ واالتصاؿ عمى وجو الخصوص.
 وتكمف أىمية الدراسة فيما يمي:  أهمية الدراسة:رابرا: 
تأتي أىمية ىذه الدراسة مف كونيا أنيا مطموبة في الوقت الراىف، والذي نحف فيو  

بأمس الحاجة إلى تطوير المؤسسات االقتصادية الخاصة ألنيا الشرياف الحقيقي لالقتصاد 
اء كانت إعالمية، الوطني، وكذا تطوير جميع المنظمات و المؤسسات األخرى سو 

اقتصادية، سياسية، تعميمية، تربوية، دينية، ثقافية، ومحاولة النيوض بيا في ظؿ 
التكنولوجيا الحديثة، ومف اجؿ الدخوؿ بيا إلى عصر المعمومات والسبؽ التكنولوجي، 
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ومواكبة التطورات الحاصمة في المجاؿ التكنولوجي، وكذلؾ محاولة منا معرفة ىذه 
 كيفية االستفادة منيا في العمؿ اإلداري واالقتصادي واإلعالمي.التكنولوجيا و 

جياز أنيا الدراسة األولى مف نوعيا التي تناولت  الوسائؿ التكنولوجية الحديثة الستة )
شبكة االنترنيت، واالنترانت، واالكسترانت، والبريد االلكتروني، وموقع التواصؿ الحاسوب، 

 ية الجزائرية الخاصة.االجتماعي( في المؤسسة االقتصاد
التعرؼ أيضا عمى مدي تركيز المؤسسة االقتصادية محؿ الدراسة عمى تدريب  -

العامميف بيا لالستخداـ األمثؿ لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة فيما يخدـ مصالح 
 المؤسسة.

قع تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة في المؤسسة االقتصادية االتعرؼ عمى و   -
الجزائرية الخاصة وخاصة المؤسسة محؿ الدراسة وىي مؤسسة  كوندور الكترونيكس 

 بوالية برج بوعريريج.
 خامسا: أهداف الدراسة.

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى المفاىيـ و الخصائص الجديدة في المؤسسة  
جزائرية الخاصة في ظؿ التكنولوجيا الحديثة لإلعالـ ووسائطيا االتصالية االقتصادية ال

التقنية الحديثة وكذا التعرؼ عمى اثر تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة في عمى أداء 
المؤسسة االقتصادية الخاصة محؿ الدراسة وىي مؤسسة كوندور الكترونيكس، ومحاولة 

لوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة، خاصة في وقتنا مف الباحث التأصيؿ النظري لتكنو 
الراىف ونحف نالحظ شح الكتابات والبحوث والدراسات في ىذا المجاؿ مف مجاالت 
اإلعالـ المتخصصة في تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة، مع انو األكثر في 

اسة المتعمقة لالتصاؿ منظوماتنا االجتماعية، الثقافية، اإلعالمية، واالقتصادية. وكذا الدر 
ومدى استخداـ الفعمي لمتكنولوجيا الحديثة، ومعرفة الفروؽ في االستخداـ بالنسبة لمتػيرات 
البيانات الشخصية لعماؿ المؤسسة محؿ الدراسة، والتعرؼ أيضا عمى ترتيب استخداـ كؿ 
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بكة ، جياز الحاسوب، ش-الفيسبوؾ-التكنولوجيات التالية )شبكات التواصؿ االجتماعي
االنترنيت، شبكة اإلنترانت، وشبكة اإلكسترانت، البريد االلكتروني( وآثار ىذا االستخداـ 
عمى مستوى أداء المؤسسة المدروسة، وبذلؾ بالكشؼ عف مدى مساىمة ىذه التكنولوجيا 
في تفعيؿ العالقات بيف األفراد داخؿ المؤسسات، ودورىا في القضاء عمى العوائؽ التي قد 

رة المعمومات بالدقة المطموبة والوقت المحدد. ومحاولة إثراء البحوث العممية تعرقؿ سيرو 
في ىذا الميداف خصوصا لحداثة الموضوع، والتدريب والتعود عمى القياـ بالبحوث 
الميدانية، وكذا التحكـ في تطبيؽ اإلجراءات المنيجية وتقنيات البحث في عموـ اإلعالـ 

واإلنسانية واإلدارية مف خالؿ الدراسة الميدانية بالمؤسسة  واالتصاؿ، و العمـو االجتماعية
 االقتصادية الجزائرية الخاصة.

 سادسا: تحديد المفاهيم والمصطمحات.
يعتبر تحديد المفاىيـ والمصطمحات العممية أمرا البد منو في الدراسات والبحوث  

والعممية والنفسية تبعا  العممية ويرجع ذلؾ إلى اف المفاىيـ تتعدد في البحوث االجتماعية
لتمؾ المجتمعات وخصائصيا، كما اف الباحثيف والدارسيف أنفسيـ اختمفوا في إعطاء 
مفاىيـ موحدة حوؿ ظاىرة معينة، لذلؾ تختمؼ المفاىيـ مف باحث ألخر، وفي ىذه 

 الدراسة سنتطرؽ لممفاىيـ التالية:
 :يشير مفيـو االستخداـ في ىذه الدراسة إلى طبيعة وأنماط و سموكات  االستخدام

االتصالية التي يمارسيا المستخدـ باالعتماد عمى تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة، 
مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ مينية ليا عالقة بنشاط المؤسسة االقتصادية )مؤسسة كوندور 

المؤسسة اإلدارية وكذا محيط العمؿ وبيئتو، الكترونيكس(، والمتمثمة في اغمب أنشطة 
 .واتصاؿ المؤسسة بشقيو

  :المفيـو الحديث لمتكنولوجيا فيشمؿ اإلبداع والخمؽ باالظافة إلى التكنولوجيا
االقتباس واالستيعاب، فالتكنولوجيا عبارة عف جميع االختراعات واإلبداعات الالزمة لعممية 
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 .1تتـ مف خالؿ مراحؿ النمو المختمفة التطور االقتصادي واالجتماعي، والتي
  ،يعرفيا سمير عبده" بانيا األدوات والوسائؿ التي تستخدـ ألغراض عممية تطبيقية

والتي يستعيف بيا اإلنساف في عممو إلكماؿ قواه وقدراتو وتمبية تمؾ الحاجيات، التي تظير 
 .2في إطار ظروفو االجتماعية"

 و التكنولوجيا عرفيا " زاىر أحمد" تتمثؿ في ثالث مفاىيـ أساسية وىي: 
وىو التطبيؽ المنظـ لممحتوى العممي أو المعمومات، بػرض أداء  التكنولوجيا كرممية:

 محدد يؤدي في النياية إلى حؿ مشكمة معينة.
نتاج محصمة تطبيؽ األساليب العممية، يكوف في المساعدة في إ التكنولوجيا كمنتج:

 . soft wareوالمواد الخاـ  hard wareاآلالت والخامات ويطمؽ عمى اآلالت 
مف ىذا يتضح أف عممية االختراع تصاحبيا التكنولوجيا مزيج بين ا:سموب والمنتج: 

عممية اإلنتاج، وبالتالي ال يمكف فصؿ التكنولوجيا كأسموب عنيا كمنتج، وأوضح مثاؿ 
الجياز يصاحبو دائما تطور في إنتاج البرامج وتوسيع  عمى ذلؾ ىو الحاسب اآللي فنفس

 .3كبير فييا
 :المصطمح الحديث لإلعالـ يسعي إلى تنقية جوىر اإلعالـ بيدؼ  اإلعالم

تزويد الناس باإلخبار الصحيحة، والمعمومات السميمة والحقائؽ الثابتة مف خالؿ عرض 
قائع، أو مشكمة مف فني يساعد الناس عمى تكويف رأى صائبة في واقعة مف الو 

المشكالت، ومعنى ذلؾ اف الػاية األساسية مف المصطمح الحديث في تسيير عممية 
اإلقناع عف طريؽ عرض المعمومات، والحقائؽ واألرقاـ واإلحصاءات، ونحو ذلكف 

                                                           

 .35، ص 1984، بيروت1عدى قصور:  مشكالت التنمية ومعوقات التكامؿ االقتصادي، دار الطباعة والنشر، ط 1
نقال عف محمد الفاتح حمدي: استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ الحديثة وانعكاسو عمى سموكيات الشباب  2

 .35، ص 2012، 1الجامعي، مجمة الدراسات اإلعالمية القيمية المعاصرة، الورسـ لمنشر والتوزيع، الجزائر، العدد
 دراسة تطبيقية ميدانية،...اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني عبدالباسط محمد عبدالوىاب، استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ في 3
 .83-82ص ص  ،2005 المكتب الجامعي الحديث، :ف.س.د
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واإلعالـ تعبير موضوعي وليس ذاتيا مف جانب إعالمي سواء أكاف صحفيا أـ إذاعيا أـ 
  1نيا.سينمائيا أـ تمفزيو 

واإلعالـ يخاطب العقوؿ ال الػرائز، وكذلؾ يؤدي وظائؼ منيا التثقيؼ، والتنشئة       
االجتماعية، والتوجيو واإلرشاد، والتفسير والتقويـ، كما يؤدي وظيفة اإلعالـ باألخبار 
والمعمومات الصادقة التي تنساب إلى عقوؿ الناس وتدفع مستواىـ، وتنشد تعاونيـ مف 

 . 2ة العامةاجؿ المصمح
 ىي مجمؿ المعارؼ والخبرات والميارات المتراكمة تكنولوجيا االتصال :

والمتاحة، واألدوات والوسائؿ المادية، والتنظيمية اإلدارية المستخدمة في جمع المعمومات، 
نتاجيا، وتخزينيا، واسترجاعيا، ونشرىا، وتبادليا أي توصيميا إلى األفراد  ومعالجتيا، وا 

وتجربة تطبيؽ ذلؾ عمميا، كما أنيا تعد ظاىرة اجتماعية متعددة األبعاد والمجتمعات 
التكنولوجية االقتصادية، العممية، النفسية، السياسية، وىي نسبية بطبيعتيا وترتبط اشد 
االرتباط بدرجة تطور كؿ مجتمع، وما قد يعد حديثا في مجتمع ما، قد يعد تقميديا في 

  3مجتمع أخر.
 تمثؿ جياز المعارؼ الذي مف شانو اف يطور األساليب  م واالتصال:تكنولوجيا اإلعال

الضرورية لمتحكـ في مصادر اإلعالـ إنتاجا واستقباال وتخزينا و إرساال فيي تكوف مركب 
وأنظمة الضبط والنقؿ والتخزيف،  –آالت  -المعرؼ التقنية والعممية واألساسية إلنتاج الوسائؿ

عادة تكويف الن  .  4ص والصوت والمعمومات الرقمية والصورواالستقالؿ، وا 

                                                           

فيصؿ عمي فرحاف المخالفي، المؤسسات اإلعالمية في عصر تكنولوجيا المعمومات مع دراسة لواقع المؤسسات  1
 .103، ص 2005الصحفية اليمينة، المكتب الجامعي الحديث، اليمف، 

 .  19، ص1998عبد العزيز شرؼ، اإلعالـ اإلسالمي وتكنولوجيا االتصاؿ، القاىرة، دار قباء،  2
، ص 2000مطابع األىراـ، القاىرة   محمود عمـ الديف: الصحافة في عصر المعمومات األساسيات والمستحدثات، 3

248. 
 .19عبد العزيز شرؼ، مرجع سابؽ ذكره، ص 4
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ألنيا مرتبطة اشد تكنولوجيا المرمومات وفي سياؽ ىذا الموضوع يجب اف نمر عمى تعريؼ 
االرتباط بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ: تعرؼ تكنولوجيا المعمومات عمى أنيا كؿ التقنيات 

إلى المعمومات بمختمؼ أنواعيا المتطورة التي تستخدـ في تحويؿ البيانات بمختمؼ أشكاليا 
 .1التي تستخدـ مف قبؿ المستفيديف منيا في مجاالت الحياة كافة

وىناؾ تعريؼ أخر لتكنولوجيا المعمومات: و ىي الوسائؿ مف أجيزة وبرامج كي تسيؿ 
نقؿ المعمومات وتبادليا داخؿ المؤسسة، أو بيف المؤسسات المختمفة شامال ذلؾ جميع 

 .2يا ومقارنتيا وتحميميا والتخطيط لسيولة استخداميا في الوقت المناسبالمعمومات وتخزين
 :في ىذه الدراسة ىي كؿ التكنولوجيات الحديثة  وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة

التي تستخدـ في مؤسسة كوندور الكترونيكس والمتمثمة في كؿ مف جياز الحاسوب، وكذا 
وشبكة االنترانت، وشبكة التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ، شبكة االنترنيت وشبكة اإلكسترانت، 

 والبريد االلكتروني. 
 :يري الباحث أنيا مرتبطة بالوقت الراىف والحالي، حيث ما يعتبر  وكممة الحداثة

حديث في مجتمع معيف ربما ىو تقميدي في مجتمع أخر، ومنو يمكف القوؿ انو ما اعتبرت 
 تكنولوجيا حديثة في مؤسسة معينة قد يكوف تقميديا في مؤسسة أخرى.

  :إنتاج أو تبادؿ سمع  تعرؼ عمى أنيا" اندماج عدة عوامؿ بيدؼالمؤسسة االقتصادية
وخدمات مع أعواف اقتصادييف آخريف، وىذا في إطار قانوني ومالي واجتماعي معيف، ضمف 
شروط تختمؼ تبعا لمكاف وجود المؤسسة وحجـ ونوع النشاط الذي تقـو بو ويتـ ىذا االندماج 

ا وثيقا لعوامؿ اإلنتاج بواسطة تدفقات نقية حقيقية وأخرى معنوية وكؿ منيا يرتبط ارتباط

                                                           

 .15، ص2000، 2ممي، تكنولوجيا المعمومات، دار المناىج، طعالء عبد الرزاؽ الس 1
 .25فيصؿ عمي فرحاف المخالفي، مرجع سابؽ، ص 2
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باألفراد، وتتمثؿ األولى في الوسائؿ والمواد المستعممة في نشاط المؤسسة، أما الثانية فتتمثؿ 
 .1في الطرؽ و الكيفيات والمعمومات المستعممة في تسيير ومراقبة األوؿ"

كما تعرؼ أيضا"عمى أنيا شكؿ اقتصادي وتقني وقانوني واجتماعي لتنظيـ العمؿ  
ا وتشػيؿ أدوات اإلنتاج وفؽ أسموب محدد لقيـ العمؿ االجتماعي المشترؾ لمعامميف فيي

 .2بيدؼ إنتاج سمع أو وسائؿ اإلنتاج أو تقديـ خدمات متنوعة"
كما تعرؼ عمى أنيا " مجموعة مف الطاقات البشرية والموارد المادية) طبيعية أو     

مادية أو غيرىا( والتي تشػؿ فيما بينيا وفؽ تركيب معيف و محددة قصد انجاز أو أداء 
 .3المياـ المنوطة بيا مف طرؼ المجتمع"

يف مجتمعاف ومنو يرى الباحث اف المؤسسة االقتصادية ىي مجموعة مف عنصر        
فيما بينيما لتكوف ىذا التنظيـ االقتصادي، العنصر األوؿ يتجمى في العالـ الحقيقي 
الممموس الذي نعيشو متمثال في ىياكؿ مادية وتجييزاتيا ومختمؼ برامجيا وطاقات بشرية 
اظافة إلى ىياكميا االدراية، والعنصر الثاني ىو العالـ االفتراضي لممؤسسة متمثال في 

 الشبكات والبرمجيات والتطبيقات.مختمؼ 
لكف  ،ىي مؤسسة اقتصادية كما عرفناىا سابقاالخوصصة: )الخاصة( ويرى الباحث  

 ذات طابع خاص، بمعني ممؾ ألحد الخواص أو المستثمريف، رأس ماؿ خاص.
 (مؤسسة كوندورCONDOR :) ىي مؤسسة جزائرية خاصة تابعة لمجموعة بف

حمادي متخصصة في الصناعات االلكترونية ويقع مقرىا في والية برج بوعريريج، 
، تيتـ بالصناعات اإللكترونية واإللكترومنزلية، ذات مسؤولية محدودة 1998تأسست سنة 

"SARL    :والتابعة لمجموعة بف حمادي التي تحتوي عمى خمس وحدات وىي ،"                                                      

                                                           

 .10، ص 1998، الجزائر2ناصر دادي عدوف: اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، ط  1
 .58، ص 1982، الجزائر  2صمويؿ عبود: اقتصاد المؤسسة، ديواف المطبوعات الجامعية، ط  2
 .15، ص 1999احمد طرطار: تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر 3
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 " وىي وحدة إلنتاج اآلجر.Argilorمؤسسة " -
 " وىي وحدة إلنتاج القمح الصمب ومشتقاتو.Gerbiorمؤسسة " -
 " وىي وحدة إلنتاج األكياس البالستيكية.Polybenمؤسسة " -
 " وىي وحدة إلنتاج البالط ومواد البناء.Gemacمؤسسة " -

" وىي وحدة إلنتاج األجيزة االلكترونية واإللكترومنزلية، واألجيزة SARLسة "و مؤس
التكنولوجية متمثمة في الحواسيب المكتبية، والمحمولة، والموحات الذكية، واليواتؼ المحولة 
والذكية، ومختمؼ التطبيقات والبرامج التي تعمؿ مع والوسائط التقنية والمعموماتية وأنظمة 

   1ختمؼ الشبكات،  وىي المؤسسة التي أجريت بيا الدراسة الميدانية.المعمومات، وم
  سابرا: المقاربات النظرية لمدراسة.

إف الفروض التي يفترضيا الباحث انطالقا مف تساؤالت عقمية وعممية، والتي تقوـ 
بربط عدد مف المتػيرات وبحث العالقات السببية فيما بينيا أو دراستيا وصفا وكما، 

 لقياـ النظرية المبنية عمى أسس منيجية ومنطقية قابمة لمبحث والتطبيؽ.تؤسس 
و انطالقا مف أىمية النظرية في تنظيـ مسار البحث ومتػيرات الظاىرة المعالجة "حيث 
ف كانت  تساعد الباحث عمى تنظيـ الوقائع وبناء الفرضيات والوصوؿ إلى نتائج، حتى وا 

  .2ىذه النظرية محدودة أو غير دقيقة"
 نظرية التأثير التكنولوج :  - أ

بعد أف استحوذت دراسات تأثير المضموف اإلعالمي عمى اىتماـ أغمب الباحثيف 
واإلعالمييف والمنظريف، برزت "الوسيمة" اإلعالمية كعنصر جد ىاـ ىو اآلخر ضمف 

                                                           

ؤسسة كوندور الكترونيكس، مقابمة أجراىا الباحث مع السيدة:  شبيري لبني المكمؼ باالتصاؿ والعالقات العامة بم 1
 .2016-11-02بتاريخ 

فضيمة أكمي، استيالؾ المراىؽ لمصورة التمفزيونية: دراسة ميدانية حوؿ تأثير القنوات الرقمية الػربية عمى مراىقي كؿ  2
 .23، ص 2007-2006مف حي باب الواد، األبيار، حيدرة، رسالة ماجستير، قسـ عمـ االجتماع، جامعة الجزائر، 
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عناصر العممية االتصالية األخرى التي تستحؽ إجراء البحوث الميدانية انطالقا مف 
 السؤاؿ: "بأية وسيمة؟".

وقد بدأت دراسات وسائؿ االتصاؿ الجماىيري عمى يد الكندي "مارشاؿ ماؾ لوىاف"، مف 
خالؿ حديثو عف تأثير وسائؿ اإلعالـ العامة في كتب أىميا "مجرة غوتنبرغ" سنة 

 . 1964، وكتاب "فيـ وسائؿ االتصاالت العامة" سنة1962
أف " االتصاؿ قد مر منذ بدايتو التاريخية عمى مراحؿ  يرى مارشاؿ ماؾ لوىاف

ثالثة: كاف في األوؿ اتصاؿ شفوي قبمي ثـ تطور آلي اتصاؿ سطري فردي ثـ رجع في 
 .1وقتنا ىذا إلى اتصاؿ شفوي قبمي أو عالمي"

لقد أتاحت اإلنترنت لمستخدمييا ميزة التفاعمية التي طالما افتقدتيا الوسائؿ االتصالية 
، كما أف اتجاه تركيز المختصيف في المجاؿ اإلعالمي نحو "الوسيمة"، قد فتح األخرى

باب البحث والنقاش حوؿ عناصر العممية االتصالية األخرى والتي ال تقؿ أىمية عف 
المحتوى والمضموف اإلعالمي، عمى غرار القائـ باالتصاؿ والجميور المتمقي، إف 

مارشاؿ ماؾ لوىاف( ىي أف وسيمة االتصاؿ بحد الفرضية التي يطورىا )ىارولد أنيس( و )
حساسنا وتصرفنا. ويبشر ماؾ لوىاف بقدـو  ذاتيا ليا تأثير جذري عمى طرؽ تفكيرنا وا 
مجتمع عالمي يخضع لسيطرة وسائؿ االتصاؿ التفاعمية ومازالت وجية النظر ىذه 

اضي في الزواوي احمد الميدي، اإلعالـ الري2موضوع جداؿ وبحث في مجاؿ االتصاؿ.
  2التمفزيوف الجزائري مف خالؿ دراسة جميور حصة "مف المالعب":

"فالوسيمة ىي أداة كبيرة لمتأثير، فالرسالة ليست إال وسيمة أو بعبارة أوضح، فالوسيمة 
عندما تكوف جديدة ىي الرسالة، ىي التي تؤثر في المجتمع وتجعمو يسمؾ سوكا 

                                                           

 .23، ص السابؽالمرجع  استيالؾ المراىؽ لمصورة التمفزيونية، ضيمة أكمي،ف 1
دراسة استطالعية بوالية المسيمة، مذكرة ماجستير في نظرية ومنيجية التربية البدنية والرياضية، فرع اإلعالـ  2

 .104، ص 2008-2007الرياضي التربوي، جامعة الجزائر، 
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جية التي ترى الفرد المستخدـ لموسيمة مجبرا عمى .وىذا ما تؤكده الحتمية التكنولو 1جديدا"
 ىذا االستخداـ.

ومنو يرى الباحث اف التكنولوجيا الحديثة أصبحت حتمية عمى األفراد والمجتمعات 
والمنظمات والمؤسسات االقتصادية مف اجؿ مواكبة التطورات الحاصمة في العالـ الذي 

 نعيشو.
 حدثة(:نظرية انتشار المبتكرات )ا:فكار المست - ب

يقصد "باالنتشار" انتقاؿ األفكار و اإليديولوجيا و الممارسات و التكنولوجيا و األساليب 
الجديدة في مجاؿ اإلتصاؿ مف مصادر ابتكارىا إلى الجماىير، و مدى نجاحيا مف 

 عدمو.
 :مفهوم النظرية الرممية ف  دراسات االتصال 

ا الباحثوف و المختصوف كؿ في مجالو لكؿ عمـ أو معرفة مناىجيا و نظرياتيا التي أنتجي
المعرفي، كذلؾ األمر بالنسبة لعموـ االتصاؿ و في ذلؾ تؤكد الباحثة "مي العبد اهلل" عمى 

 : مفيوـ النظرية في عمـو االتصاؿ
" عمى الرغـ مف اختالؼ تعريفات الباحثيف في الدراسات اإلعالمية و االتصالية لمفيوـ 

اليدؼ منيا ىو الوصوؿ إلى استنتاجات عممية تصؼ النظرية فإنيا تجمع عمى أف 
عالقات وظيفية بيف متػيرات يتـ قياسيا أو استقراؤىا، و يسبؽ ذلؾ فروض عممية 

، Graig( 1983الباحث لمعرفة العالقة بيف المتػيرات البحثية، كما يؤكد جريؾ ) يضعيا
 2.بيدؼ الوصؼ أو التنبؤ أو التحكـ في الظاىرة المدروسة"

                                                           

 .78، ص 2001واالتصاؿ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، زىير إحدادف، مدخؿ لعمـو اإلعالـ  1
 15، ص2010، 2مي العبد اهلل، نظريات االتصاؿ، دار النيضة العربية، بيروت، ط 2
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قائمة: حسب "بريجر" " فإف المالحظ لبحوث االتصاؿ يدرؾ أف مف كتب ىذه  وتضيؼ
البحوث ىـ ميرة في استخداـ الطرؽ الحديثة لجمع البيانات والمعمومات وتحميميا، وأف 

 1.الثالثيف سنة الماضية شيدت تطورا في مجاؿ جمع المعمومات وتحميميا"
إقرارىا بوجود نظريات ميمة في بحوث  والمالحظ لتحميؿ الباحثة مي العبد اهلل يستنتج

 *.االتصاؿ وكذلؾ انحيازىا إلى منياج البحث التجريبي )اإلمبريقي(
ظيرت نظرية انتشار المبتكرات أو انتشار األفكار المستحدثة في بداية النصؼ الثاني مف 

سفيمد" التي قدميا "الزؿ  **القرف العشريف متأثرة بنظرية "تدفؽ المعمومات عمى مرحمتيف"
وزمالءه، وتعود جذورىا إلى دراسات متفرقة قاـ بيا باحثوف اجتماعيوف في عدة مياديف 
مثؿ االنثروبولوجيا والتربية والزراعة لمعرفة كيفية تبني المزارعيف ألفكار جديدة متعمقة 
بأساليب الزراعة الحديثة ومحاولة نشر طرؽ التدريس الجديدة وافكار تنظيـ األسرة، أو 

ء األجيزة واستخداماتيا وغيرىا مف المجاالت المختمفة لمعرفة آثارىا في النظاـ اقتنا
 االجتماعي القائـ.

 2:ويحمؿ الميتموف باالنتشار عممية االنتشار إلى أربعة عناصر رئيسية
    Innovation   التجديد واالبتكار 
 Communication   مجرى االتصاؿ 

 System Social   التنسيؽ الزمني االجتماعي
  Time              الزمف                           

                                                           

 .20ص ،السابؽ المرجعمي العبد اهلل، نظريات االتصاؿ،  1
 وتنتقد واإلحصاء التجريب عمى تعتمد االجتماعية العمـو في البحث مناىج في والمقاربات االتجاىات إحدى ىي *

 .النقدية أىميا ومف األخرى واالتجاىات المقاربات
** ىي نظرية اتصالية أسسيا "بوؿ الزالسفيمد"، تعتقد أف قادة الرأي أكثر تعرضا واستخداما لوسائؿ االتصاؿ إذا تعمؽ 

الباقية فتسمييا باألتباع، وتعتمد دراسات األمر بتخصصيـ كما يمكنيـ تبادؿ األدوار في الظروؼ المختمفة أما األغمبية 
 ىذه النظرية عمى البحوث الميدانية، واإلحصاء وترفض الوسائؿ األخرى )التأممية والتفكيرية( حسبيا.

 210، ص2001محمد محمد عمر الطنوبي، نظريات االتصاؿ، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية،  2
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والتنسيؽ االجتماعي يشير إلى مجموعة األفراد يتباينوف وىـ معنيوف بتدقيؽ ىدؼ جمعي، 
 ويمثؿ األفراد أعضاء ىذا النسؽ كما يمثموف فيو كذلؾ جماعات ومؤسسات ......إلخ.

 :فكرة وفرضية النظرية 
عمى نشر المعمومات المتعمقة بالمبتكرات والتجديد بيف أفراد المجتمع أو  تركز ىذه النظرية

قطاع منو بيدؼ تحقيؽ التنمية والتػيير كيدؼ نيائي ليا، واالبتكار وفؽ ىذه النظرية ىو 
أي فكرة أو أسموب أو نمط جديد يتـ استخدامو في الحياة أو في مجاؿ مف مجاالتيا، 

أف قنوات االتصاؿ ووسائطيا تكوف أكثر فاعمية في زيادة وتقـو ىذه النظرية عمى افتراض 
المعرفة حوؿ المبتكرات حيث تكوف قنوات االتصاؿ الشخصي أكثر فاعمية في تشكيؿ 

 المواقؼ حوؿ المبتكرات.
 :محددات قبول وانتشار المبتكرات 

ليست كؿ المبتكرات عمى قدر واحد مف الذيوع واالنتشار، ألنيا تتشابو في  
والصفات ما يجعؿ بعضيا أكثر رواجا وتقبال مف اآلخر، وقد تحددت بعض الخصائص 

الخصائص التي تحدد مدى انتشار الفكرة والمبتكر مف طرؼ رواد النظرية ومف أىميـ 
 روجرز:

فالمبتكر قد يكوف مشابيا لمبتكر آخر موجود مسبقا، لكف الميـ  :*الميزة النسبية -1
 لمفكرة الجديدة سواء مف الناحية االقتصادية أو االجتماعية.ىو إدراؾ الفرد لممزايا النسبية 

 أي مدى إدراؾ الفرد لممبتكر عمى أنو سيؿ االستخداـ. درجة الترقيد: -2
أي كمما أدرؾ الفرد أف ىذه المبتكرات تتفؽ مع قيمو وخبراتو زادت  المالئمة: -3

 سرعة انتشارىا.

                                                           

 ة التي تعود عمى الشخص المتبني لمفكرة أو المبتكر الجديديقصد بيا مدى الفائدة االقتصادية واالجتماعي *
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مبتكر عمى نطاق محدود أي مدى قدرة الفرد عمى تجريب ال القابمية لمتجريب: -4
 القرار النيائي بشأنو. قبل اتخاذ

 أي مدى وضوح استخداـ وتبني المستحدث. قبول النتيجة: -5
وباإلضافة إلى المحددات السابقة يمكف إضافة عناصر أخرى تساىـ وتؤثر في عممية 

 انتشار المبتكرات.
 نوع الفكرة واالبتكار. -
 التكمفة المادية لممبتكر. -
 )متمدف، ريفي، محافظ، ... إلخ(نوع المجتمع  -
 الخصائص السوسيوثقافية واألنثروبولوجية السائدة في المجتمع. -
 بنية العقؿ. -

ومف بيف أىـ مفاىيـ ومصطمحات ىذه النظرية إضافة إلى مفيـو االستخداـ، مفيوـ 
التبني الذي ىو عممية عقمية ذىنية تخص الفرد و تتكوف مف عدة مراحؿ ذكرىا روجرز 

" التبني ىو العممية العقمية التي يمر الفرد خالليا بمراحؿ مف وقت سماعو 1ـ:بوجو عا
 بالمبتكر إلى غاية تبنيو وتمر بخمسة مراحؿ:

 مرحمة الوعي بالفكرة. -1
 مرحمة االىتماـ بالفكرة. -2
 مرحمة التقييـ. -3
 مرحمة التجريب. -4
 مرحمة التبني. -5

                                                           

. 116 ص ص ،1991 القاىرة، الكتاب، عالـ ناشد، سامي – تر تنشر، وكيؼ المستحدثة األفكار روجرز، إفريت 1
117. 
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مستحدثة وتفسير األساليب لقد ساىمت ىذه النظرية في وصؼ كيفية انتشار األفكار ال
والدواعي التي تدفع األفراد والمؤسسات إلى االقتناع بيا وتجريبيا ثـ تبنييا، وفي مجاؿ 
االتصاؿ ساىمت في معرفة كيفية تبني المؤسسات لالتصاؿ ووسائمو وأساليبو عمى ضوء 

 يمي.مراحؿ التبني السالفة الذكر، وصارت مف أىـ المداخؿ النظرية في االتصاؿ التنظ
ومف أىـ االنتقادات الموجية ليذه النظرية ىو أف تطبيؽ ىذا النموذج في العالـ  
أدى إلى ازدياد اليوة والفروقات االجتماعية واالقتصادية بما أف الفئات المتقدمة  *،الثالث

اقتصاديا واجتماعيا والميسورة الحاؿ أكثر فرصا وحظوظا في الحصوؿ عمى المبتكرات 
  ذا تعمؽ األمر بتقنيات وتكنولوجيات ثمنيا ليس في متناوؿ الجميع.وتبنييا خاصة إ

مما الشؾ فيو اف ىذه النظرية تفسر ظاىرة ميمة وىي كيؼ يتعامؿ المجتمع مع 
االبتكارات واالختراعات الجديدة والحديثة،  أو كؿ ما ىو جديد يظير عمى الساحة وكيؼ 
تمر ىذه االبتكارات في مراحؿ منظمة ومقسمة ذكرىا البروفيسور ايفرت روجرز في 

مع كيفية تقبؿ الناس لألفكار واالختراعات وأي شيء  نظريتو، أرى اف ىذه النظرية تتوافؽ
جديد يظير سواء كاف في شبكات التواصؿ االجتماعي أو اإلعالـ الجديد أو  تكنولوجيا 

وىذه النظرية ترتبط بعدة عموـ مثؿ  اإلعالـ واالتصاؿ وغيرىا مف المبتكرات الحديثة، 
وعمـ النفس وحتى التسويؽ  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عمـ المعمومات وعمـ االجتماع

واإلعالف واإلشيار ومختمؼ المجاالت العممية التي ترتبط بالتكنولوجيا، ويجب اف يتـ 
تدريسيا أو ذكرىا في عدة تخصصات مف تخصصات العمـو االجتماعية وحتى يجب اف 
يتـ التركيز عمييا في األبحاث العممية فيي توضح ظاىرة ميمة في المجتمعات في الوقت 

حالي مع ظيور العديد مف االختراعات الجديدة والمتجددة، خاصة في مجاؿ تكنولوجيا ال
 اإلعالـ واالتصاؿ الذي يعتبر نظاـ ديناميكي متسارع التطور واالنتشار.

                                                           

: بػ أيضا التعبير يمكف لذا إيديولوجية وخمفيات تاريخية جذور مف لو لما الثالث العالـ مصطمح عمى الكثير يتحفظ قد *
 إلخ.... النمو طريؽ في السائرة المتخمفة، الدوؿ
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ومنو يمكف القوؿ اف في الجزائر أيضا ىناؾ أيضا حمالت إعالمية وتوعوية مف 
اليواتؼ الذكية وكذا الموحات الذكية اجؿ استخداـ المبتكرات الحديثة مف أجيزة 

والحواسيب المكتبة والمحمولة، وكؿ ما تعمؽ باألجيزة الذكية في الوقت الحالي مف خالؿ 
 حممة كؿ منزؿ بجياز حاسوب مف اجؿ نشر ثقافة استخداـ التكنولوجيا

يؿ كما أنيـ يروجوف الستخداـ مختمؼ المبتكرات الحديثة لمشبكات االتصالية وتقنيات الج
الثالث والرابع لميواتؼ المحمولة والشبكة العالمية لالتصاؿ عف بعد والربط بالشبكة 
العالمية لالنترنيت عف طريؽ االقمار الصناعية وىذا ما نالحظو اليـو وفي الوقت الراىف 

 وىو يروح لو.
أما فيما يخص استخداـ المؤسسات لالبتكارات الحديثة خاصة إذا ما تعمؽ األمر        

بالمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الرائدة في المجاؿ االقتصادي فانو يمكف القوؿ 
أنيا السباقة في امتالؾ التكنولوجيا الحديثة واستخداميا في العمؿ مف اجؿ تسييؿ عناء 
بعض المناصب االدراية وكذا استخداميا مف اجؿ الوصوؿ إلى الزبوف و اإلشيار 

كات و مختمؼ مواقع التواصؿ االجتماعي والترويج ليا مف االلكتروني وعف طريؽ الشب
اجؿ االستخداـ األمثؿ واألنسب ليا داخؿ ىذه المؤسسات، وكذا قياـ المسؤوليف عمييا 

 بإجراء التربصات الميدانية والعممية مف اجؿ التمكف مف استخداميا.
سبيؿ المثاؿ كما تروج أيضا مؤسسة كوندور لمختمؼ ابتكاراىا الحديثة فعمى       

اإلعالف والدعاية عف طريؽ القنوات التمفزيونية والخاصة الستخداـ تطبيقات البرامج عمى 
أجيزة اليواتؼ الذكية والموحات الذكية التي تصنعيا المؤسسة، مثؿ تطبيؽ قناة النيار 
وقناة الموجود كبرنامج لمشاىدة قناة النيار داخؿ اليواتؼ  المحمولة الذكية والموحات 

 لذكية التي تنتجيا مؤسسة كوندور الكترونيكس.ا
أف ىذه الدراسة ستحاوؿ  مقاربة  نظرية التأثير التكنولوجي) الحتمية التكنولوجية(      

"لمارشاؿ ماؾ لوىاف"  التي في الوقت الراىف أصبحت حتمية عمى األفراد والمجتمعات 
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افية أو عممية أو تربوية، حيث والمؤسسات بجميع أنواعيا سواء اقتصادية أو سياسية أو ثق
انو في الوقت الراىف أصبح مف المستحيؿ االستػناء  عمى الوسائؿ التكنولوجية في جميع 
أنشطة حياتنا اليومية، ونفس الشيء بالنسبة لممؤسسات ال يمكف ليا االستػناء  عف 
 الوسائؿ  التكنولوجيا التي أصبحت ىي المحرؾ الرئيسي لجميع أنشطيا الداخمية
والخارجية وفي مختمؼ ىيكميا االدراي والبشري، حيث اف التكنولوجيا حيث تنبأ الكندي 

"، وتركز 1" بقدـو مجتمع عالمي يخضع لسيطرة وسائؿ االتصاؿ التفاعمية  ماك لوهان"
نظرية الحتمية التكنولوجية  عمى اف الفرد المستخدـ لموسيمة مجبرا عمى ىذا االستخداـ، 

ف المؤسسة المستخدمة لموسائؿ التكنولوجيا ىي مجبرة عمى ىذا ومنو يمكف القوؿ ا
 االستخداـ خاصة في الوقت الراىف.* 

ومقاربة أيضا مفيـو تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ومعرفة مدى تبني األفراد المبتكرات 
، **الحديثة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية الخاصة خصوصا المؤسسة ميداف الدراسة

ير تبني ىذا المبتكرات الحديثة عمى أساليب العمؿ واالتصاؿ بالمؤسسة بشقيو ومدى تأث
   .الداخمي والخارجي، وكذا معرفة مستوى إنتاجية العمؿ بالمؤسسة محؿ الدراسة

                                                           

 .76زىير إحدادف، مرجع سابؽ الذكر، ص  1
* يبرر الباحث طرحو مف خالؿ انو ال يمكف تصور مؤسسة اقتصادية في الوقت الراىف بدوف جياز حاسوب، أو بدوف 

خالؿ السؤاؿ التالي: تخيؿ نفسؾ بدوف جياز ىاتؼ  الربط بشبكة االنترنيت عمى سبيؿ المثاؿ، كما يؤكد طرحو مف
محموؿ؟ لو أجبت عمى ىذا السؤاؿ في الوقت الراىف قمت انؾ ال تستطيع اف تكوف بدوف جياز ىاتؼ محموؿ، نفس 
الشيء بالنسبة لممؤسسات التي ال تمتمؾ التكنولوجيا في الوقت الراىف وفي ظؿ التطورات الحاصمة في مجاؿ 

 ر ال شيء مقارنة بػيرىا التي تممؾ الوسائؿ التكنولوجيا.التكنولوجي تعتب
مف اجؿ الوصوؿ إلى مختمؼ شرائح المجتمع لترويج و اإلعالف لمنتجات المؤسسة، وكذلؾ  تقـو بالترويج لتبيني **

خص األفكار المستحدثة مف طرؼ الشعب الجزائري مف خالؿ برامجيا التي تتيحيا لممستخدـ فعمى سبيؿ المثاؿ فيما ي
الذي أنتجتو مؤسسة  –تطبيؽ النيار تي في  –مجموعة أجيزتيا الياتفية الذكية تروج لتطبيقات وبرامج المعمومات 

كوندور وىي تروج لو اآلف ليستخدمو كؿ الجزائرييف في ىواتؼ كوندور، الذي يتيح مشاىدة قناة النيار غف طريؽ 
وتحاوؿ تبنيو في نشاطيا االقتصادي والتجاري درجة وعي  ىواتؼ كوندور، المؤسسة تؤمف بكؿ ما ىو مستحدث وجديد

المالؾ لممؤسسة)كوندور الكترونيكس( وىو السيد عبد الرحماف بف حمادي، وزير سابؽ في وزارة البريد وتكنولوجيات 
 دارة.اإلعالـ واالتصاؿ، وحاصؿ عمى شيادة دكتوراه في تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ، وكذا خريج المدرسة العميا لإل
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ومف ىنا يمكف القوؿ أف ىذه التكنولوجيا الحديثة كاختراع جديد قد صارت محؿ   
والمجتمعات والمنظمات الحكومية والمؤسسات انتشار واسع ورىيب لدى األفراد 

االقتصادية، خاصة أف أحد أبعاد التكنولوجيا الحديثة ىو كونيا "نتاج اجتماعي ال توجد 
 .1بمعزؿ عف محيطيا

 .الدراسات السابقة والمشابهة ثامنا:
مف الميـ جدا ألي باحث أف يطمع عمى البحوث التي سبقت بحثو، حيث تعد        

عممية ذات الصمة بالبحث الذي يعده الباحث حوؿ أي مشكمة بحثية إحدى البحوث ال
المصادر العممية التي ترشده نحو تمؾ المشكمة، لذا قاـ الباحث لالستدالؿ عمى مشكمتو 
البحثية بمسح الدراسات السابقة في الموضوع لإلفادة منيا في تحديد معالـ مشكمتو 

ظافة إلى اختيار الطرؽ واإلجراءات المنيجية وصياغة فروضو وطرح مجموعة تساؤالتو، ا
المالئمة لدراستو، فضال عف أف ىذه الدراسات تتضمف قوائـ بالمراجع اليامة التي 
اعتمدت عمييا، فتفيد الباحث عمى التعّرؼ عمى الكثير مف مراجعو ومصادره، لذلؾ حاولنا 

، وأىـ الدراسات التي قدر اإلمكاف الحصوؿ عمى دراسات سابقة أو مشابية ليذه الدراسة
 استفاد الباحث منيا في بحثو نذكر ما يمي: 

 الدراسات الرربية: -1
عف "تأثير  ـ ف وذلؾ1997قاـ بيا "بطرس حالؽ " في عاـ الدراسة ا:ولى:    -1-1

  2.االتصاالت الحديثة عمى الجوانب التنظيمية في المؤسسات اإلعالمية"تكنولوجيا 
وتنتمي دراستو إلى الدراسات الوصفية إذ قامت عمى المسح وذلؾ لتناسبو مع طبيعة بحثو 
وفروضو التي طرحيا لمتحقؽ مف صحتيا أو خطئيا، واستخدـ أسموب مسح أساليب 

                                                           

 .61فضيؿ دليو، مرجع سابؽ الذكر، ص 1
بطرس حالؽ، تأثير تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة عمى الجوانب التنظيمية في المؤسسات اإلعالمية دراسة تطبيقية،  2

 (1996رسالة ماجستير، غير منشورة، القاىرة، كمية اإلعالـ جامعة القاىرة، 
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الممارسة لمسح الوحدات اإلنتاجية التي تضميا المطابع في مؤسسة األىراـ، وذلؾ بيدؼ 
، والتعرؼ عمى الطرؽ والمشكالت الخاصة ليذه الوحدات تصوير الواقع التطبيقي الفعمي

في ممارسة نشاطيا، كما استخدـ الباحث أسموب المالحظة بالمشاركة وذلؾ لمتعرؼ عمى 
جوانب عديدة مف مشكمة البحث والتأكد مف حقائؽ وبيانات ومعمومات معينة تتعمؽ بيا، 

راـ خاصة في قطاع المطابع وذلؾ مف خالؿ المعايشة التامة لمعامميف في صحيفة األى
 طوؿ فترة الدراسة، وقد نتج عف دراستو ما يمي:

اف التكنولوجيا الجديدة يقصد بيا تمؾ الوسائؿ و األجيزة  التي تقـو بإنتاج وتوزيع  -
رساؿ المعمومات، واف مفيـو التكنولوجيا الجديدة ىو مفيـو نسبي، كما  وتخزيف  وعرض وا 

و  tele communicationمع بيف مجالي االتصاؿ عف بعد اف التكنولوجيا الجديدة تجت
 .  computer الكمبيوتر

اف مف عوامؿ نجاح أي مؤسسة ىو وجود ىيكؿ عمالة متوازف ومتوائـ مع طبيعة  -
نشاطيا اإلنتاجي، فالعبرة ليست بالكـ ولكف العبرة في حسف التوزيع ورشد التوجيو، 

لفعاؿ لمقوى العاممة في مستوى المؤسسة ويصعب تحقيؽ ىذا التوازف دوف التخطيط ا
 ككؿ.

اتضح أيضا اف التطور التاريخي أدى إلى تحقيؽ مزايا اقتصادية تتمثؿ في زيادة  -
اإلنتاجية وتخفيض وقت التشػيؿ وتخفيض تكمفة اإلنتاج وزيادة الطاقة اإلنتاجية، وقد 

 أدى ىذا إلى إثبات صحة الفرض الثاني بفروضو الفرعية األربعة.
وأثبتت دراستو أيضا اف ىناؾ مشاكؿ واجيت مؤسسة األىراـ أثناء تطبيقيا فعال لمنظاـ  -

 الجديد بمطابعيا وقد تمثمت ىذه المشاكؿ فيما يمي:
 مشاكؿ اختبار وتدريب عماؿ جدد لمعمؿ عمى األجيزة الحديثة. -
 جيزة الحديثة.مشاكؿ االستفادة مف العمالة المدربة عمى األجيزة القديمة لمعمؿ عمى األ -
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الى القطاع الخاص نتيجة النتسار ىذه  ولفنية بعد تدريبيا إلى الخارج  اىجرة العمالة ا -
 التقنيات بيا.

ـ وكاف  1999قامت بيا "سمير محي الديف شيخاني" في عاـ   الدراسة الثانية: -1-2
موضوعيا عف " اثر تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات الحديثة عمى تطوير فنوف الكتابة 

 . 1الصحفية"
ىدفت دراستيا إلى التعرؼ عمى اثر تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات الحديثة عمى تطور 

داء الصحفي لمقائـ باالتصاؿ في جريدة األىراـ فنوف الكتابة الصحفية، وعمى تطور األ
وتشريف، ثـ الوصؼ التحميمي، ودراسة العالقات المتبادلة بيف ىذا العامؿ، وبيف فنوف 

 الكتابة الصحفية مف جية، وأداء القائـ باالتصاؿ مف جية أخرى في جريدتي الدراسة.
ثة عمى أسموبيف رئيسيف اعتمدت في دراستيا عمى منيج المسح اإلعالمي، واعتمدت الباح

 لممسح يتفقاف مع نوع الدراية ىما:
المسح الوصفي لدراسة الوضع الراىف لمكتابة والتحرير الصحفي في جريدتي األىراـ  -

 وتشريف.
 المسح الوصفي لدراسة الوضع الراىف لمقائـ باالتصاؿ  في جريدتي األىراـ وتشريف. -
ابة والتحرير الصحفي في الجريدتيف، وشرح المسح التحميمي لشرح وتفسير فنوف الكت -

وتفسير أداء القائميف باالتصاؿ في الجريدتيف ومدى عالقة ىذا األداء بحجـ استخداـ 
 تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ والمعمومات مف خالؿ االستدالالت التفسيرية.

 وقد اعتمدت الباحثة في إطار المنيج المسحي عمى:
 مسح المحتوى. -
 ائؿ اإلعالـ.مسح وس -

                                                           

االتصاؿ والمعمومات عمى تطور فنوف الكتابة الصحفية، دراسة تطبيقية سميرة محي الديف شيخاني، اثر تكنولوجيا  1
 .1999عمى الصحافة المصرية والسورية اليومية ، رسالة دكتوراه، غير منشورة، القاىرة، كمية اإلعالـ جامعة القاىرة، 
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واعتمدت أيضا عمى منيج دراسة الحالة وطبقتيا عمى دراسة جريدتي األىراـ       
وتشريف، واستخدمت ىذا المنيج في وصؼ الظاىرة مجاؿ الدراسة وىي فنوف الكتابة 
والتحرير وأداء القائـ باالتصاؿ في الجريدتيف التي تأثر فييا وتتأثر بيا كؿ جريدة عمى 

 حدى.
لؾ اعتمدت الباحثة عمى المنيج المقارف: وذلؾ لالستفادة مف البيانات الكمية كذ      

والمعمومات الكيفية التي حصمت عمييا الباحثة مف خالؿ منيجي المسح اإلعالمي. 
 ـ.1998إلى اكتوبر 1997واختارت عينتيا الزمنية في الفترة مف نوفمبر 

صاؿ، تركزت دراستيا عمى الحاسبات وكذلؾ أجرت دراسة ميدانية عمى القائـ باالت     
االلكترونية باعتبارىا المرتكز الرئيسي المؤثر عمى تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات عموما 
وتكنولوجيا الصحافة بوجو خاص، وذلؾ لمتعرؼ عمى مستخدمي المستحدثات التكنولوجيا 

اـ ىذه في الصحؼ محؿ الدراسة، واالستخدامات التي تتيحيا ليـ، ثـ اثر استخد
 المستحدثات عمى تطوير العمؿ الصحفي.

( مف القائـ باالتصاؿ في جريدتي األىراـ المصرية وتشريف السورية 50%ومجتمع بحثيا)
محرر في تشريف في عاـ    (55( محررا في األىراـ و )180ويقدر عددىـ ب )

 ـ.1998
 وتوصمت دراستيا إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:

اسة عف فوارؽ جوىرية بيف اإلمكانات البشرية والتكنولوجية لممحرريف كشفت الدر  -
والمراسميف في كؿ مف الصحافة المصرية والسورية، حيث يتوفر لمصحافة المصرية شبكة 
واسعة مف المحرريف والمندوبيف والمراسميف الداخمييف والخارجييف والمكاتب الصحفية 

ة العديد مف اإلمكانيات التكنولوجية الحديثة لجمع الداخمية والخارجية، ويتوفر ليذه الشبك
واستكماؿ ونقؿ وكتابة المادة الصحفية، بينما ال يتوفر في الصحافة السورية سوى عدد 
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محدود مف المحرريف و المندوبيف والمراسميف، ويعتمدوف عمى الوسائؿ واألساليب التقميدية 
 النجاز عمميـ.

يثة المستخدمة مف قبؿ القائـ باالتصاؿ في جريدة أدت التكنولوجيا االتصالية الحد -
األىراـ إلى تطور كمي وكيفي في أدائو لوظائفو كافة حيث توفرت في جميع ىذه 

 الوظائؼ متطمبات السرعة والدقة وسيولة االستخداـ والكفاية واالكتماؿ والسرية واألماف.
ف الفئات العمرية الشابة، وبيف يزداد حجـ استخداـ التكنولوجيا االتصالية الحديثة بي      

الفئات المتخصصة في عمـو اإلعالـ، وبيف الفئات الحاصمة عمى دورات تدريبية في 
مجاؿ تكنولوجيا اإلعالـ والمعمومات، وبالتالي فاف استخداـ الصحافة المصرية ممثمة 

الصحفية  بجريدة األىراـ " لتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة أدى إلى تطور كافة فنوف الكتابة
  فييا".
تنتمي ىذه الدراسة لمبحوث الوصفية مستيدفا مف استخدامو ىذا المنيج التعرؼ       

عمى مدى الوعي لمتكنولوجيا ومدى اإلحساس بالحاجة إلييا في االتصاؿ ومدى الرضا 
عف عممية االتصاؿ، واالستعداد مف جانب العامميف الستخداـ التكنولوجيا الجديدة، 

 ؿ لمعامميف في "شركة المقاولوف العرب".باإلضافة إلى مسح سموؾ االتصا
واستخدـ أسموب العينة الطبقية العشوائية التي ىي عينة احتمالية وصمـ استبيانا و أجراه 

 عمى العامميف في شركة مقاولوف العرب عف طريؽ المقابمة ومأل استمارتو بنفسو.
العالقات العامة، وعمؿ عدة مباحث عف التكنولوجيا ودور كؿ وسيمة تكنولوجية في      

وتوصؿ إلى أف مفيـو التكنولوجيا مفيـو نسبي، كما أف التكنولوجيا الجديدة تجمع بيف 
مجالي االتصاؿ عف بعد والكمبيوتر ونتج عف دراستو في إطار الفروض: أف ىناؾ عالقة 
ارتباطية طردية قوية بيف المستوى اإلداري والتعميمي لمعامميف مف جانب وبيف اإلحساس 

حاجة إلى التكنولوجيا الجديدة لالتصاؿ مف جانب آخر و بالتالي ثبتت صحة الفرض بال
األوؿ، وأثبت أيضا في الفرضية الثانية أف ىناؾ عالقة ارتباطية طردية بيف المستوى 
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اإلداري و التعميمي لمعامميف في المنشأة مف جانب وبيف الوعي بالتكنولوجيا الجديدة في 
د ثبتت صحة ىذا الفرض، وقد ثبت أيضا في الفرض الثالث االتصاؿ مف جانب آخر وق

أف ىناؾ عالقة ارتباطية عكسية بيف مدى رضا العامميف عف االتصاؿ مف جانب وبيف 
اإلحساس بالحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة مف جانب آخر وقد ثبت أيضا صحة فرضو 

ي و تصميـ االستبياف ىذا واستفاد الباحث مف ىذه الدراسة في استخداـ المنيج الوصف
 وصياغة بعض الفروض خاصة فيما لو عالقة الستخداـ التكنولوجيا ومدى الرضا عنيا.

وىي دراسة لمركز البحوث والدراسات اإلدارية بالمممكة العربية الدراسة الرابرة:  -4-1
السعودية، معدة مف طرؼ الباحث عجالف بف محمد الشييري، ومعنونة بػػ "التقنيات 

ية الحديثة والوظائؼ اإلدارية المعاونة في األجيزة الحكومية"، والتي قاـ بيا سنة المكتب
1999   . 

وعمى العمـو تناوؿ صاحب ىذه الدراسة اإلشكالية النابعة مف أثر استخداـ تكنولوجيا 
االتصاؿ الحديثة عمى األعماؿ المكتبية في األجيزة الحكومية، ومف وجية نظر الموظفيف 

و ىذه التكنولوجيات، فيما يتعمؽ باإلنتاجية وتحسيف أساليب االتصاؿ ومحيط ومواقفيـ نح
 العمؿ. 

 ولتحميؿ ىذه اإلشكالية صاغ الباحث الفروض التالية: 
يعتقد الموظفوف أف التقنيات الحديثة تحدث تحسنا في اإلنتاجية بصورة أفضؿ في  -

 مجاؿ العمؿ المكتبي.
تحسف مف محيط العمؿ في مجاؿ العمؿ يعتقد الموظفوف أف التقنيات الحديثة  -

 المكتبي.
يعتقد الموظفوف أف التقنيات الحديثة تحسف مف أساليب االتصاؿ بيف الوحدات اإلدارية  -

 داخؿ وخارج األجيزة الحكومية. 
 يعتقد الموظفوف أف التقنيات الحديثة تؤثر عمى الوظائؼ اإلدارية المعاونة. -
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تحتاج إلى تدريب مناسب في مجاؿ العمؿ  يعتقد الموظفوف أف التقنيات الحديثة -
 المكتبي.

والختبار ىذا المفروض اختار الباحث عينة مقصودة تتمثؿ في المرشحيف لمتدريب في 
برامج اإلدارة المكتبية في معيد اإلدارة، واتبع المنيج الوصفي، كما استعاف باستمارة 

 يف: ( سؤاال موزعة عمى محور 29استبياف مكونة مف تسعة وعشروف )
المحور األوؿ تضمف معمومات سوسيو ديموغرافية، أما المحور الثاني فقد عالج إشكالية 
تأثير تكنولوجيا االتصاؿ )تمكس، فاكس، ىاتؼ، الحاسوب اآللي، شبكة اإلنترنت( عمى 

 األعماؿ المكتبية.  
مستوى  وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أف تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ليا آثار إيجابية عمى

 األداء ونوعية االتصاؿ حسب نظرة الموظفيف دائما.
وتتشابو ىذه الدراسة مع دراستنا كونيا تبحث عف أثر تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة      

)الحاسوب، شبكة اإلنترنت( واستخداميا لتحسيف أداء العمؿ، وبينما تركز دراستنا عمى 
القتصادية الخاصة، تركز ىذه الدراسة أثر تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة عمى المؤسسة ا

 عمى دراسة األثر فيما يخص العمؿ المكتبي.
كما تتشابو في المنيج واألدوات المستخدمة، وأيضا استخدمنا تكنولوجيا احدث مف التي 
استخدمتيا الباحثة في ىذه الدراسة، وأيضا أعدنا اختبار بعض المؤشرات المتعمقة 

تاجية ومحيط العمؿ، ولكف عمى المؤسسة االقتصادية بدؿ بتحسيف أساليب االتصاؿ، اإلن
 الوظائؼ المكتبية في األجيزة الحكومية. 

وقد استفدنا مف ىذه الدراسة كثيرا خاصة فيما تعمؽ بالمراجع العممية وكذا الدراسة 
 الميدانية.
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  الدراسات المحمية: -2
استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا  وىي دراسة بعنواف " الدراسة ا:ولى: -2-1

المرمومات واالتصاالت ف  صنع قراراتهم السياسية وتحقيق الحكم الراشد مع دراسة 
وىي  لػػ  " 2012-2002ميدانية لرينة من أعضاء الرهدة التشريرية السادسة 

ية العمـو أطروحة دكتوراه عمـو في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ لمباحث قواسـ بف عمي، بكم
  2013.1-20012، موسـ -3-السياسية واإلعالـ، مف جامعة الجزائر

وتدو إشكالية دراستو حوؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في الجانب السياسي مف خالؿ 
 دراسة ميدانية في البرلماف الجزائري، وقد طرح في دراستو اإلشكاؿ األتي:

ولوجيا المعمومات واالتصاؿ في ترشيد إلى أي مدى يستخدـ البرلماف الجزائري تكن
 قراراتيـ السياسية في تحقيؽ الجودة الراشدة في الحكـ؟

 وقد أدرج تحت إشكالو الرئيسي التساؤالت التالية:  
ىؿ يستخدـ أعضاء الييئة التشريعية الجزائرية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -

 صنع قراراتيـ السياسية؟االستخداـ األمثؿ ويوظفونيا بقوة وفاعمية في 
ىؿ يقـو أعضاء البرلماف بمشاركة المواطنيف وجميع المؤسسات المجتمع المدني في  -

 عممية صنع القرار عمى مستوى الييئة التشريعية؟
ىؿ يعتبر حجـ النفاذ الرقمي في الجزائر كافيا لتمكيف المواطنيف في مشاركة  -

 البرلمانييف في العممية صنع القرار؟
تؤثر االنترنيت كوسيمة معرفية اتصالية في صنع القرار السياسي لدى عضو  ىؿ -

 البرلماف الجزائري بما تتضمنو مف معمومات ضخمة ومتنوعة وكيؼ ىو ىذا التأثير؟.  

                                                           

قراراتيـ السياسية وتحقيؽ استخداـ البرلمانييف الجزائرييف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في صنع  قواسـ عمي، 1
"، رسالة دكتوراه، كمية العمـو 2012-2007دراسة ميدانية لعينة مف أعضاء العيدة التشريعية السادسة  -الحكـ الراشد

 .2013-2012، -3-السياسية واإلعالـ جامعة الجزائر
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ىؿ يجد البرلماف الجزائري صعوبات في إجراء االتصاالت وجمع المعمومات المتعمقة  -
 لمتسارعة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؟بعممية صنع القرار في ظؿ التطورات ا

ىؿ يستثمر أعضاء الييئة التشريعية في الجزائر التطورات المتالحقة لتكنولوجيا  -
المعمومات واالتصاالت في تجسيد آليات الحكـ الراشد وتحويميا إلى إجراءات وسموكيات 

 ممارسة فعميا؟
 وقد افترض الفرضيات التالية:

يعتمد البرلمانيوف الجزائريوف اعتمادا كبيرا عمى تكنولوجيا المعمومات الفرضية األولى:  
واالتصاالت وعؿ رأسيا االنترنيت فيصنع قراراتيـ بسبب موقعيـ المتميز في المجتمع، 
والذي يمكنيـ مف النفاذ الرقمي بسيولة ويسر  ويوفر ليـ االتصاالت الضرورية واإلشباع 

 المعموماتي.
يقوـ أعضاء البرلماف الجزائري في اغمب األحواؿ بصنع قراراتيـ في الفرضية الثانية:  

غياب المشاركة الواسعة لممواطنيف والجيات المعنية بيذه القرارات، مما يحوؿ دوف تحقيؽ 
 الرشاد في الحكـ.

الفرضية الثالثة:  البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في الجزائر ليست متػمػمة 
لكافي الذي يوفر لممواطنيف المعمومات واالتصاالت الكافية التي تمكنيـ مف بالقدر ا

 المشاركة الواسعة مع أعضاء البرلماف في ترشيد القرارات البرلمانية.
الفرضية الرابعة  تؤثر االنترنيت تأثيرا ايجابيا عمى عممية صنع القرار البرلماني عف طرؽ 

السريعة والفعالة ألعضاء السمطة التشريعية توفير المعمومات الضرورية واالتصاالت 
 الجزائرية.

الفرضية الخامسة:  لـ يعد أعضاء البرلماف الجزائري اليـو يواجيوف صعوبات كبيرة في 
الحصوؿ عمى معمومات حوؿ القضايا المختمفة، واالتصاؿ بمختمؼ فعاليات المجتمع 
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في قطاع المعمومات  أثناء صنع قراراتيـ، نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع
 واالتصاالت.

مكانيات  الفرضية السادسة:  توفر تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ اليوـ فرصا ثمينة وا 
ىائمة يستػميا أعضاء البرلماف الجزائري في تكريس آليات الحكـ الراشد وجعميا ممارسة 

 عمى ارض الواقع.
ؿ النظـ الذي يمكف وقد استخدـ في دراستو  المنيج الوصفي وكذا منيج تحمي

الباحث مف اكتشاؼ التفاعؿ بيف صناع القرار السياسي الذيف يمثموف النظاـ السياسي، 
وبيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ التي تمثؿ النظاـ االتصالي، وتحميؿ العالقات 
الداخمية والخارجية بينيما، وذلؾ باالرتكاز عمى مدخالت النظاـ السياسي، والعمميات، 

 36تػذية العكسية، كما استخدـ االستبياف كأداة رئيسة في دراستو، والذي تكوف مف وال
سؤاال وزعيا عمى ثالث محاور رئيسية، و اظافة إلى أسئمتو البيانات االولة، حيث تضمف 
المحور األوؿ مف أسئمة عف أنماط استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ لدى 

فقد احتوى األسئمة التي تبيف استعماؿ تكنولوجيا المعمومات المبحوثيف، أما المحور الثني 
واالتصاؿ في عممية صنع القرار السياسي، فيما كانت أسئمة المحور الثالث تتركز حوؿ 
دور ىذه التكنولوجيا في تحقيؽ آليات الحكـ الراشد وعالقة ىذا المفيـو بعممية صنع 

أيضا مف خالؿ إجراء مقابالت مع  القرار السياسي، كـ استخدـ المقابمة في دراستو
 الشخصيات البرلمانية مف كال الػرفتيف، قصد الحصوؿ عمى معمومات اظافية.

مفردة مف البرلمانييف الجزائرييف وقد توصمت  68وقد كانت عينتو متكونة مف 
 دراستو إلى النتائج التالية:

فيما يخص الفرضية األولى توصؿ إلى اف ىذه الفرضية خاطئة و اكتشؼ اف البرلمانييف 
الجزائرييف ال يعتمدوف عمى االنترنيت كوسيمة أولية في جمع المعمومات بحيث تعتب 
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والصحؼ والمجالت والقنوات الفضائية والتقارير الخبراء األكثر تفضيال واعتمادا مف 
 اتخاذ القرار.طرؼ البرلمانييف في عممية 

أما فيما يتعمؽ بالفرضية الثانية والثالثة والرابعة فقد اثبت صحتيا في دراستو، أما الخامسة 
 والسادسة فقد اثبت صحتيا. 

وعمى العمـو توصمت دراستو إلى اف اختالؼ طبيعة القرارات السياسية التي يتـ       
مراسيـ رئاسية، أو تعميمات اتخاذىا مف قبؿ القادة السياسييف، فقد تكوف عمى شكؿ 

وزارية، كما قد تخرج عمى شكؿ فوانييف، وبعد دراستيا ومناقشتيا مف قبؿ البرلماف 
والمصادقة عمييا، وىذه القرارات تساىـ بشكؿ كبير و رئيسي في رسـ السياسة العامة 
ة لمدولة، ويعتبر القرار البرلماني حمقة ميمة ضمف سمسمة القرارات التي تشكؿ السياس

العامة لمدولة، وبناء عميو، فاف دراستو ارتكزت عمى كيفية صنع القرار البرلماني في 
الجزائر، ونمط السموؾ االتصالي االلكتروني المعتمد بالدرجة األولى عمى تكنولوجيات 
المعمومات واالتصاؿ لدى النائب البرلماني في صنع قراراتو الرامية إلى تجسيد آليات 

 .الحكـ الراشد
استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة ف   " وىي دراسة بعنوافالدراسة الثالثة:  -2-2

المؤسسة االقتصادية الجزائرية مع دراسة ميدانية بمؤسسة سونمغاز فرع تسيير شبكة 
"حورية بولعويدات" مف جامعة قسنطينة،   لػػ"  -قسنطينة-ORTGنقل الغاز بالشرق 

اإلعالـ واالتصاؿ في االتصاؿ والعالقات العامة، وذلؾ لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو 
  .2008.1-2007سنة 

                                                           

جزائرية مع دراسة ميدانية بمؤسسة حورية بولعويدات، استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في المؤسسة االقتصادية ال 1
رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية العمـو اإلنسانية ، بقسنطينةORTGسونمػاز فرع تسيير شبكة نقؿ الػاز بالشرؽ 

 .2005- 2004واالجتماعية جامعة قسنطينة الجزائر، 
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وتدور إشكالية ىذه الدراسة حوؿ التكنولوجيا االتصالية جياز الحاسوب وشبكة       
االنترنيت واالنترانت واالكسترانت كمبتكر جديد في مؤسسة بمؤسسة سونمػاز فرع تسيير 

ومدى استخداميا في العمؿ بالمؤسسة  -قسنطينة-ORTGشبكة نقؿ الػاز بالشرؽ 
المذكورة، واثر ىذا االستخداـ عمى المؤسسة، مف حيث تحسيف االتصاؿ الداخمي 
والخارجي، وكذا تفعيؿ عممية اإلنتاجية، وتحسيف محيط المؤسسة محؿ دراستيا، وعمى 

 ضوء ذلؾ طرحت اإلشكاؿ األتي:
كما ولوجيا االتصاؿ الحديثة بمؤسسة سونمػاز؟، ما ىو واقع االستخداـ الفعمي لتكن      

كاف ليذه الدراسة أىمية كبيرة حيث أنيا جزء بسيط في محاولة فيـ أبعاد تبني األسموب 
ووكؿ مف شبكة االنترنيت وشبكة اإلكسترانت واالنترنت في العمؿ   -الحاسوب –اآللي 

ميدانية بكؿ مف مؤسسة اإلداري في المؤسسات، خاصة منيا الجزائرية مف خالؿ دراسة 
سونمػاز تسيير الشرؽ بقسنطينة، ولمعالجة ىذا اإلشكاؿ افترضت الباحثة  أف ىناؾ تباينا 
في استخداـ التكنولوجيات االتصالية األربعة المدروسة )جياز الحاسوب، شبكة اإلنترانت 
شبكة اإلنترنيت وشبكة اإلكسترانت..( عمى توفر ىذه الوسائؿ، بحيث يحتؿ جياز 
الحاسوب المرتبة األولى مف ناحية االستخداـ، وتحتؿ شبكة اإلنترانت المرتبة الثانية، 
بينما تحتؿ شبكة اإلنترنيت المرتبة الثالثة، في حيف تعود المرتبة األخيرة مف ناحية 
االستخداـ إلى شبكة اإلكسترانت، كما افترضت في األخير أف ىذا االستخداـ ساىـ في 

لمؤسسة المدروسة مف خالؿ اختبار ثالث مؤشرات رئيسية تتمثؿ تحسيف مستوى أداء ا
 في تفعيؿ االتصاؿ المؤسساتي، تحسيف اإلنتاجية وتحسيف محيط العمؿ.

 ولتحقيؽ أىداؼ دراستيا  اعتمدت في إجراءات  ىذه الدراسة الوصفية عمى منيج      
ميؿ النتائج الكمية، المسح وضمف منيج المسح استخدمت"المسح التحميمي" الذي أفادىا تح

حيث ال يكتفي بالتكميـ بؿ يضيؼ لو التفسير الكمي، ونظرا لمحدودية عدد مفردات 
مجتمع البحث، قد فضمت الباحثة ألف يكوف المسح شامال لجميع الموظفيف العامميف في 
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المكاتب والمزوديف بتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة)جياز الحاسوب، والشبكات االتصالية(، 
نة  في جمع المعمومات بأداتيف ثانويتيف ىما: المالحظة في عيف المكاف وذلؾ مستعي

لكشؼ بعض الحقائؽ كظروؼ االستخداـ وعاداتو، عمى المقابمة نصؼ المييكمة، بيدؼ 
جمع المعمومات عف تاريخ المؤسسة نشاطاتيا، وكذا التكنولوجيات المستخدمة واألفراد 

لمعمومات عمى بناء أداة البحث األساسية "استمارة المستخدميف ليا، وقد ساعدتنا ىذه ا
االستبياف"، كما استخدمت المقابمة المييكمة في التعرؼ عمى بعض المعمومات التي 

 توفرىا ىذه التقنية والتي أفادتيا كثيرا في عممية التحميؿ عمى حسب دراستيا.
األتي: المحور وقد استعانت باالستمارة في جمع البيانات وكانت مقسمة عمى النحو 

األوؿ: يضـ بعض البيانات الشخصية، ويجيب المحور الثاني عف مدى استخداـ 
تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في المؤسسة، بينما يشمؿ المحور الثالث عمى آثار ىذا 
االستخداـ عمى مؤسسة سونمػاز تسيير الػاز بالشرؽ بوالية قسنطينة، وقد توصمت في 

 تالية:دراستيا إلى النتائج ال
جياز  تصاؿ األربع المدروسة بحيث احتؿأف ىناؾ استخداما متباينا لتكنولوجيا اال -

 intranetالحاسوب المرتبة األولى مف ناحية االستخداـ، بينما احتمت شبكة اإلنترانت 
المرتبة الثالثة،  internetالمرتبة الثانية مف ناحية االستخداـ، واحتمت شبكة اإلنترنيت 

  .extranetفيما عادة المرتبة األخيرة لشبكة اإلكسترانت 
إف العوامؿ الذاتية لممبحوثيف تؤثر في نسبة استخداميـ لتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة  -

فيما يخص المستوى التعميمي، المنصب، االستفادة مف التدريب، فيما لـ يكف االىتماـ 
 ماىيرية )صحافة مكتوبة، إذاعة، تمفزيوف( أثر عمى ذلؾ.بمتابعة وسائؿ االتصاؿ الج

أدى استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة إلى تحسيف مستوى أداء مؤسسة سونمػاز  -
حيث ساىمت في تفعيؿ االتصاؿ بشقيو الداخمي والخارجي، وكذا تحسيف اإلنتاجية 

 ومحيط العمؿ.
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جانب النظري مف خالؿ المراجع و جمع وقد أفادتنا ىذه الدراسة كثيرا فيما يتعمؽ بال
المعمومات، وكذا اإلجراءات المنيجية، والجانب التطبيقي مف خالؿ الدراسة الميدانية، 
ومنو يمكف القوؿ اف دراستنا تتشابو مع ىذه الدراسة، لكف الوقت السابؽ والوقت الراىف 

، فالتكنولوجيا ىي مختمؼ كميا فيما يخص التكنولوجيات اإلعالمية واالتصالية الحديثة
احدث بكثير عما كانت عميو سابقا، فقد استخدمنا مواقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ 
كتكنولوجيا حديثة اظافة إلى البريد االلكتروني، والحواسيب باختالؼ أنواعيا، وكذا شبكة 

 االنترنيت واالنترانت واالكسترانت.
"اإلدارة الجزائرية ف  ظل ثورة المرموماتية  وىي دراسة بعنواف الدراسة الثالثة: -2-3

لػػ "طراد خوجة سميرة" مف مع دراسة ميدانية بإدارات خدماتية عمومية بمدينة "قسنطينة" 
جامعة قسنطينة، لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اجتماع تنمية وتسيير الموارد البشرية، 

  2005.1-2004وذلؾ سنة 
سة حوؿ الحاسوب كمبتكر تكنولوجي حديث ودوره في ترقية وتدور إشكالية ىذه الدرا      

العمؿ اإلداري في المؤسسات، والوقوؼ عمى المساىمة الفعمية لمحاسوب في تبسيط 
األعماؿ واإلجراءات اإلدارية، وكذا إستراتيجية الجزائر في تبني ىذا المبتكر، واالىتماـ 

ما ذكر صاغت الباحثة إشكاليتيا  بتكويف الكفاءات البشرية في ىذا الميداف، وعمى ضوء
 في التساؤؿ التالي: 

ماىي اآلثار المترتبة عمى االعتماد المتزايد عمى المعموماتية في تسيير شؤوف اإلدارات 
 الجزائرية؟

                                                           

ية بإدارات خدماتية عمومية بمدينة طراد خوجة سميرة، اإلدارة الجزائرية في ظؿ ثورة المعموماتية... دراسة ميدان 1
- 2004"قسنطينة"، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية جامعة قسنطينة الجزائر، 

2005. 
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وليذه الدراسة أىمية كبيرة حيث أنيا جزء بسيط في محاولة فيـ أبعاد تبني األسموب اآللي 
في العمؿ اإلداري في المؤسسات، خاصة منيا الجزائرية مف خالؿ دراسة  -الحاسوب –

ميدانية بكؿ مف مؤسسة سونمػاز، بريد الجزائر، التأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء 
CNAS راسة إلى: وتيدؼ ىذه الد 

 . الكشؼ عف مدى مساىمة المعموماتية في ترقية العمؿ اإلداري.1
 . الكشؼ عف العراقيؿ التي تحد مف استػالليا.2
. الوقوؼ عمى سياسة اإلدارة بيدؼ تنمية مواردىا البشرية لضماف استخداـ أفضؿ 3

 لمتكنولوجيا.
لمقارف، الذي طبقتو لمقارنة وقد استعانت الباحثة في دراستيا بالمنيج الوصفي والمنيج ا

النتائج المتحصؿ عمييا في اإلدارات الثالثة المدروسة، وقد غطت ىذه الدراسة عينة 
طبقية مف العامميف عمى الحاسوب في اإلدارات الثالثة، وعينة عشوائية بسيطة لممتعامميف 

 مع اإلدارات.
ؿ عمى أربعة وعشريف ومف أجؿ جمع البيانات استعانت الباحثة باستمارة استبياف تشم

( سؤاال موزعة عمى أربعة محاور: المحور األوؿ متعمؽ بالبيانات الشخصية، المحور 24)
الثاني أجاب عف األسئمة المطروحة حوؿ عالقة الحاسوب بالعمؿ اإلداري، أما المحور 

بع الثالث فتناوؿ معوقات استػالؿ المعموماتية وتنظيـ العمؿ اإلداري، واشتمؿ المحور الرا
 عمى موضوع سياسة اإلدارة في رفع الكفاءة البشرية.

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أف الحاسوب ساىـ في تنظيـ العمؿ اإلداري بمختمؼ 
اإلدارات محؿ الدراسة، قياسا بما شيدتو قبؿ استخداـ ىذا الجياز، ولكف تبقى مساىمتو 

تعتبر ىذه الدراسة فرعا مف ال تعبر عف قدراتو الحقيقية نتيجة لجممة مف العراقيؿ، و 
دراستنا، تناولت ىذه الدراسة أثر الحاسوب عمى العمؿ اإلداري، بينما ندرس موضوعا 
أشمؿ وىو استخداـ التكنولوجيات الحديثة لالتصاؿ، والتي يعتبر الحاسوب تقنية مف 
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د والذي يع –تقنياتيا، كما تناولت ىذه الدراسة أثر التكنولوجيا االتصالية الحديثة 
 عمى المؤسسة ككؿ وليس عمى العمؿ اإلداري فحسب. –الحاسوب مف بينيا 

كما تتشابو اإلجراءات المنيجية ليذه الدراسة مف دراستنا الحالية، حيث يندرج كمييما 
ضمف الدراسات الوصفية، وقد استخدمنا لموصوؿ إلى النتائج استمارة استبياف باإلضافة 

 غرار المقابمة والمالحظة. إلى الوسائؿ األخرى المساعدة عمى
ومنه يمكن القول ان الدراسات السابقة قد أفادتنا كثيرا ف  تحديد مرالم دراستنا،   

انطالقا من تحديد اإلشكالية، وكذا الفروض المراد اختبارها، مرورا بالمنهج المتبع، وكذا 
الميدان  وتحديد مرالم أفادتنا كثيرا ف  تحديد مراجع الدراسة،  وأفادتنا أيضا ف  الجانب 

 المجتمع وكذا صياغة استمارة البحث.
كما يمكن اإلشارة إلى ان الباحث لم يجد أي دراسة سابقة مهما كان نوعها 
جمرت كل التكنولوجيا الحديثة)جهاز الحاسوب، شبكة االنترنيت، شبكة التواصل 

اللكترون ( ف  االجتماع  الفيسبوك، شبكة االنترانت، شبكة اإلكسترانت، البريد ا
المؤسسة االقتصادية الجزائرية عمومية كانت أو خاصة، الت  تناولها الباحث ف  

 دراسته الميدانية بمؤسسة كوندور الكترونيكس بوالية برج بوعريريج.
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تنصب الدراسة الميدانية عمى تحميؿ واقع الميداف الذي يجػري فيػو   : مجاال الدراسة:تاسرا
البحػػػث وبمػػػا أف أي دراسػػػة ميدانيػػػة تتطمػػػب تحديػػػد مجاالتيػػػا المختمفػػػة، مػػػف مجػػػاؿ مكػػػاني 

   وزمني، فيي في دراستنا كاآلتي:
 المجال المكان : -1

 أجريػػػػػت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة بمقػػػػػر مؤسسػػػػػة " كونػػػػػدور الكتػػػػػرونيكس" والكػػػػػائف مقرىػػػػػا بالمنطقػػػػػة
الصناعية طرؽ المسيمة والية برج بوعريريج، وىػي شػركة ذات مسػؤولية محػدودة، مجموعػة 
بػػػف حمػػػادي "عنتػػػر تػػػراد " معناىػػػا عنتػػػرة لمتجػػػارة، تقػػػدر المسػػػاحة اإلجماليػػػة لممؤسسػػػة بػػػػ: 

، طبيعػػػػػػة االسػػػػػػتثمار لممؤسسػػػػػػة ىػػػػػػو صػػػػػػناعة وتسػػػػػػويؽ األجيػػػػػػزة اإللكترونيػػػػػػة 2ـ 80104
عامػػػؿ مػػػوزعيف  2200حػػػوالي   2016ؿ المؤسسػػػة سػػػنة واإللكترومنزليػػػة، يبمػػػع عػػػدد عمػػػا

 عمى الوحدات والمصالح حسب التخصص.
 VERSION   2000وقػػػد تحصػػػمت مؤسسػػػة كونػػػدور عمػػػى شػػػيادة الجػػػودة العالميػػػة: 

9001ISO . 
تأسسػػػػػت مؤسسػػػػػة "كونػػػػػدور الكتػػػػػرونيكس، وىػػػػػي مؤسسػػػػػة خاصػػػػػة ذات مسػػػػػؤولية محػػػػػدودة 

"SARL تحتوي عمى أربع وحدات أخرى وىي:"، والتابعة لمجموعة بف حمادي التي 
 " مؤسسةArgilor.وىي وحدة إلنتاج اآلجر " 
 " مؤسسةGerbior.وىي وحدة إلنتاج القمح الصمب ومشتقاتو " 
 " مؤسسةPolyben.وىي وحدة إلنتاج األكياس البالستيكية " 
 " مؤسسةGemac.1 " وىي وحدة إلنتاج البالط ومواد البناء 
 
 

                                                           

-20المصدر: إدارة الموارد البشرية لمؤسسة كوندور، مقابمة مع مدير اإلعالـ واالتصاؿ، السيدة  شبيري لبنى، يـو  1
 بمقر العمؿ، مؤسسة كوندور.، 03-2016
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 " مؤسسػػةSARL وىػػي وحػػدة إلنتػػاج األجيػػزة االلكترونيػػة واإللكترومنزليػػة وىػػي "
 1 المؤسسة التي أجريت بيا الدراسة الميدانية.

وتنشط المؤسسة وفقا ألحكاـ القانوف التجاري، حيث تحصمت عمى السجؿ التجاري في 
 .2003وبدأػ نشاطيا الفعمي في فيفري        ، 2002أفريؿ 

 بالذات كمجاؿ لمدراسة ألنيا:وقد اختيرت ىذه المؤسسة 
مؤسسة اقتصادية تتوفر عمى تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة المدروسة )جياز الحاسوب،  -

، البريد االلكتروني، شبكة extranet، شبكة اإلكسترانت Internetشبكة اإلنترنت 
الفيسبوؾ(، وبالتالي تتوفر عمى شروط الدراسة، خاصة وأف ىذه -التواصؿ االجتماعي

 تكنولوجيات الحديثة  الستة لـ نجدىا مجتمعة في كؿ المؤسسات التي زرناىا.ال
معرفتنا لممكاف ومف ثـ سيولة الوصوؿ إليو وبالتالي إلػاء عاممي الزمف وبعد المسافة   -

 ولو نسبيا، عمى اعتبار أنني أسكف في والية برج بوعريريج.
فروع الوطنية والجيورية التابعة ليا كونيا المركز الرئيسي لممؤسسة وبالتالي حاجة ال  -

بحاجة إلى االتصاؿ بالمؤسسة األـ، حيث ليا فروعيف احدىما بالدار البيضاء بوالية 
نقطة بيع عمى المستوى  60الجزائر العاصمة، والثاني بوالية البميدة،  وكذا ليا  أكثر مف 

 2الوطني.
 المجال الزمان :  -2

 –فترة اإلنجاز  –، وخالؿ ذلؾ 2013بداية سنة تـ الشروع في إنجاز ىذه الدراسة مع 
 انقسمت ىذه األخيرة إلى جانبيف:  

  :إلى نياية  2013استمر البحث فيو طواؿ الفترة الممتدة مف أكتوبرجانب نظري
 .2016ماي 

                                                           

 مالحظة: مكاف إجراء الدراسة الميدانية. 1
 انظر المالحؽ: الممحؽ الخاص بمختمؼ نقاط بيع مؤسسة عمى المستوى الوطني. 2
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 : شرع فيو ابتداء مف بدايات شير جانفي،  إلى أواخر شير نوفمبر  جانب ميدان
 لمجانب الميداني بمرحمتيف:، وقد مر إنجازنا 2016مف سنة 

 :جانفي  30جانفي إلى غاية  05انطمقت ابتداء مف  مرحمة الزيارات االستطالعية
، وقد تـ فيو تجميع بعض المعمومات األولية عف موضوع الدراسة، كالتعرؼ عمى 2016

الوسائؿ االتصالية المستخدمة، األفراد المزوديف بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة 
كذا التعرؼ عمى الييكؿ التنظيمي و االدراي لمؤسسة كوندور بوالية برج بوعريريج و 

 ...الخ. 
 :نوفمبر  20وامتدت مف سبتمبر إلى غاية   مرحمة جمع المرمومات عن المؤسسة

، ورئيس مصمحة ف وقد تـ في ىذه المرحمة إجراء المقابالت مع بعض الموظفيف2016
المدير الرام لممؤسسة والرالقات الرامة وكذا المكمفة باالتصال ونائبه والموارد البشرية 

 1برض المهندسين ف  اإلعالم اآلل ، وبرض االدرايين ف  مؤسسة كوندور.و
 : منهج الدراسة: عاشرا

عند القياـ بأي دراسة عممية ال بد مف إتباع خطوات فكرية ومنيجية و منظمة 
بإتباع منيج معّيف يتناسب وطبيعة الدراسة التي وعقالنية ىادفة إلى بموغ نتيجة ما وذلؾ 

 سنتطرؽ إلييا. 
وبذلؾ فقد عّرؼ المنيج بأنو: "األسموب أو الطريقة الواقعية، التي يستعيف بيا الباحث 

فالمنيج إذف ىو الطريقة 2لمواجية مشكمة بحثو أو في دراسة لمشكمة موضوع البحث"، 
إشكالية البحث، كما أف اختياره ال يأتي مف قبيؿ المتبعة لإلجابة عف األسئمة التي تثيرىا 

الصدفة أو ميؿ أو رغبة الباحث لمنيج دوف آخر، بؿ أف موضوع الدراسة وأىدافيا ىما 

                                                           

 دليؿ المقابالت التي أجراىا الباحث. 4انظر المالحؽ، الممحؽ رقـ 1
 .29، ص 2005ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار بوحوش، مناىج البحث العممي وطرؽ إعداد البحوث،  2
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المذاف يفرضاف نوع المنيج المناسب، وىذا االختيار الدقيؽ ىو الذي يعطي مصداقية 
 وموضوعية أكثر لمنتائج المتوصؿ إلييا في الدراسة العممية.

وبما أف دراستنا تتمحور حوؿ: "استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في المؤسسة 
االقتصادية الخاصة الجزائرية"، وبالضبط مؤسسة كوندور الكترونيكس، فإنيا تنتمي إلى 

الشائعة في بحوث االتصاؿ، والتي تقـو عمى تفسير الوضع القائـ الدراسات الوصفية 
تحديد ظروفيا و أبعادىا والعالقة بيف متػيراتيا، بيدؼ لمظاىرة أو المشكمة مف خالؿ 

االنتياء إلى وصؼ عممي دقيؽ ومتكامؿ لمظاىرة أو المشكمة التي تقـو عمى الحقائؽ 
المرتبطة فقد حدد ليذه الدراسة منيج وفقا لما تتطمبو دراسة واقع االستخداـ الفعمي 

ستخداـ عمى المؤسسة واالتصاؿ، لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة، وأثر ىذا اال
فممقياـ بجمع وجرد كؿ المعمومات المتعمقة بالموضوع، وكذا تشخيص مؤشرات الدراسة 

 المنهج الوصف ".استمـز استخداـ "
ونظرا لكوف دراستنا ال تتوقؼ عمى وصؼ، جرد وجمع المعمومات المتعمقة بالدراسة فقط 
عف طريؽ  التكميـ باستخداـ األساليب اإلحصائية، بؿ تتعدى ذلؾ إلى تفسير وتحميؿ 
البيانات المختمفة ثـ استخالص النتائج العامة، فقد استخدمنا ضمف المنيج الوصفي 

لى تفسيرات كيفية تضاؼ إلى النتائج الكمية لمدراسة، وقد تـ لموصوؿ إ المنهج التحميم ""
 تطبيؽ المنيج "الوصفي التحميمي" في دراستنا، ومنو فقد تـ إتباع الخطوات التالية: 

  ضبط اإلشكالية ابتداء مف طرح تساؤالت الدراسة إلى غاية صياغة فرضيات
 الدراسة.

 ت جمع البيانات، وضبط العينة.جمع  المعمومات األولية لتفيدنا في اختيار أدوا 
 .تحديد حجـ ونوع العينة ومواصفاتيا وخصائصيا 
  إعداد أدوات جمع البيانات وتصميميا، فيما يخص إعداد االستمارة االستبياف

 ودليؿ المقابالت، كما استخدـ الباحث المالحظة في مراحؿ متقدمة مف دراستو الميدانية.
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 تفسير وتحميؿ البيانات عمى ضوء اإلشكالية  جمع البيانات مف مفردات العينة، ثـ
 المطروحة والفرضيات المصاغة لموصوؿ إلى النتائج الجزئية و النتائج العامة لمدراسة. 

 : مجتمع البحث والرينة: حادي عشر
" أنو: "مجموعة عناصر لو grawitzيعرؼ مجتمع البحث حسب "مادليف قرافيت" "

عف غيرىا مف العناصر األخرى، والتي يجري خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزىا 
لما كانت دراستنا تيدؼ إلى معرفة االستخداـ الفعمي لتكنولوجيات 1عمييا البحث والتقصي.

االتصالية الحديثة الستة )جياز الحاسوب، شبكة اإلنترانت، البريد االلكتروني، شبكة 
(، وذلؾ مف خالؿ -يسبوؾالف -االنترنيت، شبكة اإلكسترانت، شبكات التواصؿ االجتماعي

معرفة ترتيب ىذه التكنولوجيات انطالقا مف نسب استخداميا، وكذا معرفة ما إذا كاف 
ىناؾ فروؽ في االستخداـ تعزي لمتػيرات البيانات الشخصية، وكذا أثر االستخداـ عمى 
مستوى أداء المؤسسة المدروسة، فإف مجتمع بحثنا يتكوف مف كؿ الموظفيف المزوديف 

كنولوجيا االتصالية الحديثة المدروسة )شبكة الحاسوب، شبكة اإلنترانت، البريد بالت
الفيسبوؾ(،  -االلكتروني، شبكة اإلنترنت، شبكة اإلكسترانت، شبكات التواصؿ االجتماعي

فقد اخترنا أف نجري عمى فئة معينة ، وفئة العينة  -عامؿ 2200-ولما كاف عددىـ كبيرا
والعامميف في المختمؼ المصالح اإلدارية لمؤسسة كوندور  كانت تخص جميع االدراييف

 الكترونيكس فرع األجيزة االلكترونية واإللكترومنزلية.
 والجدوؿ الموالي يوضح توزيع مجتمع البحث بحسب المصالح واألقساـ التي يعمموف بيا: 

(  يوضح توزيع مفردات عينة البحث بحسب المصالح واألقساـ التي 01جدوؿ رقـ )

 عمموف بيا في مؤسسة كوندور الكترونيكسي

                                                           

، دار القصبة، 2موريس أنجرس، منيجية البحث العممي في العمـو اإلنسانية، )ترجمة بوزيد صحراوي وآخروف(، ط 1
 .62، ص 2006الجزائر، 
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 العدد  المصالح واألقساـ 
 1 المديرية العامة

 1 السكريتارية
 1 المساعدة

 1 المديرية الجيوية
 2 خدمة األمف الداخمي

 2 خدمة األمف والوقاية البيئية
 3 المديرية التقنية

 5 مديرية المكيفات المركزية

 6 مديرية البحث والتطوير
 2 قسـ المشتريات المحمية

 3 قسـ المشتريات المستوردة
 2 المديرية الموجيستيكية

 2 مديرية خدمات ما بعد البيع

 4 مديرية نظاـ المعموماتية
 condor 5مديرية االستعالمات 
 23 مديرية الموارد البشرية

 3 مديرية التجارة والتسويؽ
 2 مديرية المالية والمحاسبة

 3 البولستيريفوحدة 
 2 مديرية المنتجات البيضاء

 4 وحدة التميفزيوف
 4 مركب المكيفات

 1 وحدة الحقف البالستيكي

 TV LCD)) 2( والتمفازRSوحدة الديمو )
 2 مركب الثالجات
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موظفػػػا موزعػػػة حسػػػب  89ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ أعػػػاله أف عينػػػة البحػػػث يشػػػمؿ    
المصػالح واألقسػػاـ المػػذكورة فػػي الجػػدوؿ، وىػػي كميػا وحػػدات إداريػػة تابعػػة لمؤسسػػة كونػػدور 

 89، وبػذلؾ فنتػائج ىػذه الدراسػة ستحسػب النسػب إلػى 89الكترونيكس، وبالتالي فقد وزعنػا 
 مفردة.
   البيانات:: أدوات جمع ثان  عشر   
 اعتمد الباحث في جمع بيانات الدراسة الميدانية عمى األدوات التالية:  
 وقػػػػد اسػػػػتخدميا الباحػػػػث كخطػػػػوة أوليػػػػة مػػػػف خطػػػػوات البحػػػػث العممػػػػي لجمػػػػع المالحظااااة :

نمػػا مػػا الحظػػو الباحػػث ومػػا شػػاىده وأحسػػو أثنػػاء  المعمومػػات غيػػر المكتوبػػة عػػف لمدراسػػة، وا 
، فقػد اسػتخدـ الباحػث المالحظػة بالمشػاركة التػي يشػترؾ تواجده في المؤسسة محػؿ الدراسػة

فييػػا الباحػػث مػػع المبحػػوثيف أي  أفػػراد العينػػة فػػي مواقفيػػا شػػاىده مػػف اجػػؿ التفاعػػؿ معيػػـ 
لموصوؿ إلى تفسيرا ت ىادفة ألسباب السموؾ مف خالؿ معايشة المواقؼ نفسيا ومناقشػتيا 

 1مع المبحوثيف وتبادؿ اآلراء معيـ.
 كانػت المقابمػة األداة الثانيػة التػي اسػػتخدميا الباحػث فػي دراسػتو مػف اجػؿ جمػػع المقابماة :

المعمومػػات، وكانػػت المقابمػػة غيػػر الرسػػمية، حيػػث قابػػؿ الباحػػث العديػػد مػػف عمػػاؿ مؤسسػػة 

                                                           

، 2013، 1ع، ط احمد بف مرسي، االسس العممية لبحوث االعالـ واالتصاؿ، الجزائر، دار الورسـ لمنشر والتوزي 1
 .  168ص

 5 وحدة أجيزة الحاسوب والموحات الذكية واليواتؼ المحمولة
 89 المجموع 
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كوندور وطرح عمييـ العديد مف األسئمة التي كاف يحتاج فييػا إلػى المعمومػات واألدلػة التػي 
 :  1دؼ الذي يبحث عنو في إجاباتيـتخدـ البحث وصوال إلى الي

ويمجػػا الباحػػث إلػػى أسػػموب المقابمػػة غيػػر الرسػػمية عنػػدما يكػػوف موضػػوعو الدراسػػي عميػػؽ 
   2ومتشعبا :

وىي مقابمة حرة غير مقننة، والمقابمة الحرة مرنة وال توجػد فييػا قيػود ويمكػف تعػديؿ األسػئمة 
المسػػػػؤوليف، وتشػػػػجيعيـ عمػػػػى وتػييرىػػػػا وزيادتيػػػػا أو إنقاصػػػػيا بحسػػػػب الظػػػػروؼ وأوضػػػػاع 

   3التعبير بحرية.
حيث يتميز ىػذا النػوع مػف المقػابالت بالمرونػة فػي إدارة المقابمػة، وتوجيػو األسػئمة والحػديث 
في إطار الخطط واألىداؼ العامة لتنظيـ المقابمػة، كمػا يتػرؾ الحريػة لممبحػوث فػي التعبيػر 

عكس شخصيتو وتجعمػو ال يحػس بمنػاخ عف أرائو وأفكاره ومعموماتو ومعتقداتو بحرية تامة ت
   4أو قيود المقابمة.
 :   استمارة استبيان

وقػػػػد جػػػػاءت االسػػػػتمارة وىػػػػي األداة الثالثػػػػة والرئيسػػػػية فػػػػي الدراسػػػػة، وميمػػػػة لجمػػػػع 
بما يحقؽ اليدؼ منيا في جمػع المعمومػات التػي لػـ  المعمومات عف أفراد العينة والمبحوثيف

توفرىػػػػا األدوات السػػػػابقة حيػػػػث اعتمػػػػد الباحػػػػث عمػػػػى إجابػػػػات المبحػػػػوثيف  الموجػػػػودة فػػػػي 
 االستبانة لجمع مختمؼ المعمومات التي يحتاجيا في دراستو.

                                                           

فيصؿ عمى فرحاف المخالفى، المؤسسات االعالمية في عصر تمنولوجيا المعمومات مع دراسة لواقع المؤسسات  1
 .20، ص2005الصحفية اليمنية، اليمف/ المكتب الجامعي الحديث،

 .105ص 1987احساف محمد الحسف، االسس العممية لمناىج البحث االجتماعي، بيروت، دار الطميعة،  2
 .326، ص2000رجاء وحيد دريدري، البحث العممي اساسياتو النظرية وممارساتو العممية، دمشؽ دار الفكر،  3
 .37ص2000محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، القاىرة، عالـ الكتب،  4



 اجلانب املنهجي للدراسة                                                                   :    الفصـــــل األول

 
43 

يف وتعتبر االستبانة مف األدوات األساسية لجمع المعمومات والبيانات مباشرة مػف المبحػوث  
بفضػػػػؿ مػػػػف األسػػػػئمة التػػػػي يػػػػتـ صػػػػياغتيا وتصػػػػميميا مسػػػػبقا فػػػػوؽ االسػػػػتمارة) الصػػػػحيفة/ 

   1القائمة(.
وقد جاءت استمارة الدراسة مقسمة إلى ثالث محػاور رئيسػية تمثػؿ األسػئمة المطروحػة مػف  

خالليػػا     عمػػى المبحػػوثيف فػػي مؤسسػػة كونػػدور ببػػرج بػػوعريريج ، وقػػد تنػػاوؿ الباحػػث فػػي 
البيانات السوسيوثقافية لعينة البحػث، أمػا فػي المحػور الثػاني تػـ التطػرؽ إلػى المحور األوؿ 

مػػػدى اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا اإلعػػػالـ واالتصػػػاؿ الحديثػػػة فػػػي مؤسسػػػة كونػػػدور، وفػػػي الحػػػور 
الثالث تطرؽ الباحػث إلػى اثػر اسػتخداـ تكنولوجيػا اإلعػالـ واالتصػاؿ الحديثػة عمػى مسػتوى 

  2ميع جوانب وأسئمة الدراسة.أداء مؤسسة كوندور وجاءت مممة بج
 : تطبيق اختبار الصدق والثبات:ثالث عشر

بعد إعداد الباحث استمارتو الميدانية، طبؽ عمييا اختباري الصدؽ والثبات لمتأكد 
 مف صالحيتيا وفعاليتيا، وفيما يمي نعرض تطبيؽ كؿ منيما:

يشير ىذا المصطمح إلى تأكد الباحث مف أداة القياس المستخدمة قي اختبار الصدق: 
دراستو صالحة تماما لقياس الموضوع والظاىرة العممية التي يريد قياسيا، ومدى استطاعة 

 ىذا األسموب إلجراء الدراسة الميدانية.
وقد تمثؿ اختبار الصدؽ في عرض االسػتمارة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف، مػف األسػاتذة 

لجػػػػامعييف لقيػػػػاس صػػػػدقيا، وراعػػػػى الباحػػػػث اف يكونػػػػوا مػػػػف المتخصصػػػػيف فػػػػي اإلعػػػػالـ، ا
ومجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ، وأيضا مف المتخصصيف في منيجية البحػث العممػي، مػف ذوي 

 الخبرة في مجاؿ البحث العممي.

                                                           

، 2013، 1ر الورسـ لمنشر والتوزيع، ط احمد بف مرسي، االسس العممية لبحوث االعالـ واالتصاؿ، الجزائرف دا 1
 .181ص
 انظر المالحؽ: الممحؽ الخاص باستمارة االستبياف. 2
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وذلػػؾ مػػف اجػػؿ التأكػػد مػػف صػػحة المعمومػػات والبيانػػات التػػي يريػػد الباحػػث الوصػػوؿ 
إلييػػػػػا والكشػػػػػؼ عنيػػػػػا، وموضػػػػػوعية االسػػػػػتمارة ومنطقيتيػػػػػا وتتابعيػػػػػا وترابطيػػػػػا، وشػػػػػمولية 
الموضوع الذي تـ دراستو والبحث فيو، ومدى مالئمتيا ألىداؼ البحث المسطرة مػف طػرؼ 

رة بنػػاءا عمػػى توجييػػات المحكمػػيف وخاصػػة مػػا طمبػػو الباحػػث، فقػػاـ الباحػػث بتعػػديؿ االسػػتما
منػػػػو األسػػػػتاذ الػػػػدكتور المشػػػػرؼ،* وقػػػػد أجريػػػػت بعػػػػض التعػػػػديالت بنػػػػاءا عمػػػػى مالحظػػػػات 

  1وتوجييات األساتذة المحكميف، حتى استقرت عمى صورتيا األخيرة الحالية.
 ثػػػـ تػػػـ عرضػػػيا مػػػرة أخػػػرى عمػػػى المحكمػػػيف فػػػي صػػػورتيا النيائيػػػة، فػػػاجمعوا عمػػػى توفرىػػػا
واسػػػتيفائيا لمبيانػػػات الالزمػػػة وصػػػالحيتيا لمتطبيػػػؽ الميػػػداني، وبػػػذلؾ تػػػـ التأكػػػد مػػػف صػػػدؽ 

 االستمارة.
وقػػد أجػػرى الباحػػث طريقػػة أخػػرى الختبػػار صػػالحية اسػػتمارتو وىػػو االحتبػػار القبمػػي 
لبعض المبحوثيف في مؤسسة كوندور الكترونيكس ببػرج بػوعريريج، وىػي فئػة مماثمػة لمعينػة 

 قت عمييا الدراسة لمتعرؼ عمى ما يمي:األصمية التي طب
معرفػػة درجػػة وضػػوح وسػػيولة األسػػئمة والمصػػطمحات الموجػػودة فػػي االسػػتمارة لػػدى  -1

 المبحوثيف.
معرفػػة تجػػاوب المبحػػوثيف مػػع أسػػئمة االسػػتمارة مػػف حيػػث حجميػػا وترتيبيػػا ونوعيػػة  -2

 اإلجابات المطموبة.
 الدراسة.  وفي األخير قد تـ تعديؿ االستمارة بما يتماشى مع أىداؼ

 اختبار الثبات:  -5-2
قاـ الباحث بتطبيؽ االستمارة عمى فئة مف عينة الدراسة، فػي مؤسسػة كونػدور الكتػرونيكس 
بواليػػػة بػػػرج بػػػوعريريج سػػػواء كػػػانوا داريػػػيف أو أعػػػواف إدارة، أو رؤسػػػاء مصػػػالح، أو رؤسػػػاء 

                                                           

 * األستاذ الدكتور العربي بوعمامة، انظر المالحؽ: الممحؽ الخاص بقائمة المحكميف.
 انظر المالحؽ: الممحؽ الخاص باستمارة االستبياف. 1
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اختبار الصػدؽ، أقساـ، ىـ نفس األشخاص الذيف أجرى الباحث عمييـ االختبار القبمي في 
( مػػف عينػة الدراسػػة، حيػػث %10وقػواـ الفئػػة التػي أجػػرى عمييػػا الباحػث الثبػػات كػاف نسػػبة )

(  مفردة مف مجتمع الدراسة، وبعد مرور فترة زمنية كافية، حددىا الباحث بفتػرة 12يمثموف)
 عشريف يـو قبؿ التطبيؽ األوؿ لصدؽ االستمارة.

( وىي نسبة مرتفعػة تػدؿ عمػى صػحة % 93.33لمعامؿ الثبات ) وقد بمػت النسبة المؤوية
ووضوح بيانات األداة وذلؾ في جميع األسئمة مػا عػدا ثػالث أسػئمة لػـ يتحقػؽ فػييـ الثبػات، 
وتـ تػييػر ىػذه األسػئمة الػثالث إلػى أسػئمة مبوبػة بعػدما كانػت مفتوحػة، ىمػا السػؤاؿ األخيػر 

فػػػي االسػػػتمارة تػػػـ اظافػػػة لػػػو عػػػدة بػػػدائؿ  8 ومػػػا قبػػػؿ األخيػػػر فػػػي االسػػػتمارة، والسػػػؤاؿ رقػػػـ
لموسائؿ االتصالية الحديثة المستخدمة في المؤسسة محؿ الدراسة، لذا تـ تػييرىـ ولػـ يخػؿ 

 ذلؾ ببيانات االستمارة ولـ يؤثر عمى بناء األسئمة فييا.
 : أسموب المرالجة اإلحصائية لمبيانات.رابع عشر

راءات السػابقة فػي دراسػتو الميدانيػة، وبعػد بعد تأكد الباحث مف دقة الخطػوات واإلجػ
االنتيػاء مػف جمػػع البيانػات ومراجعتيػا وتحميميػػا خطػوة بخطػوة ، قػػاـ الباحػث بترميػز بياناتػػو 
ومػػػف ثػػػـ تفريػػػع وتبويػػػب تمػػػؾ البيانػػػات معتمػػػدا عمػػػى الحاسػػػب اآللػػػي فػػػي تحميمػػػي البيانػػػات 

ؿ اسػػػػتخداـ برنػػػػامج واختبػػػػار العالقػػػػات بػػػػيف المتػيػػػػرات التػػػػي أخضػػػػعيا لمدراسػػػػة مػػػػف خػػػػال
(SPSS -Version-15.0 وىو البرنامج اإلحصائي لمعمػـو االجتماعيػة، ويعػد برنػامج  )
(SPSS مػػف أكثػػر البػػرامج اسػػتخداما فػػي مجػػاؿ العمػػـو االجتماعيػػة وذلػػؾ بسػػب سػػيولتو )

النسبية لمتعمـ واالسػتخداـ، كمػا انػو يقػدـ العديػد مػف البػرامج الفرعيػة ذات الصػمة بالدراسػات 
،  1المية، وتعتبر الخبرة عػامال ميمػا فػي االسػتفادة مػف بػرامج الحاسػبات اآلليػة عمومػااإلع

 ومستخدما المعامالت اإلحصائية التالية:

                                                           

 . 541ؽ، صعبد الباسط محمد عبد الوىاب، مرجع ساب 1
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(، وذلػػؾ الختبػػار وجػػود أو 2اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار التطػػابؽ، ويرمػػز لػػو بػػالرمز كػػا ) -1
، 0.05( عند درجػة معنويػة 2) عدـ وجود فروؽ بيف المتػيرات وقد اعتمد الباحث قيمة كا

، وذلػػؾ بالنسػػبة لمفرضػػية الثانيػػة والثالثػػة والرابعػػة والخامسػػة عمػػى %95أي عنػػد درجػػة ثقػػة 
 التوالي.

( وذلؾ الختبار وجود أو عػدـ وجػود عالقػة بػيف 2اختبار التطابؽ ويرمز لو بالرمز) كا -2
أي عنػػػد درجػػػة ثقػػػة  0.05( عنػػػد درجػػػة معنويػػػة 2المتػيػػػرات وقػػػد اعتمػػػد الباحػػػث قيمػػػة )كػػػا

95%. 
معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف، وذلػػؾ الختبػػار وجػػود أو عػػدـ وجػػود عالقػػة بػػيف المتػيػػرات،  -3

حيػػث كممػػا قربػػت نتيجتػػو مػػف الواحػػد كانػػت العالقػػة قويػػة، وكممػػا اقتػػرب مػػف الصػػفر كانػػت 
، وذلػػػػؾ بالنسػػػػبة %95أي عنػػػػد درجػػػػة ثقػػػػة  0.05العالقػػػػة ضػػػػعيفة، عنػػػػد درجػػػػة معنويػػػػة 

 دسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة عمى التوالي.لمفرضية السا
حسػػػػػاب التكػػػػػرارات واسػػػػػتخراج النسػػػػػب المئويػػػػػة لممتػيػػػػػرات المختمفػػػػػة لمدراسػػػػػة. انظػػػػػر  -4

 بالمػة االنجميزية.  spssالمالحؽ، نتائج الدراسة،  التحميؿ اإلحصائي لبرنامج 
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 مدخل: 
عرؼ االتصاؿ وتكنولوجياتو المتنوعة في العقود األخيرة مف القرف العشريف قفزة   

نوعية وتطورا ممحوظا عمى المستوييف التقني والعممي )األكاديمي( وعالقتيما معا وفي 
تأثيرىما عمى حركية اإلنتاج والتنمية بصفة عامة، وىي القفزة التي اصطمح عمى تسميتيا 

ية في مجاؿ وسائؿ االتصاؿ وخمقت عالقة جدلية أصبح بموجبيا بالثورة العممية والتقن
تطور العمـ مرتبطا بتطور التقنيات وتطور ىذه األخيرة رىيف  تطور العمـ سواء بسواء، 
ولعؿ ىذه الطفرة المتسارعة في تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة أحدثت تغييرا جذريا 

ج السمع وترويج الخدمات فحسب، بؿ ليست فقط عمى مستوى وسائؿ وأساليب إنتا
تجاوزت ذلؾ إلى مبادئ وميكانيزمات تطور المجتمعات البشرية التي تحولت إلى 
مجتمعات اإلعالـ واالتصاؿ، فضال عف ذلؾ فإف العقود األخيرة شيدت انخفاضا 
محسوسا في تكاليؼ إنتاج وسائؿ االتصاؿ وسيولة بالغة في اكتسابيا وىما عامميف 

زيادة الفجوة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ المتأخرة،)*(في مجاؿ االتصاؿ، ساىما في 
عمومو، فنونو، إنتاج تكنولوجياتو، اكتسابيا، استخداميا، العولمة، االقتصاد الرقمي، فالفرد 
الذي يمتمؾ التكنولوجيا ليس كغيره الذي ال يمتمكيا، وكذلؾ بالنسبة لممجتمعات 

يثة اليـو أصبحت محددا رئيسيا لقياس تطور المجتمعات والمنظمات، التكنولوجيا الحد
 والمنظمات والمؤسسات والدوؿ.

حيث سيتناوؿ  الباحث في ىذا الفصؿ تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة بصورة     
مفصمة، حيث نحاوؿ في ىذا الفصؿ تفكيؾ كؿ معنى مرتبط بتكنولوجيا االعالـ 

طورىا وخصائصيا ومميزاتيا، اظافة إلى مخاطرىا واالتصاؿ الحديثة وكذا نشىتيا وت
وسمبياتيا، ثـ نحاوؿ تعريؼ كؿ التكنولوجيات الواردة في الدراسة، مف جياز الحاسوب 
وكذا مختمؼ الشبكات االتصالية مف شبكة االنترنيت واالنترانت واالكسترانت، والبريد 

 االلكتروني وكذا موقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ.
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 نشأة وتطور تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة.أوال/ 
قبؿ اف نتطرؽ إلى مفيوـ تحديد مفيوم تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة:  -1

تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة، نعرج عمى مختمؼ المصطمحات المرتبطة بيذا 
:  المفيـو

 :التكنولوجيا 
 :لفظ "تكنولوجيا" مصطمح يوناني األصؿ ) لغة(technologie  وىي مشتقة مف

"تعني عمـ +دراسة،  ligosأو  logis" وتعني "تقنية أو فف" وكممة teck Neكممتيف "
( في litterوعمى ىذا األساس تشير التكنولوجيا إلى الدراسة الرشيدة لمفنوف ويرى األستاذ )

صة ،"إف اصطالح التكنولوجيا تعني تفسير األلفاظ الخا1876قاموسو الصادر سنة 
  1لمفنوف والميف العديدة".

  :ىي مجموعة مف النظـ والقواعد التطبيقية وأساليب العمؿ التي تستقر   اصطالحا
لتطبيؽ المعطيات المستخدمة لبحوث ودراسات مبتكرة في مجاؿ اإلنتاج والخدمات كونيا 

ب الفنية التطبيؽ المنظـ لممعرفة والخبرات المكتبية والتي تمثؿ مجموعة الرسائؿ واألسالي
التي يستخدميا اإلنساف في مختمؼ نواحي حياتو العممية وبالتالي فيي مركب قوامو 

  2المعدات والمعرفة اإلنسانية.
بأنيا األدوات والوسائؿ التي تستخدـ ألغراض عممية  "سمير عبده"يعرفيا         

ة الحاجيات، التي تطبيقية، والتي يستعيف بيا اإلنساف في عممو إلكماؿ قواه وقدراتو وتمبي
 3تظير في إطار ظروفو االجتماعية ومراحمو التاريخية.

 وقد حددىا "زاىر أحمد" تتمثؿ في ثالث مفاىيـ أساسية: 
                                                           

محمد الفاتح حمدي وآخروف، تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة االستخداـ والتأثير، الحكمة لمنشر والتوزيع،  1
 .2، ص2011، 1الجزائر، ط

 .3المرجع نفسو، ص 2
 .35، ص1محمد عبد الشفيع عيسى، العالـ الثالث والتحدي التكنولوجي الغربي، دار الطبعة لمنشر،بيروت، ط 3
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وىو التطبيؽ المنظـ لممحتوى العممي أو المعمومات، بغرض أداء  التكنولوجيا كعممية:
 محدد يؤدي في النياية إلى حؿ مشكمة معينة.

محصمة تطبيؽ األساليب العممية، يكوف في المساعدة في إنتاج  التكنولوجيا كمنتج:
 . soft wareوالمواد الخاـ   hard wareاآلالت والخامات ويطمؽ عمى اآلالت 
مف ىذا يتضح أف عممية االختراع تصاحبيا عممية التكنولوجيا كمزيج لألسموب والمنتج: 

عنيا كمنتج، وأوضح مثاؿ عمى ذلؾ اإلنتاج، وبالتالي ال يمكف فصؿ التكنولوجيا كأسموب 
ىو الحاسب اآللي فنفس الجياز يصاحبو دائما تطور في إنتاج البرامج وتوسيع كبير 

  1فييا"
أما المفيوـ الحديث لمتكنولوجيا فيشمؿ اإلبداع والخمؽ باإلضافة إلى االقتباس       

لالزمة لعممية التطور واالستيعاب، فالتكنولوجيا عبارة عف جميع االختراعات واإلبداعات ا
  2االقتصادي واالجتماعي، والتي تتـ مف خالؿ مراحؿ النمو المختمفة.

ويعرفيا محمود عمـ الديف" بانيا عمـ الفنوف والميف، وقد ظير استخداـ لفظيا في        
العصور الحديثة خاصة بعد ظيور الثورة الصناعية، وأخذت اآللة مكانتيا البارزة في 

 3الصناعي."  مجاؿ اإلنتاج
ومف خالؿ التعريفات السابقة يحاوؿ الباحث وضع مفيـو لمتكنولوجيا فيي تعتبر     

مزيج وخميط بيف مختؿ فالخبرات والمعارؼ واالكتشافات التي تحدث في مجاؿ حياة 
األفراد والمجتمعات في مختمؼ المجاالت الصناعية واالقتصادية واإلعالمية واالتصالية 

 معموماتية و ومختمؼ الوسائط التي تعمؿ تحت ىذه الوسائؿ التكنولوجية.والشبكاتية وال
 

                                                           

 .83-82 ص ص محمد عبدالوىاب،مرجع سابؽ،عبدالباسط  1
، 1عدى قصور، مشكالت التنمية ومعوقات التكامؿ االقتصادي العربي، دار الطباعة لمنشر، بيروت، لبناف، ط 2

 35، ض1984
 .83ص لباسط محمد عبدالوىاب،مرجع سابؽ،عبدا 3
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 ":مفيوم االتصالcommunication:"  
، communisإلى الكممة الالتينية  communicationيرجع أصؿ كممة "اتصاؿ" 

أي "مشترؾ" أو "عاـ"، وبالتالي فإف: "االتصاؿ كعممية يتضمف  Commonومعناىا 
 1المشاركة أو التفاىـ حوؿ شيء أو فكرة أو إحساس أو سموؾ أو فعؿ ما.

و قد عرؼ أحمد ماىر االتصاؿ بأنو: " عممية مستمرة تتضمف قياـ أحد األطراؼ  
بتحويؿ أفكار ومعمومات معينة إلى رسائؿ شفوية، تنقؿ مف خالؿ وسيمة اتصاؿ إلى 

 2الطرؼ اآلخر.
و االتصاؿ ىو العممية أو الطريقة التي يتـ عف طريقيا انتقاؿ المعرفة مف شخص إلى 

بينيما وتؤدي إلى التفاىـ بيف ىذيف الشخصيف أو أكثر، وبذلؾ آخر حتى تصبح مشاعا 
يصبح ليذه العممية عناصر ومكونات واتجاه تسير فيو واتجاه تسعى إلى تحقيقو ومجاؿ 

  3تعمؿ فيو ويؤثر فييا.
  مفيوم تكنولوجيا االتصالcommunication technology  : 

ىي مجمؿ المعارؼ والخبرات والميارات المتراكمة والمتاحة، واألدوات والوسائؿ   
نتاجيا،  المادية، والتنظيمية، االدراية المستخدمة في جمع المعمومات، ومعالجتيا، وا 
وتخزينيا، واسترجاعيا، ونشرىا، وتبادليا، أي توصيميا إلى األفراد والمجتمعات وتجربة 

يا تعد ظاىرة اجتماعية متعددة األبعاد التكنولوجية االقتصادية، تطبيؽ ذلؾ عمميا، كما أن
العممية، النفسية، السياسية، وىي نسبية بطبيعتيا ترتبط اشد االرتباط بدرجة تطور كؿ 

 4مجتمع، وما يعد حديثا في مجتمع ما، قد يعد تقميديا في مجتمع أخر.

                                                           

 .20حورية بولعويدات، مرجع سابؽ،ص 1
 .9، ص1993رية في االتصاؿ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد ماىر،كيؼ ترفع مياراتؾ اإلدا 2
 .3محمد الفاتح حمدي وآخروف، مرجع سابؽ، ص 3
 .238محمود عمـ الديف، مرجع سابؽ، ص 4
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انيا" أي آلة أو تقنية أو وىناؾ تعريؼ "روبف" لتكنولوجيا االتصاؿ حيث عرفيا ب  
وسيمة خاصة تعمؿ عمى إنتاج، أو تخزيف أو استرجاع أو توزيع أو استقباؿ أو عرض 

  1المعمومات.
أعطي مفيوـ شامؿ لتكنولوجيا االتصاؿ، ففي الوقت  " روبن"وىنا يمكف القوؿ اف   

واتؼ ذكية، الراىف يمكف القوؿ اف تكنولوجيا االتصاؿ تشمؿ كؿ األجيزة االتصالية مف ى
ولوحات ذكية، وحاسبات آلية مكتبة أو محمولة، والتي يمكف مف خالليا االتصاؿ وتبادؿ 

 المعمومات وتخزينيا واسترجاعيا، عف طريؽ مختمؼ األجيزة والشبكات .* 
ومنيـ مف عرفيا عمى أنيا مجموعة مف التقنيات أو األدوات أو الوسائؿ أو النظـ 

مف خالؿ  لمعالجة المضموف أو المحتوى الذي يراد توصيمةالمختمفة التي يتـ توظيفيا 
عممية االتصاؿ الجماىيري أو الشخصي أو التنظيمي ]...[ مف خالؿ الحاسبات اآللية ثـ 
تخزيف ىذه البيانات والمعمومات، ثـ استرجاعيا في الوقت المناسب، ثـ عممية نشر ىذه 

المسموعة، أو مسموعة مرئية، أو مطبوعة، المواد االتصالية، أو الرسائؿ أو المضاميف 
أو رقمية ونقميا مف مكاف إلى أخر وتبادليا وقد تكوف ىذه التقنيات آلية الكترونية أو 
كيربائية حسب مرحمة التطور التاريخي لوسائؿ االتصاؿ والمجاالت التي يشمميا ىذا 

 2التطور.
 ( مفيوم اإلعالمLinformation :)عمـ وىو بمعنى  يأتي االعالـ مشتقا مف

 األخبار أو التزود بالمعمومات مف مصادرىا. 

                                                           

 .84عبد الباسط محمد عبد الوىاب، مرجع سابؽ، ص 1
شبكة االنترنيت، االنترانت، اإلكسترانت، شبكات الوي في، شبكات وخطوط االتصاالت الياتفية، االقمار الصناعية، * 

 القنوات الفضائية، مواقع التواصؿ االجتماعي، المدونات، قنوات اليوتوب...الخ.
 .84صعبد الباسط محمد عبد الوىاب، مرجع سابؽ،  2
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واستخداـ كممة االعالـ في المغة العربية مقابؿ المصطمحات الحديثة يعتبر استخداما 
 1صائب ويشر إلى الوظيفة األصمية التي ينبع منيا االعالـ. 

واإلعالـ ىو العممية التي يترتب عنيا نشر األخبار والمعمومات الدقيقة التي ترتكز عمى  
الصدؽ والصراحة ومخاطبة عقوؿ الجماىير وعواطفيـ السامية، واالرتقاء بمستوى الرأي، 

 2الشرح والتفسير والجدؿ المنطقي. ويقـو اإلعالـ عمى التنوير والتثقيؼ، مستخدما أسموب
 عالم واالتصال: تكنولوجيا اال 

ىي مجموعة مف التقنيات واألدوات أو الوسائؿ أو النظـ المختمفة التي يتـ توظيفيا   
الذي يراد توصيمو مف خالؿ عممية  -لمعالجة المضموف أو المحتوى اإلعالمي واالتصالي

االتصاؿ الجماىيري أو الشخصي أو الجمعي أو التنظيمي أو الوسطي، أو التي يتـ مف 
جمع المعمومات والبيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة، المرسومة أو الرقمية  خالليا

مف خالؿ الحسابات االلكترونية أو الكيربائية حسب مرحمة التطور التاريخي لوسائؿ 
 االتصاؿ والمجاالت التي يشمميا ىذا التطور.

ي تساعد عمى إنتاج كما تعرؼ عمى أنيا مجموعة مف اآلالت أو األجيزة أو الوسائؿ الت
  3المعمومات وتوزيعيا واسترجاعيا وعرضيا.

وقبؿ اف نعطي تعريؼ شامؿ لتكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة نعرج عمى   
والتي  ارتباطا وثيقا في مجاؿ الحواسيب والشبكات، حيث  تكنولوجيا المعموماتتعريؼ 

تتبادر ألذىاف العديد مف الناس أجيزة الحاسوب أو الشبكات أو كالىما عند ذكر 
مصطمح تكنولوجيا المعمومات، وذلؾ نظرا ألف أجيزة الحاسوب والشبكات )كاإلنترنت( 

                                                           

 .103سابؽ، صفيضؿ عمي فرحاف المخالفي، مرجع  1
 .27محمد جماؿ الفار، مرجع سابؽ،  2
 .103 -102المرجع نفسو، ص ص  3
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قد أصبحت طريقة الحصوؿ تعتبر الوسيمة الرئيسية لحفظ، ونشر، وتطبيؽ المعمومات، ف
  1عمييا بغاية البساطة وبسرعة كبيرة.

حيث تعرؼ عمى أنيا: مجموعة المعارؼ والخبرات و الميارات المتراكمة والمتاحة   
واألدوات والوسائؿ المادية والتنظيمية االدراية التي يستخدميا اإلنساف في الحصوؿ عمى 

رقمية، وفي معالجتيا وبثيا و تخزينيا بغرض المعمومات الممفوظة، المتنية، المرسومة، ال
 2تسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا وجعميا متاحة لمجميع.

وىذه التكنولوجيا تشمؿ: تكنولوجيا الحاسبات االلكترونية واالتصاالت السمكية والالسمكية، 
نولوجيا التكنولوجيا المسموعة والمرئية، الطباعة وكؿ ىذه التكنولوجيات ىي جزء مف تك

المعمومات ]...[ والمعمومات في مادتيا الخاـ ىي البيانات، وىي أساس المعرفة والعمـ و 
 وجوىر عممية االتصاؿ التي يشكؿ االعالـ احد أنشطتيا.

ويرى نبيؿ عمي باف لتكنولوجيا المعمومات ستة روافد وىي: تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر، 
ؿ، وىذه الروافد الثالث تمثؿ الشؽ المادي، أما التحكـ االوتوماتي، تكنولوجيا االتصا

الروافد  الثالث المتبقية تمثؿ الشؽ الذىني وىي: البرمجيات، ىندسة المعرفة، ىندسة 
  3البرمجيات.

 ( تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثةNTIC :) 
لى حياة المجتمعات اإلنساني   ة ىي تمؾ الوسائؿ واألدوات التي ظيرت إلى الوجود وا 

نتيجة التطورات الحاصمة في ميداف االتصاؿ واإلعالـ، وىذا نتيجة زيادة حاجيات 
اإلنساف ومتطمباتو اليومية، فنحف نعيش كؿ دقيقة وكؿ ثانية مبتكرات جديدة وفي جؿ 

                                                           

1 Martin Fransman (2001), Evolution of the Telecommunications Industry into the Internet 
Age, Scotland: University of Edinburgh, Page 1. Edited www.univ-edinburgh.sc18-02-
2015. 

 .86عبد الباسط محمد عبد الوىاب، مرجع سابؽ، ص  2
 .87نفس المرجع، ص  3

http://www.univ-edinburgh.sc/
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المياديف، ونركز ىنا عمى ميداف االتصاؿ واإلعالـ الذي أصبح التسابؽ فيو محتدـ إلى 
ات االتصالية واإلعالمية وىذا بحثا عف الجديد األفضؿ درجة كبيرة جدا بيف الشرك

 لإلنساف.
فرغـ ظيور اإلذاعة والتمفزيوف والفيديو واألقمار الصناعية واإلنترنت والياتؼ، إال   

أف ىذه الوسائط دائما في تطور مستمر سواء مف حيث الوسيمة أو مف حيث طريقة 
لتطور الرىيب في ميداف تكنولوجيا إيصاؿ الرسالة االتصالية وصياغتيا، ولكف ىذا ا

نما ىو في تطور سريع،  االتصاؿ واإلعالـ الحديثة، ال يعبأ بانتقاداتنا وتفندينا لسمبياتو، وا 
نما اليدؼ مف ىذه  ال يراعي القيـ والثقافات السائدة في المجتمعات اإلنسانية، وا 

وؿ أصحاب ىذه التكنولوجيا ىو البحث عف الربح وتحقيؽ رفاىية اإلنساف عمى حد ق
المؤسسات، ومف خالؿ ىذا الكتاب سوؼ نركز عمى أكثر وسائط االتصاؿ واإلعالـ 
الحديثة الناتجة عف تطور تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ، استخداما وتوظيفا مف قبؿ 
اإلنساف في حياتو اليومية، وىي البث الفضائي أو القنوات التميفزيونية الفضائية كظاىرة 

األقمار الصناعية واأللياؼ الضوئية، أيضا التميفزيوف الرقمي والحوسبة  ناتجة عف ظيور
وشبكة االنترنت واليواتؼ المحمولة والفيديو الرقمي....الخ، وتركيزنا عمى ىذه الوسائط 
ألنيا تعد مف أكثر الوسائط االتصالية واإلعالمية استخداما مف قبؿ األفراد في المجتمع 

 1أنيا تعد األكثر تداوال اليـو بيف األفراد. الجزائري عمى العموـ، كما
 تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة: -2

" الموجات sturgeon( اكتشاؼ العالـ اإلنجميزي "وليـ ستجروف 1824شيد عاـ )  
( 1837" اختراع التمغراؼ عاـ )Morseالكيرومغناطيسية واستطاع "صامويؿ مورس 

وابتكر طريقة لمكتابة تعتمد عمى استخداـ "النقط والشرط" وقد تـ مد وعد التمغراؼ فيما بعد 

                                                           

 . 4-3محمد الفاتح حمدي وآخروف، مرجع سابؽ، ص ص  1
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مف بيف العناصر اليامة في تكنولوجيا االتصاؿ التي أدت في النياية إلى وسائؿ 
 إلكترونية".

نقؿ الصوت إلى ( استطاع "جراىاـ بيؿ" أف يخترع التميفوف ل1876وفي عاـ )  
مسافات بعيدة مستخدما تكنولوجيا التمغراؼ، أي سرياف التيار الكيربائي في األسالؾ 
النحاسية مستبدال مطرقة التمغراؼ بشريحة رقيقة مف المعدف تيتز حيف تصطدـ بيا 
الموجات الصوتية وتحوؿ الصوت إلى تيار كيربائي يسري في األسالؾ، وتقـو سماعة 

 ىذه الذبذبات الكيربائية إلى إشارات صوتية تحاطي الصوت األصمي.التميفوف بتحويؿ 
( جياز الفونوغراؼ ثـ تمكف العالـ Edison( اخترع توماس إديسوف )1877وفي عاـ )

 Flat( مف ابتكار القرص المسطح "1887" في عاـ )Berlingerاأللماني " إميؿ برلنجر
Disk( شاىد الجميور الفرنسي 1895" الذي يستخدـ في تسجيؿ الصوت، وفي عاـ )

 (.1928أوؿ العروض السينمائية ثـ أصبحت السينما ناطقة منذ عاـ )
" مف Marconi( استطاع العالـ االيطالي "جوجميمو ماركوني 1896وفي عاـ )  

اختراع الالسمكي، وكانت تمؾ ىي المرة األولى التي ينتقؿ فييا الصوت إلى مسافات 
وكاف األلماف والكنديوف أوؿ مف بدأ في توجيو خدمات  بعيدة بدوف استخداـ أسالؾ،

(، كذلؾ بدأت تجارب التمفزيوف في الواليات 1919اإلذاعة الصوتية المنتظمة منذ عاـ )
المتحدة منذ أواخر العشرينيات مستفيدة مما سبقيا مف دراسات وتجارب في مجاؿ 

سمكية، وفي أوؿ يونيو الكيرباء والتصوير الفوتوغرافي، واالتصاالت السمكية والال
 ( بدأت خدمات التميفزيوف التجاري في الواليات المتحدة.1941)

ومف خالؿ القرف العشريف اكتسبت وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية أىمية كبيرة   
وخاصة )برامج التميفزيوف( الوسائؿ اإللكترونية، باعتبارىا قنوات أساسية لنقؿ األخبار 

لتميفزيوف تعكس قيـ المجتمع وثقافتو وأنماط معيشتو والمعمومات، وأصبحت برامج ا
وعكست برامج الراديو اىتمامات الناس وقضاياىـ الحالية، ومع ظيور ونجاح الصحافة 
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الجماىيرية التي اكتمؿ نموىا في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف، فقد شيد القرف التاسع 
ميفوف، الفونوغراؼ، ثـ التصوير عشر ظيور عدد كبير مف وسائؿ االتصاؿ )التمغراؼ، الت

 الفوتوغرافي فالفيمـ السينمائي، ثـ اإلذاعة المرئية )التميفزيوف(.
وىذا استجابة لعالج بعض المشكالت الناجمة عف الثورة الصناعية، فقد أحدثت   

ىذه المرحمة ثورة في نظـ االتصاؿ وحولت العالـ إلى قرية كونية عالمية إلكترونية يعرؼ 
يا بالصوت والصورة والكممة المطبوعة، كؿ ما يحدث حيف وقوعو، إال أف ىذا الفرد في

االنفجار المعموماتي جعؿ اإلنساف العادي يعجز عف متابعة ما يحدث في العالـ عمى 
مستوى األحداث اليومية أو عمى مستوى التخصص العممي والميني، وأصبحت وسائؿ 

، النا  فذة السحرية التي نرى مف خالليا أنفسنا.االتصاؿ اإللكتروني وفؽ ىذا المفيـو
شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف أشكاال لتكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ   

والمعمومات ما يتضاءؿ أمامو كؿ ما تحقؽ في عدة قروف سابقة، ولعؿ أبرز مظاىر تمؾ 
التكنولوجيا ىو امتزاج ثالث ثورات مع بعضيا البعض شكمت ما يسمى بالثورة 
التكنولوجية أو الرقمية وىي ثورة المعمومات المتمثمة في انفجار ضخـ في المعرفة وكمية 
ىائمة مف المعارؼ المتعددة واألشكاؿ والتخصصات والمغات، وثورة االتصاؿ وتتجسد في 
تطور تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ الحديثة بدءا باالتصاالت السمكية مرورا بالتميفزيوف 

ار الصناعية واأللياؼ الضوئية، وثورة الحاسبات اإللكترونية التي امتدت وانتياء باألقم
إلى كافة جوانب الحياة وامتزجت بكافة وسائؿ االتصاؿ، وقد أطمؽ عمى ىذه المرحمة عدة 

( ومرحمة التكنولوجيا Multimédiaتسميات أبرزىا مرحمة االتصاؿ المتعدد الوسائط )
( ومرتكزاتيا Hyperédfia( ومرحمة الوسائط الميجنة )Interactiveاالتصالية التفاعمية )

األساسية ىي الحاسبات اإللكترونية في جيميا الخامس الذي يتضمف أنظمة الذكاء 
االصطناعي واأللياؼ الضوئية وأشعة الميزر واألقمار الصناعية، وتميزت التكنولوجيا 

ة، االتصاالت الفضائية الجديدة لالتصاؿ واإلعالـ والمعمومات )الحاسبات االلكتروني
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مكانية االتصاؿ المباشر بقواعد البيانات، انتشار التميفزيوف الكابمي التفاعمي والرقمي،  وا 
وخدمات الفديوتكس، والتميتكست، والفديوديسؾ الرقمي، نظـ الميزر، الميكروويؼ، األلياؼ 

ي، عقد الضوئية، االتصاالت الرقمية، خدمات الياتؼ المحموؿ، البريد االلكترون
 1المؤتمرات عف بعد( بجممة مف الخصائص والسمات نذكرىا في العناصر المقبمة.

وىنا يجد اإلشارة إلى ظيور مواقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ والتوتير وقنوات   
االتصاؿ ووسائطيا والمدونات و مختمؼ الشبكات االتصالية والمعموماتية التي تعمؿ 

مثؿ " الواي في" واألقمار الصناعية الحديثة واالتصاؿ عف تحت شبكة االنترنيت عف بع 
بعد، واالتصاؿ عف طريؽ الجيؿ الثالث والرابع والخامس لميواتؼ الذكية والحواسيب 
المحمولة والموحات لذكية، والتي تعمؿ بتقنيات حديثة لالتصاؿ باالنترنيت عف طريؽ 

 االقمار الصناعية.
تتميز وسائط االتصاؿ واالتصال الحديثة:  خصائص ومميزات تكنولوجيا االعالم -3

الجديدة بعدة خصائص وسمات مميزة منيا ما ىو مشترؾ بينيا وبيف وسائؿ اإلعالـ 
واالتصاؿ التقميدية، ومنيا ما ىو خاص بيا ومميزًا ليا، ويرى"محمود عمـ الديف" وسائط 

احة واألدوات االتصاؿ الحديثة بأنيا: " مجمؿ المعارؼ و الخبرات المتراكمة والمت
نتاجيا  والوسائؿ المادية والتنظيمية واإلدارية المستخدمة في جمع المعمومات ومعالجتيا وا 

، ومف أىـ 2وتخزينيا واسترجاعيا ونشرىا وتبادليا وتوصيميا إلى األفراد والمجتمعات"
 خصائصيا ومميزاتيا ما يمي:

 
 

                                                           

 .6محمد الفاتح حمدي، مرجع سابؽ، ص 1
التقنية الحديثة وأثرىا عمى اإلعالـ المرئي والمسموع، جياز إذاعة وتمفزيوف الخميج، رحيمة الطيب عيساني، الوسائط  2

 .16، ص 2010الرياض، 
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  التفاعميةInterractivity : 
األدوار بيف مرسؿ الرسائؿ ومستقبميا، فالمرسؿ ىو ناقؿ وىي القدرة عمى تبادؿ   

لمرسالة ومتمقي في آف واحد وكذلؾ األمر بالنسبة لممستقبؿ، أي أف المستقبؿ يتحوؿ إلى 
متمقي بؿ إلى متفاعؿ وايجابي في العمميات االتصالية، وىذه الخاصية لـ تكف موجودة 

ى الوسائؿ االتصالية المنتشرة في في وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ القديمة و اقتصرت عم
العالـ اليـو وتظير في أكبر تجمياتيا في عمميات االتصاؿ عبر المواقع التواصؿ 

 االجتماعي و الشبكات االلكترونية التفاعمية.
  التنوعVariety: 

فمع تطور تكنولوجيات ووسائؿ االتصاؿ أدى ذلؾ إلى التنوع مف ناحيتيف، األولى   
أشكاؿ االتصاؿ المتاحة مف خالؿ وسيمة رقمية واحدة وىي الحاسوب  متعمؽ بالتنوع في
( والذي يستخدـ غالبًا بربطو مع شبكة االنترنيت، والثانية تتعمؽ pc)جياز الكمبيوتر 

بتنوع المحتوى الذي يختاره عمى شبكة االنترنيت ومواقعيا المنتشرة بكثرة وذلؾ سواء في 
لمواقع الجغرافية لمنشر أو الوسائؿ المتعددة التي يتـ وظائؼ ىذا المحتوى أو مجاالتو أو ا

ترميز المحتوى االتصالي مف خالليا ثـ التنوع في امتدادات ىذا المحتوى وروابطو 
 وتفسيراتو مف خالؿ النصوص والوسائؿ التي ذكرناىا سالفًا.

 : يز مقارنة بوسائؿ االتصاؿ التقميدية تعتبر خاصية اإلقناع مف أىـ ما يم اإلقناع
عطاء المشورة  وسائط االتصاؿ الجديدة ، وذلؾ ألنيا تتيح فرصة مشاركة األفكار وا 

 وتبادؿ النصائح بيف المستخدميف بطرؽ تتجاوز الحدود الجغرافية والرقابة األمنية .
  :وىذا لكونيا متاحة لمجميع ومجانية الرسـو سيولة الوصول إلى الشبكات

سيمة االستخداـ، فيي تحتاج لجيد بسيط ومعرفة واالنضماـ واالكتساب والترخيص و 
 سطحية المتالكيا واستخداميا.
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  الالجماىريةDemessification: 
ما يؤخذ عمى وسائؿ االتصاؿ الحديثة تحوليا مف توزيع رسائؿ جماىيرية إلى   

الميؿ إلى تحديد ىذه الرسائؿ وتصنيفيا لتالءـ جماعات نوعية أكثر تخصصا، وتشير 
لى أف رؤية "مارشاؿ ماؾ لوىاف" الخاصة بوحدة العالـ والحياة في قرية عالمية الدالئؿ إ

التي حققتيا نيضة وسائؿ االتصاؿ الجماىيري خالؿ عقد الستينات قد أصبحت في 
حاجة إلى إعادة النظر في عقد التسعينات والقرف الحادي والعشروف، حيث تتجو وسائؿ 

لقراءة واالستماع والمشاىدة عبارة عف خبرات التكنولوجيا الحديثة إلى جعؿ خبرات ا
معزولة، لكونيا خبرات مشتركة كما يرى "ماؾ لوىاف" وبذلؾ نشيد سقوط العقؿ الجماعي، 
حيث تنشر وسائؿ اإلعالـ واالتصاالت الجديدة التي توصؼ بأنيا غير جماىيرية، بؿ 

  1إنيا ذات اتجاىات فردية أو مجموعاتية.
  :استطاعت تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الجديدة بفضؿ لقد كسر الحواجز

التكنولوجيا واألساليب المتطورة التي تعتمد عمييا كسر الحواجز التي تعيؽ إرساؿ الرسائؿ 
 الدعائية والتسويقية واستقباليا.

   الفوريةimmediacy : فقد تمكنت تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الجديدة مف إلغاء
ختصار الحواجز المكانية، فصار االتصاؿ بيا وعبرىا يتـ بشكؿ فوري الحواجز الزمنية وا

 غير مكترث بصعوبات وعوائؽ الوقت والمسافات.
  االحتكاريةmonopolistic  :  فصناعة ىذه التكنولوجيات الحديثة و الوسائط

تتركز في مجموعة مف الدوؿ الصناعية الكبرى دوف غيرىا وتمتمكيا بعض الشركات 
والمنظمات والمؤسسات العالمية والمعولمة ما يؤثر عمى عممية نقميا وتسويقيا ومف ثـ 

 اكتسابيا واستخداميا.

                                                           

 .54، ص2002، 1مؤيد عبد الجبار الحديثي، العولمة اإلعالمية، األىمية لمنشر والتوزيع، عماف، ط 1
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   االقتصاديةeconomical  : 
عالـ واالصتاؿ الحديثة اتصالية تساىـ في الكثير مف األحياف مف فتكنولوجيا اال  

النشاطات وباقتصاد في التكمفة  والجيد والزمف ليذا صارت مف أىـ الوسائؿ المستخدمة 
في المؤسسات المختمفة وذلؾ لنشاطات مختمفة كاالتصاؿ والعالقات العامة والتسويؽ 

 واإلشيار ...الخ.
 لمية االنتشار والعولمة والعاProlifération  et Globalisation: 

لقد ساىـ انتشار تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة الواسع في العالـ واتساع نطاؽ 
استخدامو بيف األفراد والجماعات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، 

في عالمية وكونية  وبغض النظر عف التفاوت في المستويات المادية و العممية والثقافية
ىذه الوسائؿ بفضؿ تخطييا لمحدود اإلقميمية وجعميا لمعالـ بمثابة قرية كونية عمى حد 

 تعبير عالـ االتصاؿ الكندي مارشاؿ ماؾ لوىاف.
وباإلضافة إلى الخصائص والمميزات التي تتعمؽ بوسائط االتصاؿ الجديدة ىناؾ 

 خصائص أخرى نذكرىا اختصارًا:
 ارؽ االجتماعية واالقتصادية.التغمب عمى الفو  -
تاحة ذلؾ لمجميع دوف استثناء . -  سيولة االستخداـ وا 
 تقنية تمكيف الياتؼ المحموؿ. -
 . Mobilityالقابمية الحركية  -
 قابمية التحويؿ. -
 قابمية التوصيؿ والتركيب. -
 إتاحة خيار التضميف. -
 تعددية األبعاد ) صفحات، شبكات، مواقع، منتديات، مجموعات...الخ(. -
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مكانية إدراجيا. -  1الوسائط المتعددة وا 
االنتقاؿ الحر لألفكار: فالوسائط االتصالية فتحت المجاؿ لمحرية بمعظـ أشكاليا بما  -

سبتمبر  02في ذلؾ حرية الرأي والتعبير وفي ىذا الشأف يؤكد روجيو دويغي ولد في 
واالتصاؿ، ومؤسس تيار"  بباريس، فيمسوؼ ومفكر وباحث في اإلعالـ 1940

لميديولوجيا" وىو تيار فكري يركز عمى تحميؿ ودراسة التفاعالت التقنية عمى الثقافة ا
، إف العصر الذي نعيشو  ومختمؼ أشكاؿ الحياة االجتماعية كالديف والسياسة والفف..الخ

اآلف ىو عصر االنتقاؿ الحر لألفكار مثمما ىو عصر االنتقاؿ الحر لمبضائع، وعمى 
السريع والمثير الذي نشيده فإنو يصعب عمى المرء في الكثير مف  الرغـ مف التقدـ التقني

 2األحياف تحميؿ جوىر ىذا التقدـ أو إدراؾ قوتو الدافع...الخ .
 آثار تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى المؤسسات االقتصادية: -4

وسنحاوؿ في ىذه النقطة إبراز أىـ اآلثار التي أحدثتيا تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ 
مف ناحية تغيير في نمط العمؿ وكذا محيط  الحديثة عمى مستوى المؤسسات االقتصادية

المؤسسة واتصاليا الداخمي والخارجي، وكذا دورة وسير المعمومات بالمؤسسة، والتي 
 نوجزىا في العناصر التالية: 

 :نتج عف ثورة تكنولوجيا االعالـ  التحوالت في مجال التوظيف وتنظيم العمل
ؿ الحديثة ميمة في أنماط التوظيؼ وىيكؿ الميف وأسموب أداء األسواؽ وذلؾ واالتصا

 في:
  :حيث تشير بعض الدراسات أف ىناؾ تأثيرا واضحا الستخداـ اليياكل التنظيمية

تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة عمى اليياكؿ التنظيمية، التي تمثؿ: "البناء أو اإلطار 
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لممؤسسة، أي يوضح تقسيـ العمؿ أفقيا ورأسيا، والوحدات  الذي يحدد التركيب الداخمي
اإلدارية األساسية والفرعية المكمفة بإنجاز ىذه األعماؿ" حيث يمكف الحاسوب مف القياـ 
بالعمؿ اإلداري في نطاؽ ضيؽ وفعاؿ، فبإمكانو جمع الوحدات وخمؽ تكامؿ تنظيمي بيف 

األنشطة اإلدارية مف التقارب ما يسمح دوائر كثيرة مف المؤسسات ومصالحيا، فمكثير مف 
بإدماجيا في نظاـ الحاسوب، وىذا التقارب يمكف الموظفيف مف االستفادة الكاممة مف 
مجموعة األنشطة في مكاف واحد، استنادا إلى ىذه المتغيرات التنظيمية التي يحدثيا 

و الوحدات الحاسوب، فإف ذلؾ يفرض بالضرورة دمج أو إلغاء واستحداث بعض األقساـ أ
  1باليياكؿ التنظيمي لممؤسسة.

  :إذ أدت تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة إلى تغيرات جذرية في تغيرات في تنقمية العمل
مفيوـ تنقمية العمؿ، فمـ يعد مفيوـ "التنقمية" مرتبط بالتنقمية الجغرافية، بؿ أصبح ىناؾ 

تصاؿ اإللكتروني، وبالتالي تنقمية مجازية لمعمؿ عمى الصعيد العالمي مف خالؿ فضاء اال
لـ يعد الموقع الجغرافي سجنا لمواىب والقدرات التي تستطيع المساىمة في التقسيـ الدولي 

              2لمعمؿ.
 :إذ بدأنا نشيد التقميص التدريجي  تغيرات في التركيب الميني و المياري لقوة العمل

ية األكثر اتصاال بأساليب تكنولوجيا لفئات العمالة الماىرة لصالح الفئات المينية والفن
االتصاؿ الحديثة، وىذا ما ساىـ في استبداؿ اسـ موظؼ "بالتكنوقراطي" وىو الشخص 
الذي يمارس السمطة بفضؿ كفاءتو التقنية، وبروز رؤية العقؿ "التكنوقراطي" المعتمد عمى 

خالؿ تقميص الحاسوب، إال أف ىذا األسموب مف شأنو التأثير السمبي عمى الشغؿ مف 
توظيؼ األفراد، بالنسبة لممؤسسات المستفيدة مف تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة بشكؿ واسع، 
مما يؤدي إلى فقداف عدد كبير مف مناصب العمؿ وتفشي البطالة، إضافة إلى أنو عند 
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التعامؿ معيا فإنيا تحتاج إلى التدرب عمييا الكتساب عدد كبير مف المعارؼ والميارات 
مف تشغيميا والمحافظة عمييا، وتقترح بعض الدراسات أنو بالرغـ مف حدوث بطالة لمتمكف 

في بعض المجاالت نتيجة الستخداـ تكنولوجيا االتصاؿ وخاصة الحاسبات اآللية، فإف 
الحاجة ماسة إلى الممارسيف لمتعامؿ معيا مما يقمؿ بدوره حجـ البطالة التي يمكف أف 

،  وىنا تجدر اإلشارة في ىذه الحالة إلى القائميف  1نسافتنجـ عف إحالؿ التقنية محؿ اإل
والذيف يمارسوف كؿ التكنولوجيا والتقنيات اف يعمموا عمى تفادي واالبتعاد عف كؿ اآلثار 

 السمبية لمتكنولوجيا الحديثة لإلعالـ واالتصاؿ.
وظيور  وقد ترتب عف ىذا التغيير عف زيادة التعاوف بيف المؤسسات المتباعدة جغرافيا،

"، وتستخدـ خصوصا ليذا Groupe collaborationمصطمح الجماعة المتعارضة "
،  2الغرض تكنولوجيا البريد اإللكتروني والمؤتمرات عف بعد عف طريؽ شبكة اإلنترنيت

وكذا عقد المقابالت عف طريؽ موقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ، المؤتمراف والندوات 
، نشر اإلعالنات في الفيسبوؾ، والتوظيؼ االلكتروني عف طريؽ عف طريؽ السكايب

 البريد االلكتروني، البيع والشراء ومختمؼ العمميات التجارية، عقد الصفقات...الخ.
 :مما أثر في أسموب أداء سوؽ العمؿ،  تغيير نمط العالقة بين العامل ورب العمل

تعمؿ في منازليا لحساب حيث أصبح ىناؾ مزيد مف االعتماد عمى العمالة التي 
المؤسسات الصناعية والخدمية الحديثة، كما يتـ المجوء بشكؿ متزايد لمعمالة بعض الوقت 

 3وليس كمو كما ىو الحاؿ في البمداف المتقدمة.
  :تبيف القرارات اإلدارية قدرة المؤسسة االقتصادية في تسيير عممية اتخاذ القرارات

ة اتخاذ القرار بأنيا: "عممية االختيار األمثؿ بيف بدائؿ شؤونيا ومستقبميا، وقد عرفت عممي
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متاحة لحؿ مشكمة ما، أو لتحقيؽ ىدؼ معيف" وتحتاج عممية اتخاذ القرارات إلى عنصر 
ميـ وىو المعمومات الصحيحة والتي توفرىا تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة بشكؿ ىائؿ 

تيجة انفتاحيا عمى العديد مف خاصة ما تمعبو شبكة اإلنترنيت في توفير المعمومات ن
األفراد والمؤسسات، كما أف تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة أثرت عمى مركزية أو ال مركزية 
القرارات حيث أف ىناؾ اتجاىاف متبايناف حوؿ ىذه المسألة حيث يذىب االتجاه األوؿ: 

ء يرتبط بجميع أجزا -الرئيسي–إلى أف استخداـ حاسوب كبير في المقر المركزي 
المؤسسة بواسطة شبكة االتصاالت تسمح بمركزة بعض عمميات صناعة القرار، وكذا 
بالعمميات التي سينجز عنيا تخفيض في عدد الفروع والمخازف ومواقع العمؿ، في حيف 
يرى االتجاه الثاني أف استخداـ الحاسوب يؤدي إلى المركزية أكثر، وذلؾ ألف شبكات 

المختمفة، مكّنت المدراء في اإلدارات العميا مف تحويؿ  الحاسوب موزعة عمى مواقع العمؿ
 1صالحيات صناعة القرارات في اإلدارات الوسطى.

 :مما ال شؾ فيو اف زبائف المؤسسات في الوقت الراىف ليسوا كالزبائف الذيف  الزبون
كانوا فيما مضى في ظؿ التطورات السريعة والرىيبة في المجاؿ التكنولوجي، الزبوف اليـو 
أصبح يشتري ويقني مختمؼ المنتجات التي تعرضيا المؤسسات خاصة في وقت أتاحت 

عمى سبيؿ المثاؿ مؤسسة كوندور الكترونيكس فيو بعض المؤسسات خدمات التوصيؿ، ف
مختمؼ نقاط بيعيا عمى المستوى الوطني، وكذا المحالت المتعاقدة معيـ، يراسمونيا عف 
طريؽ البريد االلكتروني ويطمبوف المنتجات في حيف المؤسسة تحمؿ المنتجات وتوصمو 

ط بيعيا، أما فيما إلى نقاط البيع التابع ليا مف جية المؤسسة وعالقاتيا بمختمؼ نقا
يخص المؤسسة والزبوف العادي بمعنى في طريقة تعامؿ مباشرة بيف المؤسسة والزبوف، 
نأخذ مثاؿ حي وىو خدمات ما بعد البيع التي تتيحيا المؤسسة حاليا وىي عند تمؼ 
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مختمؼ األجيزة تتصؿ بالمؤسسة عف طريؽ الياتؼ او البريد االلكتروني وتطرح المشكؿ 
يؽ مختمؼ مختمؼ وسائط االتصاؿ الحديثة في حيف تقـو المؤسسة عمييا عف طر 

بتوجييؾ إلى اقرب نقطة بيع قريبة منؾ مف اجؿ إصالح األضرار التي حدثت بالمنتجات 
  1التي اقتنيتيا مف مؤسسة كوندور.

  :إف خاصية السرعة في األداء التي تتميز بيا التقنيات االتصالية عممية االتصال
إحدى صورىا إلى تحسيف أساليب االتصاؿ بيف الوحدات اإلدارية عمى  الحديثة أدت في

شكؿ نقؿ البيانات والمعمومات، سواء كاف ذلؾ داخؿ المؤسسة أو خارجيا، وكذلؾ 
ممارسة ذلؾ االتصاؿ، حيث تحتفظ وسائط التقنية بسالمة المعمومات وسيولة انسيابيا 

ت المؤسسات عف طريؽ بيسر وسيولة طراد خوجة مرجع سابؽ، ، حيث استطاع
الحاسوب االتصاؿ بعدد مف قواعد المعمومات، داخؿ اإلدارة أو خارجيا، لمحصوؿ عمى 
المعمومات التي تيميا، ويتـ ذلؾ خصوصا عف طريؽ شبكة اإلنترانت اإلكسترانت، وما 
تتيحو ىذه الشبكات مف الممارسة في الوقت، أو ما يطمؽ عمييا بالمشاركة الزمنية، بمعنى 

إمكانية الوصوؿ إلى أجيزة اإلدخاؿ واإلخراج في الحاسوب المركزي متاح لعدة أف 
 أشخاص في الوقت نفسو

  :إف أحد العناصر األكثر تنظيما لعرض مؤسسة اقتصادية معينة ىو عممية اإلنتاج
بالتأكيد سعره، ولتقديـ أسعار تنافسية يجب ألف يكوف لممؤسسة تكاليؼ إنتاج أقؿ ارتفاعا 

منافسييا، لذلؾ ألف يكوف جيازىا اإلنتاجي فعاؿ، ومف أجؿ ذلؾ البد أف  مف تكاليؼ
يستخدـ أقؿ ما يمكف مف الموارد إلنتاج كمية معينة مف السمع والخدمات، ىذه العالقة 
بيف الكمية المنتجة والموارد المستخدمة تدعى اإلنتاجية، لقد أضحت الزيادة المطردة في 

سية لتطوير المؤسسات االقتصادية، والتكنولوجيا االتصالية اإلنتاجية أحد القوانيف األسا
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الحديثة أثرت بصورة كبيرة عمى اإلنتاجية مف حيث أداء العمؿ بدقة، الرفع في مستوى 
جودة العمؿ، تخفيض تكاليؼ األداء، مع تقميص الوقت المستغرؽ حيث تمكف 

رساؿ الرسائؿ عمى التكنولوجيات مف ممارسة عدة نشاطات في وقت واحد، مثؿ استقبا ؿ وا 
عناويف متعددة في وقت واحد، تقميؿ الجيد المبذوؿ مف الموظفيف لما تتطمبو بعض 
األعماؿ مف جيد عضمي وذىني، إضافة إلى القدرات التقنية في تحسيف مرونة العمؿ 

  1وأدائو بصورة أفضؿ.
 المؤسسة: والشكؿ األتي  يوضح اثأر تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة عمى    
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  1يمثؿ أثار تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة عمى المؤسسة. (1شكل رقم)
ومنو يمكف القوؿ لتكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الحديثة اآلثار الكبيرة والمتنوعة   

عمى المؤسسات عمى الرغـ مف نشاط عمميا، لذا يجب التركيز عمى االيجابيات التي 
تتيحيا واستخداميا االستخداـ األمثؿ واألنجع لمنيوض بمختؿ فالمؤسسات الوطنية 
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صدي والتقميؿ مف حدة السمبيات التي تحتوييا ىذه العمومية أو الخاصة، ومحاولة الت
 التكنولوجيا الحديثة. 

 ثانيا/ الحاسب اآللي ومختمف الشبكات االتصالية والمواقع االلكترونية:
المتتبع لحاؿ التكنولوجيا الحديثة في الوقت الراىف يالحظ تداخؿ وتزاوج كؿ   

شبكات االتصالية وكذا برامج التكنولوجيا الحديثة لإلعالـ واالتصاؿ مع مختمؼ ال
المعمومات والتطبيقات المختمفة التي تعمؿ تحت أنظمة تشغيؿ معينة، عف طريؽ أجيزة 
تقنية حديثة مثؿ االقمار الصناعية األلياؼ الضوئية وتقنية األجياؿ الحديثة لالتصاالت 

مة في عف بعد، وفي ىذه الجزئية مف دراستنا سنحاوؿ تعريؼ كؿ التكنولوجيا المستخد
دراستنا ومعرفة مكوناتيا واستخداماتيا، ولعؿ أوؿ تكنولوجيا ليا عالقة بالتطور الراىف 
والحديث والتي أحدثت ثورة عالمية في مجاؿ تناقؿ المعمومات وتبادليا وتخزينيا 
واسترجاعيا، واستخداميا وقت الحاجة إلييا، كاف جياز الحاسوب، ىذا الجياز الديناميكي 

ني الذي ارتبط استخدامو بالعديد مف األنشطة بمختمؼ المؤسسات، والذي التفاعمي التق
تزاوج مع شبكة االنترنيت، وكذا ظيور الشبكات المحمية و االقميمة داخؿ المؤسسات مف 
االنترانت واالكسترانت، وظيور البريد االلكتروني الذي يعمؿ تحت شبكة االنترنيت، 

وؾ والتوتير، ومختمؼ تطبيقات ومواقع البيع ومواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ الفيسب
وكؿ ىذا التزاحـ والتداخؿ احدث ثورة في مجاؿ تكنولوجيا  -التجارة االلكترونية-والشراء

االعالـ واالتصاؿ الحديثة والتي تـ توظيفيا في مختمؼ نشاطات المؤسسات، وفي 
الباحثيف المجتمعات مختمؼ أنشطة األفراد والمجتمعات الراىنة، والتي يطمؽ عمييا بعض 

الرقمية، االقتصاد الرقمي، العولمة، لما ليا مف أثار اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وتعميمة في حياتنا اليومية ، وحياة المؤسسات، وغيرت مف نشاطيا التقميدي القديـ، فيا 

 .ترى ماىي ىذه التقنيات وماىي مكوناتيا ؟
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 * الحاسوب:  -1
يعرؼ الحاسوب بأنو: :وسيمة لتجييز البيانات بمعنى أنو يستمـ   تعريفو: -1 -1

البيانات كمدخالت ويجيزىا في صورة معمومات كمخرجات، أي أنو مصمـ عمى أساس 
جراء  احتواء قدر كبير مف البيانات الداخمة وتخزينيا، ثـ انجاز العمميات الحسابية وا 

اد بالمعمومات المطموبة وذلؾ كمو بمعدؿ المقارنات المنطقية المتعمقة بيا، وأخيرا اإلمد
  1سرعة كبيرة.

كما يعرؼ أيضا عمى انو  مجموعة مف األجيزة تشكؿ معا نظاما تقنيا وظيفتو   
حؿ المسائؿ المختمفة التي يمكف صياغتيا رياضيا، أو باستخداـ قواعد المنطؽ الشكمي 

 الصوري، وتشمؿ ىذه األجيزة:
تتـ تنفيذ العمميات الحسابية والمنطقية عمى البيانات  وحدة المعالجة المركزية وفييا

الموجودة في جياز آخر وىو وحدة التخزيف أو ذاكرة الحاسب والذاكرة بدورىا تتألؼ مف 
قسميف: ذاكرة عامة وذاكرة ثانوية تتصؼ الذاكرة العامة بكونيا ذات سعة تخزينية محدودة 

بيانات مع وحدة الحساب والمنطؽ بسرعة وتكمفتيا عالية نسبيا ولكنيا تستطيع تناوؿ ال
 ىائمة ألنيا تتصؿ معيا مباشرة.

أما الذاكرة الثانوية، كاألشرطة واألقراص واألسطوانات الممغنطة وغيرىا فيي ذات سعة 
تخزينية ورخيصة التكاليؼ إال أف سرعة تبادؿ البيانات بينيا وبيف وحدة المعالجة المركزية 

اإللكتروني كذلؾ أجيزة اإلدخاؿ واإلخراج وتسمى أيضا بطيئة نسبيا، ويضـ الحاسب 
باألجيزة المحيطة ووظيفة ىذه األجيزة تأميف التعامؿ واالتصاؿ بيف وحدة المعالجة 

 المركزية ووحدة تخزيف والعالـ الخارجي.

                                                           

 كما يسمى أيضا الحاسب اآللي، الحاسبات االلكترونية، جيز الكمبيوتر.* 
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وأخيرا فإف الحاسب اآللي يضـ أيضا ما يسمى بوحدة التحكـ ووظيفتيا اإلشراؼ عمى 
، ويقـو الحاسب بأداء العمؿ المطموب منو بواسطة عمؿ الحاسب  وتحديد التتابع الالـز

  1برنامج معيف يوجد عادة في الذاكرة.
توجد عدة تقسيمات لمحاسبات اإللكترونية، فالبعض يقسميا حسب  أنواعو: -2 -1

، أي أف البيانات تخزف في ذاكرتيا Digitalطريقة التشغيؿ الداخمي إلى حاسبات رقمية 
ذ طمب منو استرجاعيا فإنو سيعيدىا في الشكؿ المقروء وليس كما ىو  في شكؿ أرقاـ وا 

 مسجؿ في ذاكرتو، وىذا النوع األكثر استخداما حاليا.
 حاسبات تناظرية )قياسية( كعداد السرعة والحرارة فال يقـو بميمة التخزيف.

 المختمط وىو يجمع بيف الرقمي والقياسي ويجمع بيف خاصية التخزيف والقياس. 
والبعض يقسميا حسب الغرض إلى حاسبات عامة و حاسبات خاصة وىي التي تقـو 
بمياـ محددة، والبعض يقسميا حسب الحجـ إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجـ، 

وخارجي، وتتابع أو  داخمي والبعض يقسميا حسب البرنامج إلى حاسبات ذات برنامج
وىنا أيضا نشير إلى ظيور الحواسيب المحمولة الصغيرة والمتوسطة والتي  2غير متتابع،

 يحمميا معو المستخدـ. 
 استخدام الحاسب اآللي في اتصال المؤسسة:  1-3

تتنوع وتختمؼ استخدامات الحاسب اآللي مف فرد إلى آخر، وىذا راجع إلى   
واحتياجات كؿ فرد، وىذا االختالؼ ناتج عف اختالؼ مجاؿ العمؿ أو الدراسة  اشباعات

 أو البحث العممي ومف بيف االستخدامات نجد:
 معاجمة الكممات: تتيح معالجة الكممات طباعة أكثر تقدما وسرعة.

                                                           

، 1999محمود عمـ الديف، تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصاؿ الجماىيري، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة،  1
 .15ص
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النشر المكتبي: تستخدـ أجيزة الحاسوب في إنتاج صفحات كاممة مف الصحؼ مزودة 
.بالعناويف وال  نصوص والرسـو

: غيرت الحسابات اإللكترونية مف طريقة أداء الناس لمرسـو التقنية.  تصميـ الرسـو
 البريد اإللكتروني: يمكف استخداـ الحاسب اآللي في توزيع الرسائؿ البريدية.

االتصاؿ المباشر بشبكات المعمومات: يتيح ىذا االتصاؿ توفير خدمات عديدة مف 
، الطقس، الرياضة، خدمات السياحة، السفر، الشراء، ممارسة المعمومات مثؿ األخبار

 األعماؿ المصرفية، استرجاع المعمومات، التعميـ، التسمية والترفيو...الخ.
أعماؿ التوليؼ والتشغيؿ الذاتي لوسائؿ االتصاؿ، يمعب الحاسب اآللي دورا ميما في 

 1ينما.عممية المونتاج والمكساج لمبرامج التمفزيونية وأفالـ الس
كما يستخدـ مف طرؼ المؤسسات والمنظمات الحكومية و الغير الحكومية،   

مؤسسات اقتصادية، سياسية ...الخ، في جمع المعمومات ومعالجتيا، وتخزينيا، وتحميميا، 
وتغييرىا، واسترجاعيا وقت الحاجة، مف اجؿ اتخاذ القرارات التي تخدـ المؤسسة و 

عمميات كثيرة خاصة عند تزاوجو مع مختمؼ الشبكات  مصالحيا، كما يخدـ المؤسسة في
االتصالية، حيث يقوـ بالعمميات االدراية ومختمؼ االتصاالت بيف ىياكؿ االدراية أو 
المنظمة، ويفعؿ اتصاليا الداخمي والخارجي، ومحيط العمؿ، والبيئة، واإلنتاجية في 

ختمؼ الشبكات االتصالية العمؿ، وكذا ربط المؤسسة بجميور زبائنيا عند تزاوجو مع م
 الحديثة . 

تحميؿ جميع البرامج التي تعمؿ تحت جميع أنظمة التشغيؿ والعمؿ بيا داخؿ   
ر برامج تحميالت النصوص االمؤسسات مف مختمؼ التطبيقات والبرامج عمى غر 

والحسابات، وكذا برامج تحميؿ الصور والمونتاج والتركيب...الخ، وكذا أتاحت الربط 
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يت ومختمؼ الشبكات التي تعمؿ تحت أنظمتيا، مف مواقع التواصؿ االجتماعي، باالنترن
 البريد االلكتروني، المدونات، االنترانت، اإلكسترانت، ..الخ.

 مميزات وفوائد الحاسب اآللي: -1-4
إف أىـ ما يميز نظاـ الحاسب اآللي مف سائر النظـ األخرى ىو السرعة والدقة والقدرة 

ة مف المعمومات، والقياـ بعمميات روتينية بشكؿ متواصؿ، ومف عمى معاجمة كميات كبير 
 بيف مميزات الحاسب اآللي نجد:

 :يقـو الحاسب اآللي بمعالجة البيانات بسرعة فائقة حيث  السرعة في أداء األعمال
نجد أف األبحاث غالبا تحتوي عمى بعض المعادالت الرياضية المعقدة والتي يحتاج حميا 

 يدويا إلى الكثير مف وقت الباحثيف، وبوجود، الحاسب اآللي حمت ىذه المشكمة.
  :زة التخزيف تخزيف يستطيع الحاسب اآللي وممحقاتو مف أجيالطاقة التخزينية

كميات ىائمة مف المعمومات في حيز صغير جدا مقارنة بطرؽ تخزيف المعمومات التقميدية 
 1التي تحتاج إلى مساحة كبيرة داخؿ المكتبات مف أجؿ استيعابيا.

  :باإلضافة إلى السرعة العالية في أداء العمميات الحسابية الدقة في أداء األعمال
 الحاسب اآللي بدقتيا في إجراء تمؾ العمميات.وغيرىا وتمتاز أجيزة 

العمؿ المتواصؿ: مف الخصائص اليامة لمحاسب اآللي أنو يعمؿ بشكؿ متواصؿ عدة 
ساعات بؿ عدة أياـ، وبالتالي فيو مف أىـ األدوات إلجراء األعماؿ المتكررة داخؿ 

 المؤسسات المختمفة.
ؿ، وأيضا زيادة القدرة عمى التحكـ أداء بعض الوظائؼ واألعماؿ بسرعة أكبر وأخطاء أق

في العممية التعميمية مع إتاحة الفرصة لمتعمـ الفردي حيث يسير كؿ تمميذ في تعممو 
 حسب استعداده.
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يقوـ الكمبيوتر بتقديـ الدروس وأداء بعض المياـ الروتينية التي توفر لممدرس الوقت 
ومعالجة المشكالت الفردية  إلعطاء االىتماـ الشخصي لكؿ تمميذ وتوجيو عممية التعمـ
 1التي ال تسمح مسؤوليات المدرس العادية لو بالوقت الكافي.

 * :Internet شبكة االنترنيت  -2
تعد اإلنترنيت إحدى أىـ إنجازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر في عالمنا المعاصر،     

ما ىي أكثرىا بؿ ىي  األكثر انتشارا وشيوعا في مجاالت االتصاالت والمعمومات، بؿ رب
قوة فقد بات بإمكاف أي شخص استخداـ االنترنيت التي ال تحتاج إلى شفرات أو أجيزة 
كمبيوتر خاصة، إضافة إلى الولوج إلييا مف أي مكاف في العالـ الذي وصمت االنترنيت 
إلى أقطابيا كميا، شيوعيا وانتشارىا، آنيتيا، وخدماتيا، ىذه الشبكة التي أتاحت لممستخدـ 

ديد والعديد مف المزايا والخصائص والتي أثرت عمى جميع أنشطة الحياة اإلنسانية، بؿ الع
أكثر مف ذلؾ تعدت األزمنة و االمنكة وحولت العالـ إلى قرية صغيرة، حيث اف كؿ 
مستخدـ لديو ىاتؼ ذكي، أو حاسوب محموؿ، أو مكتبي أو عامؿ في مؤسسة، أو 

ىذا العالـ الديناميكي المتسارع المعالـ، مما نتج مؤسسة، أو منظمة، يمكنيا اف تمج إلى 
عنيا ظيور مفاىيـ كثيرة عمى غرار التجارة االلكترونية، العولمة الثقافية واالقتصادية 

 واالجتماعية والسياسية، والعممية ...الخ. 
لعؿ ىذه التطورات التكنولوجية الحديثة التي أتاحتيا ىده الشبكة أحدثت فجوة معرفية في 

ع مجاالت الحياة، فالفرد الذي يكسب التكنولوجيا ليس كغيره وكذلؾ الحاؿ بالنسبة جمي
لممؤسسات، المؤسسة التي تممؾ مختمؼ التكنولوجيات ليست كغيرىا، ومف يريد مواكبة 
ىذا التطور السريع ما عميو إال التقدـ وتطور البحث العممي وتشجيع العمماء والمفكريف 

                                                           

، ص 2006محمد سيد فيمي، تكنولوجيا االتصاؿ في الخدمة االجتماعية، دار المكتب الجامعي، القاىرة،  1
 .129-128ص

 * ىناؾ مف يطمؽ عمييا اسـ الشبكة المعموماتية، الشبكة العنكبوتية، الشبكة العالمية.
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ال فإف ال ركب سوؼ لف ينتظرنا عمى حد قوؿ: "فرانؾ كيمش" "بإمكاننا أف عمى اإلبداع وا 
نواجو الفجر منتظريف شروؽ الشمس حتى نناؿ نصيبنا مف دؼء أشعتيا وقد نناـ النيار 

 1بطولو".
  تعريفيا: -2-1

وفي النصؼ الثاني مف عقد الثمانينات، قدمت المؤسسة الوطنية  كممة انترنت*  
لمعمـو بالواليات المتحدة والمؤسسات البحثية والتعميمية في بمداف أخرى، التمويؿ لبناء 

، أنشئت أوؿ شبكة رئيسية لممؤسسة الوطنية 1986شبكات غير عسكرية. وفي عاـ 
ات بدأ عدد مف الشركات اإلقميمية لمعمـو بالواليات المتحدة. وفي مطمع عقد التسعين

 الممولة أساسًا مف المؤسسة الوطنية لمعمـو ببيع تراخيص النفاذ التجاري إلى اإلنترنت.
بمدينة جنيؼ، وبفضؿ الجيود التي بذليا تيـ بيرنرز لي أحد موظفي  1990وفي ديسمبر 

ر ليا أف تحدث المركز األوروبي لمبحوث النووية، ولدت شبكة الويب العالمية التي قدّ 
تغييرًا جذريًا في اإلنترنت بحيث أصبحت في نياية المطاؼ متاحة لممستعمؿ العادي غير 

 المتخصص.
، أنشئ عدد مف مخدمات شبكة الويب في أنحاء أوروبا، وفي 1991وفي أوائؿ عاـ 

أنشئ أوؿ مخدـ ليذه الشبكة في الواليات المتحدة وكاف مقره جامعة  1991ديسمبر 
، لـ تكف معروفة في المغة اإلنجميزية مف قبؿ بؿ نشأت نتيجة إدخاؿ السابقة  ستانفورد

                                                           

 .207سمير إبراىيـ حسف، مرجع سابؽ،ص  1
أنشئت اإلنترنت في بادئ األمر منذ ما يزيد عمى العشريف عامًا باعتبارىا مجموعة عسكرية مغمقة مف الشبكات * 

ألغراض االتصاالت اإللكترونية العالمية. وطواؿ ىذه المدة كانت تتمقى تمويميا في مجاالت البحث والتطوير والتنفيذ 
. وفي عقد الثمانينات مف القرف الماضي كاف يشار عادة إلى ىذه المجموعة (DOD)لدفاع بالواليات المتحدة مف وزارة ا

الصغيرة مف الشبكات التي تضـ ما يقؿ عف عدة مئات مف الحواسيب الحاضنة عمى أنيا "إنترنت وزارة الدفاع 
 األمريكية".
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INTER  التي تشير إلى العالقة بيف شيئيف أو أكثر وكممةNET  تعني الشبكة لتعكس
 حقيقة أف االنترنت ىي شبكة واسعة تربط بيف العديد مف الشبكات المحدودة.

أدؽ ىي كممة إنجميزية تتكوف مف ىي كممة التينية وبشكؿ  INTERNETوأصؿ كممة 
وتعني "شبكة" لذلؾ فكممة االنترنت  NETوتعني "بيف" والثاني: INTERجزأيف، األوؿ:

تعني "الشبكة البينية"، ونستوحي مف ىذا الترابط بيف عدد مف الشبكات. وبالفعؿ فالشبكة 
 عالـ. ىذه تشمؿ عددا كبيرا مف الشبكات المترابطة فيما بينيا في جميع أنحاء ال

وىنا يمكف القوؿ اف شبكة االنترنت أو شبكة المعمومات الدولية ىي: شبكة االتصاالت 
 أنشأتيا )الو ـ أ(.

واالنترنت ىي مجموعة ضخمة مف شبكات االتصاؿ المرتبطة يبعضيا البعض، وىذه 
المجموعة تنمو ذاتيا بقدر ما يضاؼ إلييا مف شبكات وحاسبات، وقد أدى تغمغميا واتساع 

داىا إلى وصفيا بشبكة الشبكات، وخاصة أنيا تضـ ثالثة مستويات: في القمة تتربع م
شبكات األساس أو العمود الفقري المتمركزة في الواليات المتحدة األمريكية، تمييا الشبكات 
المتوسطة بالجامعات والمؤسسات الكبرى، ثـ الشبكات الصغرى كالشبكات المحمية 

 1لدى األفراد.والحاسبات بالشركات وحتى 
كما تعرؼ عمى أنيا مجموعة مف الحاسبات مترابطة في شبكة أو شبكات، ويمكف   

ليذه الشبكات االتصاؿ بشبكات اكبر، ويحكـ ىذا االتصاؿ بروتوكوؿ معيف، وليس ىناؾ 
ىيئة مركزية مسؤولة، وىي ليست وليدة أعواـ قميمة، فقد مضى عمييا اليـو ما يزيد عف 

 2ربع قرف. 
إف تعريؼ شبكة االنترنت بشكؿ دقيؽ صعب المناؿ الرتباط أي تعريؼ ليا بحقؿ   

عممي وبطريقة االستخداـ، ذلؾ أنو يمكف استخداميا عمى أنيا شبكة اتصاالت في إرساؿ 
                                                           

 .47محمد الفاتح حمدي وآخروف، مرجع سابؽ، ص 1
 .88فيصؿ عمي فرحاف المخالفي، مرجع سابؽ، ص 2



 تكنونوجيا العالم واالتصال احلديثة                                                    انفصـــــم انثاني:

 
66 

كما يمكف استخداميا لعقد اجتماعات عف بعد  Electronicواستقباؿ البريد اإللكتروني 
Teleconferencingخداميا في تبادؿ ونقؿ الممفات والبرامج مثمما ، كما يمكف است

تسمح أيضا باستخداميا إلنشاء وتبادؿ اآلراء أو بحث موضوع ذي اىتماـ مشترؾ بيف 
،  واشتؽ اسـ االنترنت مف الكممة Group Discussionمجموعة مف المستفيديف 

عجمي إلى التي تعني شبكة، وقد انتقؿ معناىا الداللي مف حقميا الم netاالنجميزية 
تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات التي تعني شبكة المعمومات، وىي التعني العالمية 

نما تعني  International Net Workلمصطمح   Inter Com Net Work Nexionوا 
 1أي الترابط بيف الشبكات.

وشبكة اإلنترنيت عبارة عف مئات المالييف مف الحاسبات اآللية حوؿ العالـ   
عضيا البعض، ومع ترابط ىذا العدد اليائؿ مف الحاسبات أمكف إرساؿ الرسائؿ مرتبطة بب

اإللكترونية بينيا بممح البصر، باإلضافة إلى تبادؿ الممفات والصور الثابتة أو المتحركة 
أو األصوات، وقد تـ االتفاؽ عمى نظاـ موحد تتبادؿ جميع ىذه المعمومات تـ تسميتو 

 . 2النسيج العالمي
مؤيد عبد الجبار الحديثي بقولو:"االنترنت مجموعة مف شبكات االتصاالت  ويعرفيا

نما يدير كال مف مكوناتيا مؤسسات  المرتبطة ببعضيا وال يحكميا كياف واحد بمفرده، وا 
عامة وخاصة ىي أكبر مف مجموع أجزائيا وتشمؿ كنوزا ضخمة مف الموارد في حواسيب 

لشبكات تتربع عمى: شبكات األساس أو العمود االنترنت )وىي تضـ ثالثة مستويات مف ا
الفقري المتمركزة في الواليات المتحدة، تمييا الشبكات المتوسطة بالجامعات والمؤسسات 
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الكبرى، وتمثؿ مصدرا ىائال لممعمومات المختمفة لمالييف البشر في شتى أنحاء العالـ 
 1الحاسبات(.فرصة التواصؿ مف خالؿ تزاوج وتكامؿ تكنولوجيا االتصاالت و 

 خدماتيا: -2-2
: تعتبر خدمات المؤتمرات المفتوحة عبر شبكة خدمات المؤتمرات المفتوحة أوال/

اإلنترنيت مف الخدمات المبتكرة والجديدة التي توافر ليا العديد مف البرامج التي تساعد 
 المؤسسات واألفراد عمى استخداميا.

وخدمة المؤتمرات المفتوحة ىي ببساطة عبارة عف إمكانية عقد المؤتمرات مف بعد بيف 
ممثمي المؤسسات عبر العالـ، عف طريؽ نقؿ الصوت والصورة عبر اإلنترنيت إلى كؿ 
أعضاء المؤتمر في الوقت نفسو، وبذلؾ فمف مزايا ىذه الخدمة تقميؿ مصاريؼ االنتقاؿ 

الجتماع في مكاف ما لعقد المؤتمرات و توفير مكاف عقد لمندوبي المؤسسات واألفراد ل
المؤتمرات حيث يشترؾ كؿ شخص في المؤتمر المعيف وىو في مكانو جالس عمى مكتبو 
اظافة إلى سيولة عقد الصفقات واالتفاقات بيف المنظمات التي تتواجد في أماكف متباعدة، 

يت، وزيادة التعاوف الدولي بيف وسيولة نشر نتائج المؤتمرات مف خالؿ استخداـ اإلنترن
 2المؤسسات في جميع أرجاء العالـ.

 File Transfer Protocolويعتبر اختصار لػػ : FTPثانيا/ بروتوكول نقل الممفات 
ويوفر ىذا البروتوكوؿ مكتبة عمالقة مف ممفات الكمبيوتر، كما لنا استعراض الممفات 

بر اإلنترنيت ونقؿ ما نشاء منيا، وخدمة البعيدة ع Hostsالمخزنة في األجيزة المضيفة 
 3نقؿ الممفات تتيح لنا االتصاؿ بأي جياز كمبيوتر عمى اإلنترنيت باستخداـ ىذا البرنامج.
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معظـ حاسبات اإلنترنيت تقدـ خدمة مجانية تسمح لؾ بالسؤاؿ عف ثالثا/ خدمة البحث: 
 1المعمومات، وىذه الخدمة تسمى بخدمة البحث والتقصي.

وىو نظاـ يرشدؾ إلى الممؼ المطموب ومكاف حفظو في  نظام الفيرسة:رابعا/ 
البروتوكوؿ، وىو وسيمة إلرساؿ واستالـ الممفات بيف أجيزة الكمبيوتر عف طريؽ 
اإلنترنيت دو الحاجة إلى إرساليا بالبريد العادي أو الفاكس، مما يقمص وبشكؿ ممحوظ 

 2فواتير التميفونات والبريد.
لقد أدت الثورة المعموماتية والتكنولوجية إلى نترنيت لمصحافة واإلعالم: خامسا/ خدمات اال 

وضع الصحافة المعاصرة أماـ تحديات جديدة أتاحت ليا فرصا لـ يسبؽ ليا مثيؿ سواء 
كاف ذلؾ في غزارة مصادر المعمومات أو في سرعة نقميا أو في استخداميا، وانعكست 

نتاج  وتوزيع المعمومات في أجيزة اإلعالـ الرئيسية ىذه التطورات عمى أساليب جمع وا 
الثالث المطبوعة والمسموعة والمرئية، وكذلؾ خمقت ىذه التطورات جميورا جديدا متميزا 
يعتمد عمى االنترنيت وشبكات نقؿ المعمومات االلكترونية في تمقي المعمومات، وفيما يمي 

 عالـ عمى العموـ(: بعض خدماتيا عمى الصحافة المكتوبة والسمعي البصري) اال
لقد تعدد الخدمات التي تقدميا االنترنيت الصحافة االلكترونية والسمعي البصري:  -

 لإلعالـ،  ويمكف نوجزىا فيما يمي: 
الحصوؿ عمى فيض متدفؽ ومتجدد مف األخبار الصحفية مف مصادر متعددة   

وبمغات متباينة ومجاالت متنوعة، الحصوؿ عمى كـ كبير مف المعمومات والبيانات 
واألرقاـ واإلحصائيات المتوفرة عمى االنترنت مف العديد مف الجبيات والمنظمات والدوؿ 

الموضوعات الصحفية وخمفياتيا مف بيانات واألفراد،كما تتيح خدمة استكماؿ معمومات 
حصائيات، واستطالع وجيات نظر المصادر الصحفية والتعرؼ عمى آرائيـ  وأرقاـ وا 
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وأفكارىـ وردود أفعاليـ حوؿ القضايا التي يطرحيا عمييـ الصحفي، واالتصاؿ بقواعد 
إلعالـ المعمومات ومحركات البحث وأرشيفات العديد مف المنظمات والشركات ووسائؿ ا

والمكتبات والجامعات والمنظمات واالستفادة منيا في نواحي صحفية عديدة، وتطور 
ميارات الصحفييف وكسر حاجز الميارات الصحفية التقميدية واالنطالؽ بيا إلى آفاؽ 
رحبة مف التغطية والتحميؿ وجمع المعمومات وصياغتيا وتطويرىا أساليب الكتابة 

ديثة في المعالجة الصحفية، وتقديـ منتجيـ الصحفي الصحفية، واستخداـ تقنيات ح
بأشكاؿ وصور متعددة ومتنوعة، استخداـ االنترنيت كأرشيؼ خاص لمصحفي يحوي 

 1موضوعاتو الصحفية ومواعيده، وعناوينو الخاصة واىتماماتو وكتبو وقراءاتو.
التفاعؿ  كما تتيح شبكة االنترنيت لمقنوات التغطية اإلعالمية التفاعمية حيث توفر 

االيجابي بيف الجماىير واإلعالمييف وباستعماؿ الوسائط الرقمية التي توفر العديد مف 
المواد المعالجة بشكؿ رقمي قابؿ لممعالجة واالستخداـ. باستخداـ الصوت والصورة 
واأللواف والغرافيكس والمقطات المرئية المتحركة. وتسمح الشبكة لممشاىد أو المشاىديف أف 

نوات التمفزيونية والبرامج والخدمات مرتبطة في حوار مفيـ وبتجديد أدؽ، حوار يجعموا ق
يبتعد بالمشاىديف عف خبرة المشاىد السمبية، ويسمح ليـ باالختيار والمشاركة في 
رساليا أو رسميـ  اإلجراءات خصوصا إذ كانت اإلجراءات بسيطة مثؿ بطاقة بريدية وا 

شاىد القدرة عمى التحكـ فيكوف قادرا عمى الحصوؿ صورة عمى شاشة التمفزيوف ويفور لمم
عمى أي منتج أو خدمة يرغب فييا، ويساعد بذلؾ عمى مراقبة المشاىديف في منازليـ في 
أي وقت مف األوقات بحيث يمكف رسـ المعالـ النفسية لألفراد مف بعد مف خالؿ تحديد 

جابة األسئمة الخاصة بالقمؽ  أو الجاذبية أو االىتماـ، الرغبات والكشؼ عف الحاجات وا 
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واستخداـ ىذه المعرفة  spy.tvوىو ما جعؿ البعض يطمؽ عميو التمفزيوف الجاسوسي 
 1لمعالجة ما يعرفونو أو يشعروف بو وأخيرا ماذا يفعموف.

في الوقت الرىف  أصبحت معظـ سادسا/ استخدامات شبكة اإلنترنيت في المؤسسات: 
مية، إعالمية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية مؤسسات بجميع أنواعيا خاصة أو عمو 

أو تعميمية، وفي جميع أنشطتيا وأعماليا تستخدـ الحاسبات اآللية المرتبطة بشبكة 
اإلنترنيت في أداء أعماليا المتنوعة والمختمفة، لتأثيرىا اإليجابي عمى األداء ومحيط لعمؿ 

ة تحتوي عمى متغيرات عديدة واإلنتاجية في العمؿ، حيث أف المؤسسات تعمؿ ضمف بيئ
تتصؿ بالسياسة واالقتصاد واالجتماع والتكنولوجيا، مما يحتـ دراسة ىذه المتغيرات دراسة 
متأنية ووافية والعمؿ عمى عدـ االكتفاء بإدراكيا فحسب بؿ التنبؤ أيضا بما سوؼ يحدث 

تي تحدث في في المستقبؿ القريب أو البعيد عمى حد سواء، مف اجؿ مسايرة التطورات ال
العالـ، واالستفادة مف خدمات كؿ التكنولوجيات الحديثة وخاصة الشبكة العالمية لالنترنيت 
فيما يخدـ مصالحا، وفي ظؿ ىذه المتغيرات أتاحت االنترنيت العديد مف الخدمات 

 لممؤسسات والتي نوجزىا في النقاط التالية:
 :في جميع الحياة االجتماعية  االنترنيت لعؿ ابرز شيء بعد ظيروىا خدمة االتصال

أنيا فعمت االتصاؿ بكؿ أنواعو سواء اتصاؿ األفراد أو المجتمعات أو المؤسسات و 
المنظمات، حيث حولت بعض المؤسسات مف مؤسسات مغمورة إلى مؤسسات عالمية 
دخاليا في نشاطاتيا وأعماليا، وقد وساىمت أيضا  عف طريؽ استخداـ االنترنيت وا 

 اإلنترنيت في:
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  الوصوؿ إلى العميؿ في كؿ موقع وأينما وجد، ونقؿ المعمومات إليو سواء كانت
وثائؽ نصية أو جداوؿ إلكترونية...الخ وذلؾ بأقؿ تكمفة مع المحافظة عمى سرية 

 المعمومات، ذلؾ أف الرسائؿ لف تصؿ إال إلى المعني بالرسالة.
 صؿ االجتماعي توفير الوقت حيث عف طريؽ البريد اإللكتروني ومواقع التوا

والمدونات ومختمؼ الوسائط التكنولوجية األخرى التي تعمؿ تحت شبكة االنترنيت، مف 
 خالؿ وصوؿ كؿ الرسائؿ إلى المرسؿ إليو في أي مكاف مف العالـ في ثواف معدودة.

 .مكانية إجراء عمميات الشراء عف طريؽ اإلنترنيت  سيولة البيع والشراء والتعامؿ وا 
 ساىمت اإلنترنيت بشكؿ كبير في زيادة تأثير عمى التسويق: دراسة السوق وال

زبائف المؤسسات باإلضافة إلى المورديف والبائعيف والموزعيف وغيرىـ، وكذا الزبائف،  
وبذلؾ أصبح في إمكاف أي مؤسسة أف تقـو بأكثر مف مجرد إرساؿ المعمومات عف 

دراسات عف األسواؽ ودراسة منتجاتيا وخدماتيا عبر اإلنترنيت، إذ يمكنيا أيضا عمؿ 
أوضاع المنافسيف، وبالتالي تتعرؼ المؤسسة عمى متطمبات السوؽ وأنسب األسواؽ 
لترويج المبيعات عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي ، وكذا دراسة األسعار وكذا 
دراسة أوضاع المنافسيف في ظؿ األسواؽ الحديثة وغيرىا مف نوعيات المعمومات المحتاج 

 إلييا. 
 تعتبر خدمات المؤتمرات المفتوحة عبر شبكة خدمات المؤتمرات المفتوحة :

اإلنترنيت مف الخدمات المبتكرة والجديدة التي توافر ليا العديد مف البرامج التي تساعد 
 المؤسسات واألفراد عمى استخداميا.
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مف بعد بيف وخدمة المؤتمرات المفتوحة ىي ببساطة عبارة عف إمكانية عقد المؤتمرات 
عف طريؽ نقؿ الصوت والصورة عبر اإلنترنيت إلى كؿ 1ممثمي المؤسسات عبر العالـ،

 أعضاء المؤتمر في الوقت نفسو، وبذلؾ فمف مزايا ىذه الخدمة:
تقميؿ مصاريؼ االنتقاؿ لمندوبي المؤسسات واألفراد لالجتماع في مكاف ما لعقد 

 المؤتمرات.
يشترؾ كؿ شخص في المؤتمر المعيف وىو في مكانو توفير مكاف عقد المؤتمرات حيث 

 جالس عمى مكتبو.
 .سيولة عقد الصفقات واالتفاقات بيف المنظمات التي تتواجد في أماكف متباعدة 
 .سيولة نشر نتائج المؤتمرات مف خالؿ استخداـ اإلنترنيت 
 .زيادة التعاوف الدولي بيف المؤسسات في جميع أرجاء العالـ 
وتعتبر االنترنيت مف أىـ الشبكات االتصالية اإلعالمية والمعموماتية التي أصبحت تؤثر  

عمى المؤسسة ونشاطيا الداخمي والخارجي ومحيط عمميا، مف خالؿ الخدمات الكبيرة 
 التي توفرىا الشبكة المعموماتية، نظرا لمخدمات واألعماؿ الكثيرة التي قدمتيا لممؤسسات.

 :  Intranetشبكة االنترانت -3
لقد أدت التطورات المتسارعة في مجاؿ تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ الذي يعتبر   

عالمية وتكنولوجية  مجاؿ متسارع التطور واالنتشار، إلى ظيور شبكات، اتصالية وا 
وبرامج معمومات، ومختمؼ التطبيقات التي تعمؿ تحت الشبكة العالمية لممعمومات، ومف 

 بكة االنترانت. بيف ىذه الشبكات االتصالية نكر ش
ىي عبارة عف شبكة داخمية تقوـ المؤسسات بإنتاجيا عمى اختالؼ تعريفيا:  -3-1

وتستخدـ  FTPو  HTTPأحجاميا، ىذه الشبكة تستعمؿ بروتوكوالت إنترنيت مثؿ 
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خدمات اإلنترنيت مثؿ البريد اإللكتروني، وال يستطيع شخص مف خارج المؤسسة أف 
ا المؤسسة وعادة تحتوي خدمات البريد اإللكتروني وتنظيـ يدخؿ ليا، ومحتوياتيا تحددى

مساحات النقاش، قاعدة بيانات لممعمومات والخبرات، وىي اختصار وسيمة اتصاؿ بيف 
وىنا يمكف القوؿ اف شبكة االنترانت 1موظفي وأقساـ المؤسسة، ووسيمة إلنجاز األعماؿ،

 *سسة واحدة.ىي عبارة عف شبكة محمية داخمية، بمعنى تكوف داخؿ مؤ 
 **احية المساحة الجغرافية المغطاة،حيث تنقسـ شبكة االنترانت مف نأنواعيا: -3-2

 إلى نوعيف وىما الشبكة المحمية والشبكة الواسعة.
 الشبكة المحميةLAN  : الشبكات المحمية ىي شبكة داخمية تسمح لمجموعة مف

بكوابؿ، االتصاؿ في إطار حيز األجيزة المزودة ببرامج معينة والمتصمة فيما بينيا 
ليا عدة أنواع كما اف  2كمـ بموزع واحد لمممفات 10قطره  جغرافي صغير ال يتعدى

وأشكاؿ فاألولى الشبكة الخطية )المتتالية(، والثانية الشبكة النجمية و الثالثة الشبكة 
 الحمقية.

 :تعتبر الشبكة الواسعة ىي نفسيا المحمية، مع وجود اختالفيف  الشبكة الواسعة
جوىرييف األوؿ ىو المسافة التي قد تكوف ىنا بعشرات المئات، أو ربما آالؼ 
الكيمومترات، وىذا ما يترتب عميو االختالؼ الثاني، وىو وجود أجيزة خاصة تقوـ بميمة 

 3عة.تنظيـ عممية االتصاؿ كنقاط مركزية في الشبكات الواس
                                                           

 .99صحورية بولعويدات، مرجع سابؽ،  1
ومثال نأخذ مثاؿ أخر عف مؤسسة، جامعة مستغانـ ىي * مثؿ مقاىي االنترنيت الموجودة عمى مستوى التراب الوطني، 

عبارة عف مؤسسة تعميمية، مربوطة بشبكة االنترانت محميا فقط حيث اف ىذه الشبكة تخص كؿ إدارات وكميات وأقساـ 
جامعة مستغانـ لوحدىا، وىي شبكة انترنيت مصغرة تخص مؤسسة جامعة مستغانـ وجميع فروعيا وكمياتيا، وىنا شبكة 

 ترنيت ىي شبكة صغيرة و معموماتيا سرية ومقتصرة عمى عماؿ مؤسسة جامعة مستغانـ فقط.االن
  .المداد الجغرافي لمشبكة* *
 .20، ص 1994تامر موسى يونس، شبكات الحاسوب، دار الراتب الجامعية، بيروت،  2
 .24-23المرجع نفسو، ص ص  3
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تقدـ شبكة االنترانت الكثير مف الخدمات لممؤسسات خدماتيا في المؤسسة:  -3-3
 والتي نذكرىا في النقاط التالية: 

  :حيث يستطيع كؿ عماؿ المؤسسة الحصوؿ عمى جميع المشاركة في الممفات
المعمومات   المراد الحصوؿ عمييا في أي لحظة ومتابعة المتغيرات التي تطرأ عمييا أوال 
بأوؿ، بشكؿ يساعد عمى إتماـ عمميات البيع والشراء، ومعرفة وضع المورديف والعمالء 

 وخطوط اإلنتاج.
 :مف خالؿ ىذه العممية يستطيع المسؤوليف نقؿ الممفات مف  نقل وتحويل الممفات

قسـ إلى آخر، ومف فرع إلى آخر وتحويؿ المعمومات الجديدة إلى جميع األقساـ أو الفروع 
 عمى سواء.

  :قد يكوف ىناؾ برامج تكمفتيا غالية الثمف، فمف الممكف أف المشاركة في التطبيقات
تقـو المؤسسة بوضع تمؾ البرامج عمى أحد األجيزة، ويقـو العامموف بالمؤسسة بمشاركة 
 زمالئيـ في ىذا البرنامج دوف زيادة نسخ إضافية مف ىذا البرنامج وذلؾ لمحد مف التكمفة.

 البريد اإللكتروني عممي ومفيد في المؤسسات التي تتطمب  :البريد اإللكتروني
أعماليا اتصاالت مستمرة وسريعة بيف األفراد، الذيف ال يستطيعوف االلتقاء ببعضيـ 
البعض حيث يتـ االتصاؿ عبر الشبكات وأجيزة حواسيب مف مناطؽ متعددة، فاإلنترانت 

أف يشترط في ذلؾ تزامف حضور تكوف فضاء لمقاءات والحوار بيف أفراد المؤسسة، دوف 
جميع أطراؼ الحوار  وبالتالي فرصة بالنسبة لممدير لالضطالع عمى أعماؿ االجتماع أو 

 1المشاركة الفعمية دوف أف يغادر محؿ عممو.
  :تتيح اإلنترانت دخوؿ المستخدميف مف جياز كمبيوتر المشاركة عمى خط واحد

 .فة الشراءعمى خط واحد مف خطوط اإلنترانت وتوفير تكم
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  :ففي حالة حدوث عطؿ في الجياز، فإف باقي األجيزة اعتماد أفضل عمى النظام
 تقـو  بالعمؿ والتغطية.

  :حيث توفر الشبكة مشاركة أكبر في الموارد، عمى اعتبار ىذه المشاركة في الموارد
نجزة المشاركة موجودة منذ القدـ، وذلؾ مف خالؿ أنيا تؤدي إلى تحسيف قدرات المياـ الم

لممؤسسات المشتركة في اإلنترانت وتوحيد العالقات العضوية بيف المياـ في المؤسسة 
 .أقساميا وكذا األساليب واألدوات

  :حيث يؤدي ذلؾ إلى توفير قدرات تكنولوجية متقدمة، تخدـ التحصيل المشترك
المشتركة احتياجات المستخدميف وتعمؿ عمى توازف األخطاء الذاتية بيف مختمؼ المحاور 

في الشبكة مما يؤدي إلى التكامؿ  في البيانات والبرامج، وبذلؾ يصبح في إمكاف أي فرد 
 االتصاؿ عف بعد مع أجيزة الكمبيوتر المتواجدة في الشبكة لالستفسار عف معمومة معينة.

  :أصبح في إمكاف الموظفيف االتصاؿ عف بعد مف خالؿ إمكانية االتصال عن بعد
 1ط المباشر، المشاركة في الوقت والبريد اإللكتروني.االتصاؿ عمى الخ

  :أي أف شبكة المعمومات الداخمية تيدؼ إلى تحقيؽ الكثير مف الوصول المباشر
المزايا والخدمات والتي نوجزىا في توفير معمومات أكبر مما ىو متاح لممؤسسة والعمؿ، 

عة والسيولة في االسترجاع " تتسـ بالسر Onlineوكذا تقديـ معمومات عمى الخط المباشر "
مداد المؤسسة والفرد بمختمؼ المعمومات أينما  عادة اإلرساؿ والتعديؿ، وا  والتخزيف وا 

 2كانت.
 : Extranetشبكة اإلكسترانت -4

حيث ظيرت ىذه الشبكة نظرا لالنتقادات التي وجيت لشبكة االنترانت والعيوب   
والسمبيات الموجودة فييا، ومف بيف ىذه االنتقادات حوؿ االستقاللية والبعد عف األطراؼ 

                                                           

 .156-155، ص ص2005محمد مرسي، التقنيات الحديثة لممعمومات، دار الجامعية الجديدة، القاىرة، نبيؿ  1
 .105حورية بولعويدات، مرجع سابؽ، ص 2
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حيث يرى الكثير مف المنتقديف والمتبعيف التصاؿ المؤسسة والشبكات  الخارجية،
العالمي الراىف،  أف نجاح أي مشروع أو مؤسسة االتصالية في ظؿ السوؽ االقتصادي 

تجارية أو خدماتية أو اقتصادية، لف يأتي إال بالعالقات المتواصمة في ظؿ واتصاؿ دائـ 
مع موزعيو وعمالئو ونقاط بيعو وشركائو، وكذا مع المؤسسات األخرى التي تربطيا معيا 

إلى عالقة متشابكة وفي  عالقات وخدمات وشراكات وتعاقدات، والذي يؤدي في النياية
اتصاؿ دائـ في ظؿ شبكة اإلكسترانت فما ىو تعريفيا؟ وماىي أنواعيا؟ وماىي خدمات 

 بالنسبة لممؤسسة؟
 تعريفيا: -4-1

شبكة المؤسسة التي تصمـ لتمبية احتياجات الناس مف  اإلكسترانت ىي  
وتستخدـ في ىذه المعمومات، ومتطمبات المؤسسات األخرى الموجودة في بيئة األعماؿ، 

الشبكة أيضا تقنيات الحماية ويتطمب الدخوؿ إلييا استخداـ كممة مرور، ذلؾ أف الشبكة 
أيضا غير موجية إلى الجميور العاـ ونستطيع أف نجد شبكة اإلكسترانت في المجاالت 

 اآلتية:
مية نظـ تدريب وتعميـ العمالء، وكذا نظـ إدارة شؤوف الموظفيف والموارد لمشركات العال

 المتعددة المراكز والفروع، شبكات مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية.
 : تقسـ شبكة اإلكسترانت عمى حسب قطاع األعماؿ الى ثالث أنواع وىي :أنواعيا

 :ترتبط ىذه الشبكات مستودع البضائع الرئيسية مع  شبكات إكسترانت التزويد
لممحافظة عمى كمية ثابتة مف البضائع  المستودعات الفرعية بغرض تسيير العمؿ فييا أليا

في المستودعات، قاعدة نقطة الطمب، وبالتالي تقميؿ احتماؿ رفض الطمبات بسبب عجز 
 في المستودع، إضافة إلى العديد مف الخدمات األخرى المتعمقة بالتحكـ في المخزوف.
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  :إلى تمنح ىذه الشبكة صالحيات لممتعامميف مستندة شبكة اإلكسترانت التوزيع
حجـ تعامالتيـ وتقدـ ليـ خدمة الطمب اإللكتروني وتسوية الحسابات آليا، مع التزويد 

 الدائـ بقوائـ المنتجات الجديدة والمواصفات التقنية وما إلى ذلؾ مف خدمات أخرى.
 :تعزز ىذه الشبكات التنافس في القطاعات الصناعية،  شبكة اإلكسترانت التنافسية

إذ تمنح المؤسسات الكبيرة والصغيرة فرصة متكافئة في مجاؿ البيع والشراء وعف طريؽ 
ربط الشركات الصغيرة والكبيرة كي تنقؿ فيما بينيا األسعار والمواصفات التقنية الدقيقة، 

 1المنتجات ويقضي عمى االحتكار. دةمما يرفع مستوى الخدمة في ذلؾ القطاع ويعزز جو 
 :خدمات اإلكسترانت في المؤسسات -4-2

وىنا يمكف القوؿ اف خدمات شبكة اإلكسترانت ىي نفسيا خدمات االنترانت تقريبا،      
إال انو يمكف القوؿ اف االختالؼ الوحيد مف حيث أنيا موجية إلى اكبر عدد مف 

 ي:  الجميور، ويمكف حصر خدماتيا وفوائدىا فيما يم
  :إذ يمكف أف تقـو المؤسسة مف الشرؽ بإرساؿ طمب شراء تسييل عمميات الشراء

إلى مؤسسة مف الغرب عبر اإلكسترانت التي تربط بينيما وتمغي الحاجة إلى المراسالت 
 بكؿ أنواعيا.

 :إذ تسيؿ ىذه الخدمة عممية توقيع الفواتير مف مديري الفروع  متابعة الفواتير
ؽ مختمفة، كما تسمح ليـ بمتابعة إجراء الصرؼ والقبض ووضع المنتشريف في مناط

 العالمات التي تشير إلى كؿ عممية تجري عمى الفواتير أثناء تناقميا بيف الفروع واألقساـ.
  :تستخدـ اإلكسترانت لربط مصادر الموارد البشرية المؤىمة خدمات التوظيف

عمؿ المتخصصة بغرض تقديـ )الجامعات والمعاىد ومراكز التدريب...(، مع سوؽ ال

                                                           

1 Anne Bedel, comment mettre en place un extranet dans une administration. 
www.admiroutes.asso.fr   :2015-03-15تاريح الولوج.  

http://www.admiroutes.asso.fr/
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خدمة متعددة المنافع لكال الطرفيف، إذ تجد الموارد البشرية المؤىمة فرصة العمؿ المناسبة 
 في الوقت المناسب كما أف السوؽ يؤمف احتياجاتو عف طريؽ الشبكة نفسيا.

  :يمكف بناء شبكة اإلكسترانت تربط الموزعيف تواصل شبكات توزيع البضائع
زود الرئيسي لتسريع عمميات الطمب والشحف وتسوية الحسابات، كما يمكف المحمييف بالم

أف تبنى التطبيقات المستندة إلى مفيوـ نقطة الطمب، ألتمتة كامؿ عمميات التوزيع 
 وتسوية الحسابات المتعمقة بيا.

أكثر لالستفادة منيا خصوصا وأف ىذه الشبكة تعرؼ  إف استخداـ ىذه الشبكة سيتدعـ  
تطورا ممحوظا، حيث بدأت تظير تطبيقاتيا بصفة ىائمة ككتيبات العرض اإللكتروني 

 1والتي تزود العمالء ساعة بساعة بالعروض واألسعار وأزمنة الشحف والتوصيؿ.
ترنيت، وشبكة وقبؿ االنتقاؿ إلى العنصر الموالي يجب اف نعرؼ الفرؽ بيف شبكة االن

 اإلكسترانت، وشبكة االنترانت: 
  الفرق بين االنترنت واإلنترنت و اإلكسترانتInternet ،Extrenet ،

Internet : 
في الوقت الذي انتشرت فيو االنترنت انتشارا كبيرا في نياية التسعينات وعرفت الشبكات 

شبكة االنترنت. )وبدأ  المعموماتية تطورا مذىال، الح في األفؽ ميالد شبكة جديدة تسمى
استخداـ ىذه الشبكة الجديدة عمى نطاؽ واسع وأصبحت بالنسبة لعديد مف الشركات 
المحور العمود الفقري لسير العمؿ داخميا، والمقصود "باالنترنت" ىي الشبكة الداخمية التي 
ة ال تتعدى حدود الشركة الواحدة، والتي ليا معظـ خصائص االنترنت ولكف ال تتسـ بأي

عالقات مع أطراؼ خارجية وال تتعدى حدود العالقات الداخمية بيف أفراد الشبكة الواحدة 
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ف كاف مقصورا فقط عمى  وىي مبينة عمى نفس نظاـ البريد اإللكتروني المعروؼ وا 
 1عمميات االتصاالت بيف أفراد الشركة سواء كانوا في المبنى نفسو أو في بمدة أخرى(.

)جديدا، ويعني الشبكة الداخمية والشبكة الشخصية الفعمية، ويعتبر ىذا المصطمح   
واالنترنت ببساطة ىي تطبيؽ لألعراؼ والتقنيات التي توظفيا االنترنت، ولكف عمى نطاؽ 
شبكة خاصة بمؤسسة أو شركة، وتتميز ىذه الدوائر بأنيا تعطي مظيرا منتظما لقواعد 

ات، مما يعني أنيا أسيا استخداما مف بيانات العمالء وممفات االتصاؿ ومعمومات المنتج
قبؿ الموظفيف، وبيدؼ بناء المؤسسات لتسييؿ تسيير أعماليا اليومية(. ورغـ أف شبكة 
االنترانت عرفت انتشارا كبيرا في أوساط المؤسسات والشركات، لكونيا أحدث وأسرع وأدؽ 

ظاـ االنترنت طريقة لتبادؿ المعمومات داخؿ المؤسسات، فقد عاب البعض استقاللية ن
وبعده عف األطراؼ الخارجية، في حيف رأى البعض اآلخر أف نجاح مشروع ما لف يأتي 

 2إال بعالقة متواصمة واتصاؿ دائـ مع موزعيو وعمالئو.
وإلزالة عيب استقاللية االنترانت )كانت البد أف تتسع لتشمؿ أطرافا خارجية قد   

الع عمى ىذه البيانات وىذا عالـ جديد تكوف لصيقة بالمؤسسة والمؤسسة بنفسيا باالط
والتي ىي ناتج لتزاوج كال مف االنترنت  Extranetتحتـ ظيوره وىو عالـ "اإلكسترانت" 

واالنترانت وتعني خمؽ عالقة جديدة بيف المؤسسات وبيف عمالئيا وشركائيا ويمكف عد 
يي تسمح لشركاء اإلكسترانت حمقة وصؿ بيف االنترنت العامة وبيف االنترانت الخاصة، ف

التي تمنع ولوج الدخالء  Walls Fireأعماؿ المؤسسة بالمرور عبر الحوائط النارية 
Intruders   والوصوؿ لبيانات المؤسسة أو عمى األقؿ جزء منيا ىكذا يمكف القوؿ أف

                                                           

 .50محمد الفاتح حمدي وآخروف، مرجع سابؽ، ص  1
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اإلكسترانت يمكف النظر إلييا عمى أنيا ذلؾ الجزء مف االنترانت والذي امتد لممستخدميف 
 1المؤسسة وحواجز الشبكات لخدمة األعماؿ وبيف شركاء األعماؿ(. مف خارج

 البريد االلكتروني:  -5
( أحد أىـ الخدمات عمى شبكة االنترنيت، إذ يعتبر البريد االلكتروني )االيميؿ  

تحسينا ضخمًا عمى خدمات البريد التقميدية سواء مف ناحية الشكؿ أو مف ناحية 
المضموف، فيو يوفر اآلنية و الجودة ويختزؿ المجيود البدني والذىني والزمني لممستعمؿ 

ي رسالة مف أي أكاف مرساًل أو مستقباًل، ومف خاللو باإلمكاف إرساؿ أو استقباؿ أ
مستخدـ لالنترنيت وممتمؾ لبريد الكتروني عبرىا ويكوف البريد االلكتروني عمى النحو 

 التالي:
achemi@yahoo.comDebdouche.elh   * 

ىو الرمز  (@ويعتبر الجزء األوؿ ىو اسـ مستخدـ البريد االلكتروني، والجزء الثاني)
المتعارؼ عميو وىي إشارة تفصؿ بيف اسـ المستخدـ وعنواف المستخدـ، أما الجزء الثالث 

*. فيما يعتبر الجزء الرابع رمزا لمبمد الذي *)يميف اإلشارة( فيو عنواف مزود الخدمة، 
أي الدوؿ  .comأي فرنسا و  frينتمي إليو مستخدـ وممتمؾ البريد االلكتروني، فيكوف 

أي الجزائر وىكذا، فيو رمز ذي صبغة  dzالناطقة باالنجميزية )األنجموساكسونية( أو 
 إيديولوجية وسياسية ولغوية.

وإلرساؿ رسالة بريد الكتروني يجب إدخاؿ عنواف مستمـ البريد االلكتروني واختياره في 
ا يتعمؽ باستقباؿ الرسائؿ دفتر العناويف ثـ إدخاؿ الرسالة والنقر عمى زر اإلرساؿ، أما فيم

وتمقييا فيي وظيفة مزود الخدمة الذي يدقؽ صندوؽ البريد آليا وفي فترات منتظمة 

                                                           

 .90، ص2002، 1مؤيد عبد الجبار الحديثي، العولمة اإلعالمية واألمف القومي العربي، األىمية لمنشر، عماف ط 1
 .طالب دكتوراه الطور الثالث جامعة مستغانـ* 

 وغيرىـ.  ,gmail, yahoo, hotmail** ىناؾ عدة مزوديف لخدمات البريد االلكتروني: 

mailto:Debdouche.elhachemi@yahoo.com
mailto:Debdouche.elhachemi@yahoo.com
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وموجزة ويقـو باإلعالـ عند كؿ جديد أو مستجد، إضافة إلى خدمات أخرى كالتسجيؿ 
واالسترجاع واالحتفاظ بالرسائؿ مف عدمو وطباعتيا وربطيا ببيانات أخرى ىامة، وتختمؼ 

 ه الخدمات واالمتيازات مف مزود خدمة إلى آخر.ىذ
ويجب اإلشارة إلى أف ىناؾ نوعيف مف البريد االلكتروني، فأما النوع األوؿ فيتطمب       

إنشاؤه امتالؾ واستخداـ برنامج خاص مف أجؿ اإلرساؿ واالستقباؿ، وأما النوع الثاني 
جة إلى امتالؾ وتفعيؿ برنامج فيسمى بريد الويب وىو مجاني ويمكف استخدامو دوف الحا

خاص سوى االرتباط باالنترنيت، وىذا ىو السبب الفاعؿ في انتشاره الواسع مقارنة بالنوع 
األوؿ، ويمكف الحصوؿ عميو بدخوؿ إحدى المواقع التي تقدـ ىذه الخدمة والتسجيؿ لدييا 

ات الخاصة بإتباع مجموعة مف الخطوات والضروري فييا تقديـ بعض المعمومات والبيان
" تعد أوؿ مف أتاح HOTMAILوالتقيد بمجموعة مف الشروط، وجدير بالذكر أف شركة "
 فرصة إنشاء بريد الكتروني مجاني عبر استخداـ الويب.

لقد أصبح البريد االلكتروني مف أكثر الوسائط االتصالية بيف المؤسسات         
ميا سيولة امتالكو واستخدامو وجماىيرىا، وذلؾ لما يتميز بو مف خصائص ومميزات أى

   وقدرتو العالية عمى االنتشار وتوفير االتصاؿ المباشر مع شتى أرجاء المعمورة.
لكػف ايجابيػات ومميػزات البريػد االلكتروني ال تنفي وجود سمبيات وعيوب عمػى استخدامػو 

"إف *كوسػيط اتصالي بيف المؤسسات وجماىيرىا، وفي ذلؾ يؤكد "ىيربرت كيمنسكي" 
البريد االلكتروني يشكؿ خطرا عمى المؤسسات في القطاعيف العاـ والخاص إذ تتحوؿ 
رسائمو إلى عامؿ خطر عمى المؤسسة في المحظة التي تغادر فييا كمبيوتر الشخص 

 1المرسؿ وتتجو إلى المستقبؿ عبر متاىة كبيرة ال متناىية وىي االنترنيت".

                                                           

 وكاتب بجريدة الشرؽ األوسط.* باحث في عمـو االعالـ واالتصاؿ، 
ىيربرت كيمنسكي: "البريد االلكتروني في المؤسسة العربية: مخاطره جسيمة أـ فائدة كبرى"؟، جريدة الشرؽ األوسط،  1

 .2002ماي  16، 8570العدد 



 تكنونوجيا العالم واالتصال احلديثة                                                    انفصـــــم انثاني:

 
666 

فبسبب التعقيد الكبير في التقنيات الجديدة لالتصاؿ ووسائميا المتطورة صار   
بإمكاف مف يمتمؾ بعض المعمومات التقنية والبرمجيات المتطورة أف يقتحـ ىذه المواقع 
ويطمع عمى محتويات البريد االلكتروني في إطار ما يسمى "بالقرصنة االلكترونية"، فيعبث 

معينا قبؿ الوصوؿ إلى المستقبؿ محدثا ضررًا جسيما لكؿ مف  بمحتواىا أو يوجيو توجييا
المرسؿ والمستقبؿ ينشأ بسببو سوء الفيـ والالإتصاؿ، لذلؾ يشكؿ البريد االلكتروني العديد 
مف النزاعات القانونية والقضائية إذا لـ يأخذ مستخدموه مبدأ الحماية وتوخي الحيطة 

الالزمة، وىذا ما يغيب عف الكثير مف أصحاب والحذر التقني بعيف االعتبار والجدية 
الشركات ومدراء المؤسسات خاصة في الدوؿ التي لـ تبمغ درجة عالية مف الرقي التقني 

 1واالتصالي، ويمخص "ىيربيرت كيمنسكي" ذلؾ في سببيف رئيسيي:
األوؿ ىو أف المؤسسات في الدوؿ المتخمفة ال تدرؾ بؿ ترفض االقتناع بمدى   

ريد االلكتروني فترفض االستثمار في أنظمة الوقاية وكذلؾ ترفض وتقمؿ مف خطورة الب
 أىمية مراقبة موظفييا الموكؿ إلييـ ميمة التحكـ في التقنيات اإلعالمية واالتصالية.

والثاني ىو الجيؿ بوجود أنظمة وقاية وتطبيقات متخصصة في الحماية   
 المعموماتية.

مؤسسات بياناتيا اليامة وأسرارىا وخططيا العممية وكنتيجة حتمية لذلؾ، تضيع تمؾ ال
واإلستراتيجية وكمماتيا السرية الخاصة بالحماية لمنفاذ إلى البنية االلكترونية التحتية 
لممؤسسة  وغيرىا مف االعتبارات ، فيتـ استغالليا ضدىا وتدخؿ المؤسسة في دوامة مف 

 النزاعات.
  :االلكتروني العديد مف الخدمات يقدـ البريد بعض خدماتو في المؤسسة

 : لممؤسسات، حيت يمكف اف نوجد البعض منيا في النقاط التالية

                                                           

 .2002ماي  16، 8570، العدد صبيحة سعيود وآخروف، مرجع سابؽ ذكره 1
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 إرساؿ الرسائؿ والتقارير، ومختمؼ الممفات بيف العماؿ في المؤسسة الواحدة.
 داخؿ المؤسسة. -اتصاؿ رسمي–اتصاؿ الموظفيف فيما بينيـ 

المؤسسة ونقاط بيعيا، مف مورديف اتصاؿ الموظفيف فيما بينيـ في مختمؼ فروع 
 ومستثمريف، ومع مؤسسات أخرى.

الحصوؿ عمى المعمومات وتمقييا مف طرؼ المسؤوليف إلى العماؿ عمى شكؿ تقارير، 
 إعالنات تنظيمية، أوامر، أعماؿ،...الخ.

عممية التسيير والتي يقوـ بيا المسؤوليف والمسيريف في المؤسسة مف خالؿ إرساؿ الممفات 
 وجييات، والتوصيات،...الخ.والت

مراقبة العمؿ مف طرؼ المسيريف والمسؤوليف ويكوف بشكؿ استقباؿ تقارير مفصمة   
 عف مختمؼ األنشطة مف طرؼ العماؿ االدراييف، عف طريؽ البريد االلكتروني.

يوفر البريد االلكتروني فضاء جماعي بيف كؿ عماؿ المؤسسة الواحدة، وكذا بيف العماؿ 
وعماؿ في فرع أخر، ومع مختمؼ نقاط بيعيا، وموردييا، وعالقاتيا مع  داخؿ فرع

 المؤسسات األخرى، وكذا مع مختمؼ زبائف وجميور المؤسسة.
 : -الفيسبوك -مواقع التواصل االجتماعي -6

تعتبر مواقع التواصؿ االجتماعي شبكات الكترونية عبر شبكة االنترنيت،  تتيح   
ة بيـ مع إمكانية ربطيا بالمواقع األخرى مف أجؿ تحقيؽ لمستخدمييا  إنشاء مواقع  خاص

أغراض مختمفة باختالؼ الممتمؾ والمستخدـ لموقع التواصؿ االجتماعي أكاف فردا أو 
 جماعة أو مؤسسة أو غير ذلؾ.

وتتعدد مواقع التواصؿ االجتماعي في وقتنا الراىف وكذلؾ يتعدد زوارىا ومستخدموىا ويزيد 
،  ولعؿ مف أىـ مواقع التواصؿ االجتماعي إذا أخذنا بعيف االعتبار عددىـ يوما بعد يوـ

مجموعة مف المعطيات كاالنتشار الواسع واالستخداـ الشائع وسرعة تزايد المستخدميف ما 
 يمي:
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  الفايسبوؾFacebook. 
  التويتر Twiter. 
  اليوتيب Youtube. 

وىناؾ الكثير مف مواقع التواصؿ االجتماعي  إال اف استخداميا يختمؼ مف   
فقط ألنو القى انتشار في األوطاف العربية  الفيسبوكمؤسسة إلى أخرى لذا سنتطرؽ إلى 

عامة وفي الجزائر عمى وجو الخصوص في استخدامو مف طرؼ األفراد والمجتمعات 
نشرىا، سياسيا االستماع إلى انشغاالت والمؤسسات اإلعالمية مف اجؿ جمع األخبار و 

المواطف ومشاكمو االجتماعية، اقتصاديا بالنسبة لممؤسسة لمتعريؼ بيا والتواصؿ مع 
الزبائف واإلشيار لمنتجاتيا، وكذا التسويؽ والبيع والشراء عف طريؽ ىذا الموقع، كما 

 تنا ىذه: يمكف تبرير ذلؾ مف خالؿ انو الموقع الوحيد الذي تـ إدخالو في دراس
 تعريفو: -6-1

( موقع  ويب لمتواصؿ االجتماعي يمكف  Face Bookفيسبوؾ ) باالنجميزي  
الدخوؿ إليو مجانا و تديره شركة " فيسبوؾ"  محدودة المسؤولية كممكية خاصة ليا وسمي 

بيذا االسـ عمى غرار ما كاف يسمى بو "كتب الوجوه " التي كانت تطبع و توزع  الفيسبوؾ
عمى الطالب بيدؼ إتاحة الفرصة ليـ لمتعارؼ و التواصؿ مع بعضيـ البعض، فكاف 
اليدؼ تأسيس موقع إلكتروني ليقـو بعمؿ كتب الوجوه بطريقة أسيؿ و أوسع انتشارا و 

 1فعالية.
وؼ في أوربا و ىو يشير إلى دفتر و رقي يحمؿ ومصطمح فيسبوؾ كما ىو معر   

صورا و معمومات ألفراد في جامعة معينة أو مجموعة و مف ىنا جاءت تسمية الموقع و 
تعتبر ىذه الطريقة شائعة لمتعرؼ عمى األشخاص خصوصا في الجامعات األجنبية 

                                                           

، 2014، عماف، 1شبكات التواصؿ االجتماعي، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طعمي خميؿ شقرة، اإلعالـ الجديد،  1
 .64ص 
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لطمبة ببعضيـ حيث يتصفح المنتسبوف في الجامعة ىذه الدفاتر لمعرفة المزيد عف ا
  1المتواجديف في نفس الكمية.

و الفيسبوؾ مف أشير مواقع التواصؿ االجتماعي حيث يمكف لمعضو بإعداد نبذة شخصية 
 عف حياتو تكوف بمثابة بطاقة ىوية و تعارؼ لمف يريد أف يتعرؼ عميو و يتواصؿ معو.

حائط و يستطيع كؿ عضو فيو أف يقؼ عمى آخر أخبار أصدقائو عف طريؽ ما يعرضو 
العضو مف رسائؿ أو نبذ مف األخبار إلبالغ أصدقائو بأخباره. و قد حقؽ ىذا الموقع 

ىو أحد أىـ و ، نجاحا و انتشارا واسعا قؿ نظيره عمى مواقع التواصؿ االجتماعي األخرى
، يتيح لمستخدميو إمكانية 2004مواقع التواصؿ االجتماعي االلكترونية، تـ إنشاؤه عاـ 

وامتالؾ موقع خاص باإلمكاف ربطو مع مواقع أخرى بغرض التواصؿ والتفاعؿ التسجيؿ 
 والدردشة.

مكانية التكتؿ في  ويقدـ الموقع خدمات تعارؼ وتحميؿ ممفات وصور وفيديوىات وا 
مجموعات تحت مواضيع مشتركة أو باسـ أفكار موحدة، كما يقدـ خدمات في مجاالت 

لتعميـ وغير ذلؾ، أي باإلمكاف استخدامو في مختمفة كاالقتصاد والتسويؽ والشغؿ وا
 2مختمؼ المجاالت ولمختمؼ األغراض األخرى.

مف طرؼ "مارؾ  2004وقػد كانػت بدايتػو فػي جامعة "ىارفارد" األمريكية عاـ 
كاف طالبا حينذاؾ، وقد أنشأ موقعا الكترونيا يجمع فيو زمالءه في الدراسة  ،*رولزبيرج"

اآلراء واألخبار والوثائؽ وسرعاف ما لقي الموقع نجاحا ورواجا مف أجؿ تبادؿ األفكار و 
واكتسب شعبية كبيرة، فتوسعت قاعدتو بفضؿ مجيوداتو وزمالئو لتشمؿ طمبة جامعات 

                                                           

 35، ص 1999عبد اهلل سف موسي :عصر العولمة الدور والتحديات الجديدة، الدار الجامعية، بيروت،  1
 .63عمي خميؿ شقرة، مرجع سابؽ، ص  2

عة ىارفارد أيف كاف يزاوؿ دراستو الجامعية رفقة وأسس موقعو بجام 1984* مؤسس موقع فايسبوؾ، ولد بنيويورؾ عاـ 
 مف أسيـ شركة فيسبوؾ العالمية. %24زمالئو: "إدوارد سافريف"، "وستف موسكوفيس" "كريس ىيوز"، يمتمؾ حصة 
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أخرى ثـ ازداد انتشارا إلى أف صار األكثر شيرة واستخداما في الوقت الراىف، ويقع مقره 
 كاليفورنيا".  -الرئيسي في "باولو ألتو

موقع الفيسبوؾ الكثير مف الخدمات ويتميز بخصائص  يوفرات الفيسبوك:  خدم -6-2
 مميزة جعمت منو األكثر اختيارا وانتشارا وىي:

  لوحة الحائطWall:  وىي عبارة عف مساحة مخصصة في صفحة الممؼ
الشخصي ألي مستخدـ بحيث تتيح لألصدقاء فرصة إرساؿ الرسائؿ المختمفة إلى ىذا 

 المستخدـ.
  النكزةPokes : وىي عبارة عف إشيار المستخدـ بترحيب أحد األصدقاء أو رغبة

 في االنضماـ أو التعارؼ.
  الصورPhotos : تمكف المستخدميف مف تحميؿ ألبوماتيـ وصورىـ مف أجيزتيـ

 إلى الموقع لتنشر عمى نطاؽ واسع.
  الحالةStatus :تيـ وتتيح لممستخدميف إمكانية إبالغ األصدقاء بأماكنيـ ونشاطا

 وما يقوموف بو مف أعماؿ في الوقت الحالي.
  التغذية اإلخباريةNews feed:  والتي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع

المستخدميف، حيث تقوـ بتمييز بعض البيانات مثؿ التغييرات التي تحدث في الممؼ 
 الشخصي وكذلؾ األحداث المرتقبة وغيرىا.

  اليداياGifts:  تتيح لممستخدميف إرساؿ ىدايا افتراضية تظير عمى الممؼ
 الشخصي لممستخدـ الذي يقوـ باستقباؿ اليدية ويمكف إرفاقيا برسالة شخصية.

  التسوقMarketplsce : وىي إتاحة الفرصة لنشر اإلعالنات المبوبة مجانا
لممستخدميف، وقد تـ استغالؿ ىذه الخدمة أحسف استغالؿ مف طرؼ األشخاص 

المؤسسات التي وجدت في موقع فيسبوؾ منفذا آمنا واستراتيجيا ومجانيا في التسويؽ و 
 واإلشيار لمختمؼ األفكار والسمع والخدمات.
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 :نقؿ جميع الممفات )سواء معمومات خاـ بيانات( بمختمؼ أنواعيا،  نقل الممفات
 مقروءة، مصورة، مسموعة، مسموعة مرئية، كتب رقمية ومصورة...الخ.

 حيث اف المؤسسات اليـو تضع صفحات ليا عمى موقع  ر لممؤسسة:اإلشيا
التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ لإلشيار لمختمؼ منتجاتيا التي تنتجيا، مف اجؿ الوصوؿ 

 إلى الزبوف في أسرع وقت.
 :إحصائيات موقع الفيسبوك في الجزائر 

 % 8.20قدرت بػػػػ  سجمت الجزائر نسبة ارتفاع دخوؿ الفيسبوؾ 2002مع بداية عاـ 
بالنظر إلى مستخدمي االنترنت، حيث بمغ  % 60.32مقارنة بعدد السكاف في الجزائر 

، و أشار ذات الموقع أف عدد الذكور 835000تخدمي الفيسبوؾ مميونيف و عدد مس
 %68الجزائرييف الذيف يستخدموف الفيسبوؾ أكثر مف عدد اإلناث حيث بمغ عدد الذكور 

 .% 32اإلناث  في حيف بمغ عدد
و يعتبر الفيسبوؾ اليـو مف أكثر الشبكات االجتماعية جماىيرية خاصة مع تطور خدماتو 

 1يوما بعد يوـ مما يستميؿ يوميا مزيدا مف المشتركيف.
 :خدماتو في المؤسسة -6-3

تعتبر خدمات موقع التواصؿ االجتماعي في المؤسسات كثيرة وعديدة عمى   
اختالؼ المؤسسة ونشاطيا ومجاالت عمميا، ومنو يمكف اف نوجز بعض الخدمات التي 

 يتيحيا ىذا الموقع الديناميكي الفعاؿ الحديث نسبيا عمى المؤسسة فيما يمي:

                                                           

دراسة عينة مف مستخدمي –مريـ نريماف نومار:استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية 1
، 2012-2011الفيسبوؾ في الجزائر،مذكرة ماجستير في عمـو االعالـ واالتصاؿ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، موقع 

 .58،  57ص ص
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  االتصاؿ الداخمي بيف الموظفيف وىذا االتصاؿ قد يكوف بالرسائؿ أو االتصاؿ
الصوتي، أو االتصاؿ السمعي البصري، مف اجؿ القياـ بالمياـ الداخمية واألنشطة 

 لممؤسسة مف طرؼ العامميف ومختمؼ تعامالتيـ االدراية.
  التواص الحصوؿ عمى المعمومات وتقصي أخبار السوؽ، األخبار عف طريؽ موقع

 االجتماعي ومختمؼ التعامالت الخارجية في ظؿ األسواؽ عف طريؽ الفيسبوؾ.
  االتصاؿ الخارجي مع مختمؼ زبائف المؤسسة واالستماع إلى أرائيـ وانشغاالتيـ

حوؿ المؤسسة ومختمؼ ىياكميا، ومنتجاتيا؟، وسب رأي الجميور مف الزبائف حوؿ 
 منتجات المؤسسة.

لتعامالت التجارية بيف المؤسسة ومختمؼ نقاط بيعيا والمورديف البيع والشراء ومختمؼ ا
 والزبائف، وخاصة ارتباط ىذه الخدمة مع خدمة التوصيؿ والشراء االلكتروني.

 :لعؿ اف ىذه ابرز نقطة يمكف اإلشارة إلييا في ىذا السياؽ  خدمة اإلعالن واإلشيار
االجتماعي، حيت يمكف والتي تكمف في اإلشيار لممؤسسة عف طريؽ موقع التواصؿ 

اإلشيار عف مختمؼ منتجات المؤسسة مما يسيؿ الوصوؿ إلى الزبوف في أسرع وقت 
قياسي، وخاصة في ظؿ شيوع انتشار ىذا الموقع بيف المستخدميف الجزائرييف عمى وجو 
، ومنو يمكف القوؿ اف موقع الفيسبوؾ  الخصوص وفي األوطاف العربية عمى وجو العمـو

رة لممؤسسات مف اجؿ اإلشيار والدعاية لمختمؼ منجاتيا وفي أسرع وقت، أتاح فرصة كبي
 بمعنى سيولة الوصوؿ إلى الزبوف.

كما ليذا الموقع الكثير مف الخدمات التي يقدميا لألفراد والمجتمعات والمنظمات   
والمؤسسات، والتي تبقى في تطور مع تطوره ودينامكية تسارعو وانتشاره في مختمؼ أنحاء 

 الـ.الع
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 خالصــــــــــة:

مف خالؿ استعراضنا لما جاء في الطفرة الرقمية  مف تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ   
الحديثة والتي تجسدت في جياز الحاسوب سواء محموؿ أو مكتبي أو مركزي، وشبكة 
االنترنيت، وشبكة االنترانت، وشبكة اإلكسترانت، والبريد االلكتروني، وموقع التواصؿ 

الراىف، نشير إلى اف ىذه التكنولوجيات الحديثة لإلعالـ االجتماعي الفيسبوؾ، في الوقت 
واالتصاؿ أصبحت الميزة الطاغية عمى جميع مياديف الحياة، حيث ساىمت بعض 
الخصائص التي توفرىا ىذه المواقع  والشبكات واألجيزة عمى نجاحيا و توسع انتشارىا 

ت ىذه الميزات التي تتميز كشبكة الفيسبوؾ والبريد االلكتروني شبكة االنترنيت، وقد رشح
بيا إلى أف ترقى إلى مصاؼ وسائط لمتنشئة االجتماعية واألخالقية والدينية، وكذا محاولة 
إنشاء اقتصاد وطني وسياسة رشيدة مف خالؿ تبني ىذه التكنولوجيا أحسف تبني بما يخدـ 
مصالح المجتمعات والمنظمات والمؤسسات، و عميو يجب توجيو مستخدمييا نحو 

الستخداـ األمثؿ ليا و كيفية تفعيميا و االستفادة منيا في مؤسساتنا االقتصادية ا
واالجتماعية والتعميمية والثقافية والدينية والسياسية، مف اجؿ الرقي والتطور والنمو نحو غد 
، أما عمى وجو الخصوص بالنسبة لممؤسسة االقتصادية محؿ  أفضؿ ىذا عمى وجو العمـو

القوؿ اف المؤسسات االقتصادية الجزائرية اليـو سواء عمومية أو  الدراسة فانو يمكف
خاصة يجب عمييا استخداـ التكنولوجيا الحديثة في مختمؼ نشاطاتيا وىياكمو التنظيمية 
واإلدارية مف اجؿ مواكبة المؤسسات العالمية، وكذا تحسف محيطيا االتصاؿ وبيئة عمميا 

 االستخداـ السمبي لمتكنولوجيا الحديثة.الداخمية والخارجية، ومحاولة الحد مف 
 
 
 



 

    
 مؤسسة كوندور الكترونيكس في ظل تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة     

 أوال/ تقديم شامل لمؤسسة كوندور الكترونيكس.

 نشأة مؤسسة كوندور -1
 المراحل التي مرت بها مؤسسة كوندور -2
 التعريف بمؤسسة كوندور  -3
 مهام مؤسسة كوندور -4
 أهمية  مؤسسة كوندور -5

 سة كوندور الكترونيكس.   ثانيا/ الهيكل التنظيمي لمؤس
 الهيكل التنظيمي لممؤسسة.  -1
 دراسة وتحميل الهيكل التنظيمي لممؤسسة. -2
 أهمية المورد البشري في مؤسسة كوندور. -3
 وظائف وأهداف الموارد البشرية في مؤسسة كوندور. -4
 العالقة بين مختمف الهياكل والدوائر االدراية. -5

 واالتصال الحديثة.ثالثا/ مؤسسة كوندور وتكنولوجيا االعالم 
 جهاز الحاسوب واستخداماته في مؤسسة كوندور. -1
 االنترنيت واالنترانت واالكسترانت واستخداماتهم في مؤسسة كوندور. -2
 البريد االلكتروني واستخداماته في مؤسسة كوندور. -3
 الفيسبوك واستخداماته في مؤسسة كوندور. -4

 مجال التكنولوجيا الحديثة.رابعا/ مؤسسة كوندور واالستثمار في 
 تجربة مؤسسة كوندور في االستثمار في تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة. -1
 عوامل نجاح تجربة مؤسسة كوندور في مجال تبني التكنولوجيا. -2
 أهمية التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة. -3
 .  لوجيا االعالم واالتصال الحديثةأهداف مؤسسة  كوندور أفاقها المستقبمية في ظل تكنو  -4



 مؤسسة كوندور انكرتونيكس يف ظم تكنونوجيا االعالم واالتصال احلديثة   انفصـــــم انثانث:  

 
114 

 :تقديـــــــــم

نظرا لحاجتنا كطالب إلى  اححتكىاك لالداىدان احتيىالإل الاي الدىإل الاحيتيىاد  ال 
العدمإل، الدن اجىل إتدىام درانىتنا العماىا جىإل دجىال اي ىالم الاحتيىال، يدنىا لدرانى  د ننى  

الكتىرالناكس الىىىإل د ننى  ايتيىادا  جزاخراىى  قايى ، اليىد حجىىرل اللاحىث  الدرانىى   كالنىدالر
الداداناىىىى  ليىىىىا دادىىىىت حكشىىىىر دىىىىن قدنىىىى  حلىىىىير، الذلىىىىك دىىىىن اجىىىىل دعرجىىىى  الد ننىىىى  الجدىىىى  
الدعمالدىىات  نيىىا الدعرجىى  نلىىاطاتيا جىىإل ظىىل تكناللالجاىىا اح ىىالم الاحتيىىال الحداشىى ، الجىىا  

 ىن  تقدام  ام  اليد تناالل جاو اللاحث اكس، ىذا الفيل لمتعراف لد نن  كالندالر الكترالن
الد نن  دحىل الدرانى ، اليىد جىا  جىإل نلىؤة الد ننى ، الدراحىل التىإل دىرت د نن  كالندالر 

ليا الد نن ، التعراف لد نن  كالندالر الكذا دياديا، الحىدا  د نن  كنىدالر الكتىرالناكس، 
الياكل التنظادإل لد ننى ، اليىد  حدا النقدة الشانا  جقد تنااللنا جايا الياكل التنظادإل الجا  جاو

جىىا  جاىىو الياكىىل التنظادىىإل لمد ننىى  الدرانىىتو التحمامىىو، الحىداىى  الدىىالرد الللىىر  جىىإل د ننىى  
الكىىذا الظىاخف الحىىىداف الدىالارد الللىىرا  ليىا، الالعاليىى  لىان دقتمىىف اليااكىل الالىىدالاخر  كالنىدالر

يىىا اللاحىىث د ننىى  ايداراىى  لد ننىى  كالنىىدالر الكتىىرالناكس، حدىىا النقطىى  الشالشىى  جقىىد تنىىاالل جا
كالنىىىىدالر التكناللالجاىىىىا اي ىىىىالم الاحتيىىىىال الحداشىىىى  دىىىىن قىىىىالل جيىىىىاز الحانىىىىالب الدقتمىىىىف 
انتقداداتو جإل الد نن  دحل الدران ، درالرا لاحنترنت الاحنترانات الاحكنىترانات الدقتمىف 
انىىتقداداتيم ليىىا، الايملراىىد احلكترالنىىإل الكىىذا الفىىاس لىىالك الانىىتقداداتو جىىإل د ننىى  كالنىىدالر 

ناكس، الجىىإل النقطىى  الرالعىى  الا قاىىرة،  ىىالؤ اللاحىىث د ننىى  كالنىىدالر الاحنىىتشدار جىىإل الكتىىرال 
دجىىىال التكناللالجاىىىا الحداشىىى  لص ىىىالم الاحتيىىىال دىىىن قىىىالل تجرلىىى  الد ننىىى  جىىىإل احنىىىتشدار 
التكناللىىىىالجإل، ال الادىىىىل نجىىىىاح تجرلتيىىىىا جىىىىإل تلىىىىدنإل التكناللالجاىىىىا، دىىىىرالرا لؤىداىىىى  التكناللالجاىىىىا 

 إل د نن  دحل الدران ، لاقمص إل  حىداف د نن  كالندالر الحداش  لص الم الاحتيال ج
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 أوال/ تقديم شامل لمؤسسة كوندور الكترونيكس.

 نشأة المؤسسة:  -1
يد نلؤت ،  م  دنتالل الحا  لرج لال راراؤ 2002لدحت نلاطيا جإل حجرال 

الد نن  جإل لاخ  دالخد ، حاث حن نلاطيا كان جإل لداا  ا در جإل ينا   ايلكترالناك 
الايلكترالدنزلا  الىال النلاط الذ  اعرف انتعالا جإل لالدنا، الذلك لتزااد حاج  الدنتيمك 
لدشل ىذه الدنتجات العيرا ، الكذلك لدلادرة الجزاخر لإنلا  ىذا القطاع ايلكترالنإل لتمحق 
لركب الدالل التإل جإل طراق الندال الالدالل الدتقدد ، الىذا دا الجر ليا لاخ  تناجنا  كلارة دن 

الد ننات الالطنا  العدالدا  الالقاي  جإل تمك الفترة، الجإل لادئ ا در كان  دقتمف
 دقتير نلاطيا دحماا جقط  الجإل الحا  لرج لال راراؤ.

د نن  لن حداد  الكترالناكس " نتر تراد" ىإل د نن  قاي  ذات دن اللا  
 الىإل تحدل كذلك العالد  التجارا  *دحدالدة، الىإل تحدل احنم التجار  " نتر تراد"،

"Condor"  الالردز الذ  االجد حدام الكمد ،"Condor الار إل  طاخر دن حكلر الطاالر "
جإل العالم اعاش جإل حدراكا الجناللا ، الدعرف  نو حنو اطار  الاا حت  اكالن جؤل قار 

اعنإل حن الد نن  دنجم  جإل الداالان الالطنإل لمد لفات الاحلتكارات، ®  مايا، الالحرف 
 **كاجا  لدنتجاتيا دن التزالار الالتقماد.ددا اضدن ليا الحداا  ال

 

                                                           

 د نن  لن حداد  ننل  حنم العاخم . * نتر تراد انم حقر لمد نن  التعنإل  نترة لمتجارة، كدا اطمق  مايا
 ** دعمالدات تحيل  مايا اللاحث دن إدارة الدالارد الللرا .

-30لاحتيال الالعاليات العاد  لد نن  كالندالر الكترالناكس، دقالم  حجراىا اللاحث االم للار  للنإل. الدكمف  1
10-2016 ، 

 اراؤ، الجزاخر.كالندالر للرج لال ر   م  النا   العالرة   يلاحا، جإل دقر د نن 
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 المراحل التي مرت بها المؤسسة: -2
لقد درت الد نن  لدجدال   لعدة دراحل حت  اليمت إل  دا ىإل  ماو اآلن، اللعل ىذه 
الدراحل كانت حاند  جإل لعض ا حاان لمد نن  يشلات النفس الالالجالد  م  الدنتالل 

 الىإل:الالطنإل الاييمادإل الايجراقإل الالعالدإل، 

  (:Vente en étatالمرحمة األولى الشراء لمبيع ) -أ
حاىىىث حن الد ننىىى  كانىىىت تقىىىالم للىىىرا  الدنتجىىىات ايلكترالناىىى  جىىىاىزة دىىىن كالراىىىا اللىىىدالا  
الاليان الالاالان الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا دالل  حلداناا، اللاعيا  م  حاليا جإل النىالق الجزاخىر ، النظىرا  ن 

الدنتجىات، قىىىىاي  جىإل لىدااات القىرن الالاحىد الالعلىران نىنالات الطمب كان كلاىرا  مى  ىىذه 
، لالننل  لمجزاخر، جفإل ذلك الاليت  رلدىا كىان جيىاز الحانىالب 2004 ال 2003ال  2002

جىىىىىإل لدااىىىىى  دقاللىىىىىو إلىىىىى  دقتمىىىىىف النلىىىىىاطات احدرااىىىىى ، كدىىىىىا ىىىىىىال الحىىىىىال لالننىىىىىل  لدقتمىىىىىف 
نىىىاب دحداللىىى ، الدقتمىىىف التكناللالجاىىىات الحداشىىى  دىىىن ىالاتىىىف نقالىىى  دحداللىىى  اللالحىىىات الحالا

 التكناللالجاا.

 SKD (Semi Knock Down:)المرحمة الثانية شراء المنتج مفككا جزئيا  -ب
جىىإل ىىىذه الدرحمىى  تقىىالم الد ننىى  للىىرا  الدنتجىىات دفككىى  جزخاىىا  مىى  لىىكل يطىى   اىىار، 
لتقالم لعد ذلك لتركاليا داقل دقراتيا الالحداتيا، اللعدىا تقالم للاعيا  م  الدنىتالل الىالطنإل،  

 اللعل الرز الدزااا التإل انتفادت دنيا الد نن  جإل ىذه الدرحم  ىإل: 

 نىىعر الجيىىاز دفكىىك ايىىل تكمفىى  دىىن نىىعر تقفىىاض تكمفىى  اللىىرا ، جكدىىا ىىىال دعىىرالف ،
 الجياز دركب.

 .التعرف  م  الجياز الدركب الطراق  تركالو، الدكالناتو ا يما ، الدقتمف  نايره 
   ،الدنىىاىد  جىىإل ادتيىىاص اللطالىى ، قايىى  جىىإل الحاىى  لىىرج لىىال راراؤ، جىىإل ذلىىك الاليىىت

 .اللالتالإل الحيالل  م  الد م الاي ان  الحكالدا  ليا
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ـــــة -ت ـــــة الثالث ـــــا  المرحم  CKD (Complete Knockشـــــراء الجهـــــاز مفككـــــا كمي
Down :) ح  لىىرا  الدنتجىىات دفككىى  كماىىا الاك ىىادة تركاليىىا، الليىىذا تنىىتفاد الد ننىى  دىىن

 دزااا حىديا:
 .التعرف  م  الجياز حكشر التعمم تركالو 
  دعرجىىى  الدكالنىىىات التىىىإل ادكىىىن إنتاجيىىىا دحماىىىا، حال ذاتاىىىا، اللتكمفىىى  حيىىىل دىىىن  ارىىىىا  نىىىد

 احنتاراد.
  . تالجار دنايب حقرل لمعدل، حكشر ددا كانت  ماو جإل الدرحم  النالق 
  إتاح  الفري  لمعدال الالد نن  دن اجل اكتنىاب قلىرة جىإل دجىال التيىنا  الالتركاىب

 الدعرج  دقتمف حجزا  الدكالنات لدقتمف ا جيزة.
 المرحمة الرابعة اإلنتاج: -ث

يىىلحت الد ننىى  تىىتحكم جىىإل جىىإل ىىىذه الدرحمىى  اللعىىد احنىىتفادة دىىن الدراحىىل النىىالق ، ح
تقناات تركاب ا جيزة، اللعىد تحداىد الدكالنىات التىإل ادكىن لىرا ىا دحماىا، حال إنتاجيىا ذاتاىا، 
لم الق ليىا نىالل حن تنىجمو لعالدى  تجاراى  قايى  ليىا، الذلىك  ىن طراىق لىرا  التىراقاص 

(Licence  الىذا دا يادت لو جعال، حاث يادىت للىرا  التىراقاص دىن د ننى ،)Hisens 
 1يانا .ال

حدىىىا  ىىىن  اينىىىتراتاجا  التىىىإل اقتارتيىىىا الد ننىىى  جيىىىإل إنىىىتراتاجا  التنالاىىى  جىىىإل دنتجاتيىىىا،  
الدقالل دقتمف حنلط  ا  دال احيتيادا  القاي  دا تعمق لدقتمىف ا جيىزة التكناللالجاى  
ال احلكترالناىىى  الكيرالدنزلاىىى ، الىىىىإل تقىىىالم لىىىالتعراف ل جاييىىىا ال اااتيىىىا تحىىىت لىىىعار )رنىىىال ( 

"، جىىإل لىىداااتيا،  التنىىع  لتحقاىىق الىىر ل Innovation is lifeالحاىىاة التكىىار الد ننىى : "
 التالا :

                                                           

 نفس الدرج ، نفس الدكان.لاحتيال الالعاليات العاد  لد نن  كالندالر الكترالناكس، للار  للنإل. الدكمف  1
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 .تقفاض ا نعار  ن طراق تعظام اينتاج 
 .التالاجد  لر كادل التراب الالطنإل 
 .التيدار 

اللالفعىىل جالد ننىى  حققىىت تقىىددا كلاىىرا جادىىا اقىىص تقفىىاض ا نىىعار الدتعمقىى  لدقتىىل 
الكيرالدنزلاىى  الاليىىاتف النقىىال الالحالانىىاب لدقتمىىف حنالاىىىا، الذلىىك دىىن جىىا جيزة احلكترالناىى  

الحاى ، نىالا   48قالل انتفادتيا دن التعمم، الاكتناب القلرة، كدا حنيا تحاالل التالاجد  لىر 
 ن طراق التالاجد الفعمإل، حال  ن طراق نقاط اللاى ، حال الدعىارض، الكىذا دقتىل جىالدالردان 

الرىا  مىىى  الدنىىىتالل ايجراقىىىإل دىىىن قىىىالل التيىىىدار التىىىالعان ليىىىا جىىىإل ظىىىل اتفاياىىىات، الحضىىى
لتىىالنس اللالاىىا الالنىىىنضال اللعىىض الىىدالل ايجراقاىىى ، الحضىىالرىا  مىى  الدنىىىتالل ا الراللىىإل دىىىن 
قالل تيار دقتمف اليالاتف الذكا  الدحدالل  الالمالحىات الذكاى  إلى  جرننىا، الالدلىارك  جىإل 

ع  لميالاتىىف جىىىإل الديىىنالدعىىارض الداللاىى  العالداىى  جىىإل دناجنىى  دقتمىىف اللىىركات العالداىى  
 1 لرلمالن  لانلاناا.

                                                           

 م  النا    2016-11-06لالددان  مإل. ددار الدالرد الللر  جإل د نن  كالندالر، دقالم  حجراىا اللاحث االم  1
 الجزاخر. العالرة يلاحا، جإل دقر د نن  كالندالر للرج لال راؤ،
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 التعريف بالمؤسسة:  -3
الكتىرالناكس  د نن  كالندالر ىإل  لارة  ن لرك  ذات ا نيم تعرف لانىم :كالنىدالر      

" نتىىىر تىىىراد" الالتىىىإل ، اتدشىىىل نلىىىاطيا جىىىإل يىىىنا   التنىىىالاق القددىىى  دىىىا لعىىىد اللاىىى  ل جيىىىزة 
احلكترالناىى  ة الدنزلاىى  ، الدىىدار العىىام لملىىرك  ىىىال  لىىد الرحدىىان لىىن حدىىاد  ، اقىى  الدركىىز 
لالدنطقىى  اليىىنا ا  ال دنطقىى  ا نلىىط  التجاراىى  لالحاىى  لىىرج لىىال راراؤ كدىىا ان ليىىا الحىىدات 

لالدنطقىىى  اليىىىنا ا  لىىىالاد  النىىىدار لىىىالجزاخر العايىىىد  ، تدتىىىد اللىىىرك   مىىى   دنىىىح  إنتىىىاج 
لالدنطقىى  اليىىنا ا  لالحاىى  لىىرج لىىال راراؤ، كدىىا ليىىا دركىىزان تجىىاراان  2:م 80104يىىدرىا 

كلاىىران لالحاىى  لىىرج لىىال راراؤ، الكىىذا جىىرع تىىال  لمد ننىى  لىىالجزاخر العايىىد  اللالضىىلط للمداىى  
 * ، الكىىىىىىىىىذا جرع تىال  لمد ننى  لىؤالحد اعىاش الحاى  اللماىدة، ىىذا  ىن جرال يىاالىىىىىىىىىىىىدار اللاضا

نقط  لاى   مى  الدنىتالل  90حدا  ن نقاط اللا  التالع  لمد نن  جتدمك الد نن  حكشر دن 
الىىالطنإل، الدقتمىىىف العاليىىىات التىىىإل ترلطيىىىا لالدتعىىىادمان القىىىاص دىىىن قىىىالل اتفاياىىىات اللاىىى  

دن حرلعداخ  دماار دانار جزاخر  حالاىا ، لىدحت نلىاطيا جىإل حجراىل  الاللرا ،ال اقدر رحنداليا
 مىى  دنىىىتالل الحاىىى  لىىىرج لىىىال راراؤ، التنىىىالق الدر ننىىى  حالاىىىا الكشاىىىر دىىىن الدنتجىىىات  2002

 نذكر دنيا:  

حجيىىزة التمفىىاز، احنىىتقلال الريدىىإل، ا جيىىزة احلكترالناىى  شالجىىات ال دكافىىات اليىىالا ، 
ج الحانىىىب اآللىىىإل الدحدىىىالل، الكىىىذا دقتمىىىف اليالاتىىىف اليىىىارئ ا يىىىراص الدضىىىضالط  ال دالنتىىىا

نتىاج حلىالاح الطايى  اللدنىا ،  لعىد حيىالليا  مى   الدحدالل  الذكا  الالمالحات احلكترالناى ، الاك
، كدىىىىا 2008الننىىىىق  ا يىىىىما  لمالانىىىىدالز دىىىىن لىىىىرك  داكىىىىرال نىىىىالجت العالداىىىى  جىىىىإل حالاقىىىىر 

 AFAQدىىىن دنظدىىى   ) 2000( ننىىىق  iso 9001)حيىىىمت  مىىى  لىىىيادة الجىىىالدة 
AFNOR   ال تحيىىىىىمت  مىىىىى  الجىىىىىاخزة الجزاخراىىىىى  لمجىىىىىالدة لنىىىىىن   2007_03_27(لتىىىىىارا

                                                           

 . www.condor.dz( القاص لنقاط لا  الد نن ، الىإل دتاح  جإل الدالي  الرندإل لمد نن 6*انظر الدمحق ريم )
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 TUتحيىىىىمت  مىىىى  لىىىىيادة حقىىىىرل لمجىىىىالدة دىىىىن دنظدىىىى  ) 2012، الجىىىىإل لدااىىىى  2011
Rheinland)  . د  العمم حنيا اللرك  الالحادة جإل يطاع لينا   احلكترالنا 

حلداناىا ، تنىالق دنتجاتيىا جىإل تنتالرد كالندالر الدالاد ا اللا  دن :كالراا الجناللاى ، الاليىان، ال 
النىالق الالطناىى  لايضىىاج  إلى  دىىا اىىتم تيىداره إلىى  :تىىالنس لالاىا ، اللعىىض الىىدالل ايجراقاىى ، 
اللعىىض الىىدالل ا الرلاىى ، التتداىىز لىىرك  كالنىىدالر  مىى  لىىايإل الد ننىىات الالطناىى  دىىن قىىالل 
تقىىدام  قىىددات دىىا لعىىد اللاىى  دىىن قىىالل  نيىىر الديىىدايا  نىىنتان ضىىدان الشىىالث نىىنالات 

جار يط  الضاار. التدتمك كالندالر نل   الحدات  إنتاج الىإل: الحدات إنتىاج التمفىاز، الحىدة تال 
إنتىىىىىاج جيىىىىىىاز احنىىىىىىتقلال الريدىىىىىإل ال اىىىىىىر الريدىىىىىىإل، الحىىىىىىدة إنتىىىىىاج دكافىىىىىىات اليىىىىىىالا  الحجيىىىىىىزة 
كيرالدنزلااىى ، الحىىدة إنتىىاج الشالجىىات، الحىىدة إنتىىاج دىىالاد التضماىىف ، الحىىدة إنتىىاج اللالنىىتاك ، 

 1اليالاتف الذكا  الالمالحات الاحلكترالنا .الحدة إنتاج الحالاناب ال 

كدا تدتمك اللرك  الريتان درلحتان لتحقاق التداز، دتدشمان جإل نال اى  الدنىتؤ  الاى  الجىالدة 
الناان  ا نعار ددرالن  لدي ، ا تدىاد ناانى  التكىالان الدنىتدر لمعادىل لتجداىد الديىارات، 

 دىال اللىرك  لدقتمىف الحىداتيا  ال لعار اللرك  ايلىداع ىىال الحاىاة. اللقىد جىاق حالاىا  ىدد 
 ادىل  600 ادىل جىإل لدااى  نلىاطيا، إضىاج  إلى   90 ادل لعىد حن كانىت تلىضل  5500

قىىارج الحاىى  لىىرج لىىال راراؤ، اللالضىىلط لىىالفر ان لالعايىىد ، الاللماىىدة، الكىىذا دنايىىب لىىضل 
 لطراق   ار دلالرة.

حااللت الد نن  دقالل النلاط التنالاقإل الاللا  الالتيدار إل   2015الد  لداا  نن  
 جرننا. إل الذكا   النقال دن قالل تنالاق دنتجاتيا القاي  اليالاتف  حالراللا

                                                           

 للار  للنإل. درج  نالق، نفس الدكان. 1
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 2016نىىىن   دعىىىرض الىىىداللإل لميىىىاتف النقىىىال الىىىذكإل الدقىىىام كدىىىا لىىىاركت الد ننىىى  جىىىإل ال
 ا الراللاىى دنىىتقلال. لىىايإل الىىدالل  حالرلىىايىىا، جىىإل دىىن اجىىل التىىرالاؤ لدنتجات لانىىلانااللرلىىمالن  

 .ا قرل ا الرلا  م   رار انلاناا، تركاا، ااطالاا الدقتمف الدالل 

 مهام المؤسسة: -4
الكترالناكس ليا العداد دن الديام الالنلاطات التإل تقالم ليا، جإل ظل  د نن  كالندالر

النالق الالطنإل الاحيتياد  الالدجال الذ  تنلط جاو، كدا ليا  دة حدالار جعال  اليالا ، 
الليا دكان   م  الدنتالل الالطنإل الاييمادإل، الالعرلإل، اللعل دن الرز الديام التإل تقالم ليا 

 : د نن  كالندالر الكترالناكس دا امإل

 :تطوير المنتجات و الخدمات التي تقدمها المؤسسة 
حاث تعدل الد نن   م  تحنان جالدة الدنتجات التإل تنتجيا، اللدالايفات  الدا ، 
اللمقاام لذلك تنتقدم الد نن  ححنن الححدث احلتكارات التكناللالجا  الىذا حنتقطاب حكلر 

خر  الالعرلإل الايجراقإل،  دد ددكن دن الدنتيمكان الالزلاخن دن جديالر الدجتد  الجزا
الكذا جديالر الد ننات العدالدا  الالقاي  جإل القطر الالطنإل الجزاخر ،  الكنب الدكان  
الالندع  الناليا  جإل كل الدنتالاات  م  دنتالل لدال إجراقاا، الا يطار العرلا ، ال م  

 الدنتالل العالدإل.

 :توفير مناصب شغل  
ىإل  ماو اآلن قاي   م  الدنتالل  حاث تنع  الد نن  لتالجار دنايب لضل حكشر ددا

الدحمإل لالحا  لرج لال رراؤ، الكذا  م  الدنتالل الالطنإل دن قالل الفرالع الكذا نقاط اللا  
الالدتعادمان القالاص، ال  الياتيا الاتفايااتيا د  دقتمف الدراكز التجارا  الكذا التجار، 

دن قالل   ادل  م  الدنتالل الالطنإل6000اللذلك تالجر الد نن  حالاا دا اقرب  
 الدنايب الدلالرة، الكذا الدنايب الضار دلالرة.
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 :تطوير االقتصاد  
تحالل الد نن   ن طراق الجيالد الدلذالل  دن طرف الدالكان ليا الدقتمف ايطارات 
التإل تعالل  مايا الد نن  الكذا دقتمف  الياتيا د  الد ننات العالدا ، الكذا  الياتيا 

كناللالجاا اح الم الاحتيال الحداش  التال  لالزارة د  دركز اللحث الالتطالار جإل دجال ت
اللراد التكناللالجاات اح الم الاحتيال، الىال الدركز الالحاد الدالجالد  م  الدنتالل الالطنإل 
اللالضلط لالدنطق  الينا ا  لالحا  لرج لال رراؤ، تنع  دن قاللو الد نن  إل  تالجار 

 الدا  الدالايفات دن اجل دنتجات جرادة دن نال يا ليلض  جزاخرا  الين ، الكذا 
تطالار احيتياد الالطنإل جإل ىذا الدجال الحناس الذ  اعتلر ىال الجز  ا نانإل الالفعال 

 1 جإل اليتنا الراىن.

 :توفير منتوج وطني جزائري في السوق 
الد نن  جإل النالق الالطنا ، حاث  الذلك دن قالل الدنتجات التإل تطرحيا التضقيا

 تحتل دكان  الندع   الا  جإل النالق الالطنإل دن قالل دقتمف دنتجاتيا.

 :تحقيق المخطط السنوي لإلنتاج مع المؤسسات من نفس النوع 
ح  تحقاق التكادل الالتالازن الاحترام ا ىداف الدنطرة دنلقا دن طرف القاخدان  م   

 لنالق الالطنإل ال اييمادإل الالعرلإل، الذلك دن قالل:الد نن ، لضدان احنتدرارا  جإل ا

الاليالل إل  ريم ا  دال الدنطر دن يلل دجمس ايدارة الالدن اللان جإل الد نن   -
لكل نن ، الذلك دن قالل اليراد  الالعدل الالدي  الالدتناىا  جإل دقتمف دراكز الدالاخر 

 الديالح الد نن .
دن قالل ضدان الزلاخن  الحفاظ  م  اليح  الناليا  التإل تدمكيا الد نن  -

 الالعدال  الحالاان ال كنب دتعادمان جدد، الجإل دقتمف حرجا  الالطن القارجو.
                                                           

 للار  للنإل. درج  نالق، نفس الدكان. 1
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تقدام دنتالج نال إل ذال دالايفات جادة ال الدا  اللؤجضل ا نعار التناجنا ، الكذا  -
 دن قالل قددات دا لعد اللا ، الالضدانات  م  دقتمف دنتجات الد نن . 

قالل الدعارض الالحدالت اي النا  ا قرل، الحيالل  م  دتعادمان حجانب دن  -
نالا  جإل اليحاج  الالطنا  الدكتالل ، حال دقتمف القنالات التمفزاالنا ، حال  ن طراق 
اح الم الجداد الالتفا مإل الالناخطو التكناللالجا  دن اجل الاليالل إل  دقتمف الزلاخن، 

لد نن  جإل اليالالن دحماا ال رلاا ال الداا، اللعل الرز نقط  نلار إلايا ىنا ىال دلارك  ا
 1العالدإل لميالاتف الدحدالل  الذكا  الدقام للرلمالن  لانلاناا د قرا.

كدا تيدف الد نن  حاضا إل  التقفاف يدر ايدكان دن التكالاف الا  لا  الىذا 
لإتلاع حجضل النلل  الدتاح  جإل كل الدنتالاات الجإل دقتمف دراحل العدما  اينتاجا ، 

ار الكذا الاليالل إل  الكفا ة اينتاجا  دن قالل إدقال آحت دن اجل القضا   م  التلذ
إنتاجا  جدادة تالاكب التطالر الحايل جإل نلل اينتاج النال ا  الدنتالج الكذا تؤىال 

  العدال، الكذا النعإل إل  دناجن  الد ننات العالدا  التإل تنلط جإل نفس الدجال.

 أهمية  المؤسسة:  -5
ليا حىدا  لالض  جإل   -لرج لال راراؤ -الكترالناكس د نن  " نتر تراد"كالندالر

احيتياد الالطنإل كالنيا تضطإل اححتااجات الالطنا  دن ا جيزة احلكترالنا ، الحجيزة 
الحانلات اآللا ، الاليالاتف الدحدالل  الذكا ، الالمالحات الذكا  الالحالاناب الدحدالل ، الكذا 

لضرالرا  الحاضا الد ننات كدا تعدل  م  تدالال القطاع القاص لدقتمف ا جيزة ا
الدحما  الالطنا   دالدا  كانت حال قاي ، كدا التالجر الد نن  دنايب لضل لحالالإل  

دنيب لطراق   ار دلالرة دن قالل  500 ادل ح  لطراق  دلالرة، الحالالإل   6000

                                                           

 م  النا    2016-11-06، دقالم  حجراىا اللاحث االم لالددان  مإل. ددار الدالرد الللر  جإل د نن  كالندالر 1 
 العالرة يلاحا، جإل دقر د نن  كالندالر للرج لال راؤ، الجزاخر.

 نفس الدرج ، نفس الدكان. 2
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التعايدات الاحتفاياات، كدا ان لمد نن   حن لمد نن  الزن جإل احيتياد الالطنإل الجزاخر  
ينا اتيا النلاطيا، دن حاث ايلداع الالتينا  الالتعادالت الداقما  جإل ظل  جإل دجال

النالق الالطنإل، كدا ليا الزن جإل احيتياد اييمادإل، الذلك دن قالل تيدار دقتمف 
دنتجاتيا إل  النالق التالننإل الالمالإل اللعض الدالل ايجراقا  الالعرلا  ال ا الراللا ، الىذا 

 2طن، حال لا حرل ا نالاق القارجا .اتجم  جإل حىدا  الد نن  قارج الال 

 ثانيا/  الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور الكترونيكس:

 الهيكل التنظيمي لممؤسسة: -1
جإل ظل انتقاللا  الد ننات ال التإل تيدف إل  تحقاق الرلح ال وجإل الاليت الراىن 

الدردالدا  الدالا  التضار تالجياتيا الحجكارىا الانتشداراتيا التضار نلاط ح داليا د  التضارات 
التكناللالجا  دحاالل  دنيا دناارة التطالرات، الدن قالل التطالرات ا قارة التإل طرحت  م  

ت الالتضاارات، ال التإل حدت إل  تضارات ىاكما   احيتياد الالطنإل  الالعالدإل الالتحالح
تنظادا  لدقتمف الد ننات الالطنا  العدالدا  الالقاي ، الالتإل حيلحت تدس دجدل 
القطا ات احيتيادا  ال الدنلات الالطنا  نالا   دالدا  حال قاي ، د ننات ايتيادا  

نتقال دن نظام حال إدارا  حال قدداتا  حال ناانا  حال تعمادا ، الىذا ضدن إنتراتاجا  اح
ايتياد  دالجو إل  نظام ايتياد  حر، جان ىذه التنداات انتمزم  م  د نن  " نتر 

إ ادة النظر جإل ىاكميا التنظادإل تدالاا د  الظرالف  -لرج لال راراؤ -تراد" كالندالر
شلاتا لالجالدىا الحدال جإل اللقا  الاحنتدرار جإل ا نالاق الالطنا  الاييمادا   الراىن  الاك

الليذا جإل ىذه النقط  حال الجزخا  نحاالل ان نتطرق إل  دقتمف الدداراات ، الالعالدا 
لد نن  كالندالر  *الالدالاخر الالديالح التقدام لعض الديام الىذا الجقا لمياكل التنظادإل

 :الكترالناكس كا تإل
 

                                                           

 ( لالدالحق، الياكل التنظادإل لمد نن  لالمض  الفرننا .5انظر الدمحق ريم)*
 



 مؤسسة كوندور انكرتونيكس يف ظم تكنونوجيا االعالم واالتصال احلديثة   انفصـــــم انثانث:  

 
125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3( يبين الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور الكترونيكس.*02الشكل رقم)
 

                                                           

الياكل التنظادإل لد نن   05الدمحق ريم * دن إ داد اللاحث: الديدر ددارا  الدالارد الللرا ، انظر الدالحق: 
 كالندالر لالمض  الفرننا .

 المديرية العامة

 السكرتارية

 المساعدة المديرية الجهوية

 مديرية المكيفات

 المركزية

 خدمة األمن

 مديرية البحث البيئية والوقاية

 والتطوير

 خدمة األمن المديرية التقنية

 الداخلي

 المحلية قسم المشتريات قسم المشتريات المستوردة

مديرية 

 االستعالمات

condor 

المديرية 

 اللوجيستيكية

مديرية خدمات 

 مديرية مابعد البيع

 التجارة

 والتسويق

 مديرية نظام

 المعلوماتية
مديرية 

المالية 

 والمحاسبة

مديرية 

 الموارد

 البشرية

 الديمو وحدة

(RS) 

والتلفاز    

TV) 

 LCD) 

 

 

 وحدة الحقن

 البالستيكي

مركب 

 المكيفات

وحدة 

 التليفزيون

وحدة 

 البولستيرين

وحدة الحواسيب والهواتف واللوحات 

 الذكية ومختلف لواحقها

 مركب
 الثالجات

مديرية 

المنتجات 

 البيضاء
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 دراسة وتحميل الهيكل التنظيمي لممؤسسة:  -2
ددىا ح لىىك ىىال دتعىىارف  ماىو ان لكىىل د ننى  ايتيىىادا  حال ناانىا  حال تعماداىى  حال  مداىى  
نالا  حكالدا  حال قاي ، ليا ىاكل تنظادإل،  الىذا ا قار اتم جاىو  تقنىام العدىل الالترتاىب 
النىىمدإل الايدار  لىىدالاخر ال الديىىالح الجىىرالع الد ننىى  الدقتمىىف حجيزتيىىا الدكاتليىىا احدرااىى ، 

حداد احقتيايات الالدن اللاات، الديام كىل داخىرة دىن ىىذه الىدالاخر، الىال دا انا د  م  ت
الديىىىمحال دىىىىن الديىىىىالح، حال دكتىىىىب ادرا  دىىىىن الدكاتىىىىب، ال ماىىىىو لقىىىىد يىىىىام اللاحىىىىث لتحمىىىىل 

 الياكل التنظادإل لمد نن  دحل الدراا ، اليد كان كا تإل: 
  :األمانة العامة 

التتكىىالن دىىن الدىىدار العىىام الا دانىى  العادىى  الناخىىب الدىىدار العىىام الناخىىب الدىىدار العىىام التنىىاار 
 ح دال الجالدة، تتدشل ديام الددارا  العاد  جإل د نن  كالندالر الكترالناكس جادا امإل:

 تحقاق لرادؤ اينتاج الدنطرة دن طرف الد نن  جإل ا اليات الدنانل . -
جرا ات دنطرة دن طرف الد نن .   -  تحقاق تنالاق اينتاج جإل إطار ناانات الاك
ضىىىىىدان النىىىىىار الحنىىىىىن لمد ننىىىىى  جىىىىىإل كىىىىىل ظىىىىىرالف الدتضاىىىىىرات النىىىىىالق الىىىىىالطنإل  -

 الالعالدإل)ايتياد النالق(. 
 تطالار آلاات الدقل ل  دال، كدا اتاح ناالل  دالا   الا  لمد نن .  -
ال طلقىا ل نظدى  الالقىالانان الدعدىالل تحقاق النار العام ل دالك الا لقاص الا  د -

 ليا جإل الجزاخر.
تقراىىىر ا اللالاىىىات العادىىى  ، التحنىىىم جىىىإل ا دىىىالر الدعقىىىدة، الكىىىذا جادىىىا اقىىىص اتقىىىاذ  -

 القرارات.
 تطلاق حق الدن الل  م  العدال جإل الد نن .   -
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التتدشل الديالح احنتلارا  لد نن  كالندالر الكترالناكس جادا المصالح االستشارية: * 
 امإل:

 التتدشل  الظافتو احنتلارا  جإل انو اقالم لالديام التالا :سؤول تسيير الجودة: م -
 .ISOاعطإل إرلادات قاي  لدتطملات الحيالل  م  ليادة  -
 1 .اعطإل نياخح لمديالح ا قرل حالل  دما  التناار -

 -كدا تالجد ىناك حنلط  د يت  تقالم ليا الد نن ، دشل لرا  )دنا دالن( 

assistants - كدا تقالم ، 

الد نن  للرا  ديان  دفمن  جفإل ىذه الحال  جإنيا تنتعان لقلار حال دجدال   قلرا  

 لدران  الجدالل دن لرا  

  . ىذا الدين  الحىداتو، كدا اقالم لإ طا  نياخح لدقتمف الديالح ا قرل.

الاقىىىالم نلىىىاط دداراىىى  الدىىىالارد الللىىىرا   مىىى  تنىىىاار جداىىى  مديريـــة المـــوارد البشـــرية:   -
 العدال، الذلك دن قالل:

تالظاىىف العدىىال حنىىب طملىىات ىااكىىل الد ننىى  الالتضاىىرات الراىنىى ، الكىىذا جىىإل حالىى  جىىتح  -
 جرالع حال نقاط لا  تالع  ليا. 

 دعالج  الل الن القانالنا  لمعدال، الاحنتداع لدقتمف حراخيم  الايتراحاتيم الدلاكميم. -
 تنناق ح دال الالناخل العاد  داقل الد نن . -
 التنناق د  اليااكل القارجا  التالع  لمعدل الالل الن العاد  لمد نن .  -

                                                           

 لالددان  مإل. درج  نالق، نفس الدكان. 1 



    :  انفصـــــم انثانث

 
128 

الىإل الدن الل   ن إدداد الديالح ا قرل لالتجيازات : Logistiqueمصمحة العتاد  -
الدكتلا  الالزد ، الكذا الناارات، الحاجالت نقل العدال، ال لاحنات النقل )نقل دنتجات 

 الد نن (، التزالادىا لاللنزان...ال .

: التتدشىل ديدتيىا جىإل دتالعى  العدماىات الدحانىلا ، التنىجاميا مصمحة المحاسبة والمالية -
االدىىا لعىىد اىىالم كدىىا تقىىالم لتحماىىل النتىىاخؤ الدحيىىل  مايىىا قىىالل النىىن ، الدرانىى  الفراليىىات، 
التحداىىىىد حنىىىىلاب اليىىىىالع احنحراجىىىىات، الكىىىىل دىىىىا تعمىىىىق لىىىىؤدالال الد ننىىىى  التعادالتيىىىىا الدالاىىىى  

 القارجا .

ــة:مصــمحة ا -  ىىىذه الديىىمح  لىىدايا الدنىى اللا  جىىإل القاىىام لتضااىىرات لىىؤجيزة  ألمــن والوقاي
ا دىىن حال التنىىاار حنىىب يىىرارات الد ننىى ، الادكىىن إاجىىاز دياديىىا جىىإل حنيىىا تنلىىط التنىىار 
اللرنىىىادؤ العىىىام ل دىىىن الالاليااىىى  دىىىن ا قطىىىار التىىىإل تيىىىدد الد ننىىى ، الكىىىذا تنىىىاار الالنىىىاخل 

تنظىىىىام الحرانىىىى  الالنىىىىير  مىىىى  حدىىىىن الددتمكىىىىات لدكاجحىىىى  الحراخىىىىق حال ح  قطىىىىر حقىىىىر، ال 
 الا جيزة ال دال الالحدات التالع  لمد نن .

تتدشل دياديا جإل الدحاجظ   مى  الحالى  الجاىدة لالنىاخل اينتىاج التىإل المديرية التقنية :  -
تدمكيىىىا الد ننىىى ، الكىىىذا القاىىىام للرنىىىادؤ اليىىىاان  الالياخاىىى  الالنىىىير  مىىى  تطلاقيىىىا ال تنظىىىام 

  الدرانات الالنير  م  التالجار الداخم لقط  الضاار التإل تحتاجو الد نن . الدرايل  دكتب 

تتدشل دياديا جإل  احنتداع إل  الزلىالن، التطىالار  دماىات اللاى  لمحفىاظ مصمحة البيع:  -
 مىى  الزلىىاخن القىىددا  الالحيىىالل  مىى  زلىىاخن جىىدد، التفقىىد  دماىىات اللاىى  الطملاىىات الزلىىىاخن 

دارة دقزالنو، الجإل ا قار ايدداد الالتكفل لالنقل. الالتكفل لتالجارىا، الكذا دران   النالق الاك
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تتدشل ديام ىذه الديمح  جإل التنناق د  الددالل لتنظام  :مصمحة المشتريات  -
دعالج  الطملاات اتجاه اللنك ، ايدضا   م  ، ال الطملاات، الدتالعتيا جإل دراكز العلالر

 الدالاجق  دن طرف اللنك، الكذا جرز دمفات اللرا .

لعد اللا  لمزلاخن جإل  تتدشل دياديا جإل تالجار قددات دامديرية خدمات ما بعد البيع:  -
جإل الدنتالج، التالجاو  دما  اينتاج  إطار الضدان جد  الدعمالدات حالل دقتمف ا  طاب

دارة الدتالع  دراكز قددات دالعد اللا .  لتحنان الدنتالج، الاك

كل دا اتعمق لدعمالدات النالق،  تتدشل دياديا جإل دران  الجذبمديرية التسويق:  -
الالقاام لحدالت ايليار جإل كاج  الناخل اي الم، التنظام الدعارض الالطنا  الالداللا ، 
التنظام الدنالقات التناار دالي  احنترنت، تد ام جرق كرة القدم الالنلاطات الشقاجا  

لشالجات، الاحجتدا ا ، الالقاام لايليار لدقتمف الدنتجات الالالحدات جادا اقص دركب ا
التمفاز ال الكذا الحدة الدكافات الالدالاد اللاضا ، ال الحدة جياز اينتقلال الريدإل، ال الحدة 

 اللالنتاك

 1 . ال اللاللانتاران، ال الحدة الحالاناب الاليالاتف الالمالحات الذكا .

 ثالثا/ مؤسسة كوندور وتكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة: 

 كوندور:جهاز الحاسوب واستخداماته في مؤسسة  -1
، دىن اجىل 2001لقد تم إدقال حالل حانىالب لمعدىل جىإل د ننى  كالنىدالر الكتىرالناكس نىن  

تنىىيال ا  دىىال ايداراىى  جىىإل ذلىىك الاليىىت، اللعىىل دىىن الىىرز احنىىتقدادات جىىإل ذلىىك الاليىىت 
كتالىى  التقىىارار جىىإل لرنىىادؤ الالرد، الكىىذا حفظيىىا التقزانيىىا الانتجا يىىا، الكىىذا لرنىىادؤ ايكنىىل 

و جىإل الحنىالات الالدقططىات الكىذا ا لىكال اللاانىات التىإل تقىص الذ  كان دقتير نلىاط
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الد ننى ، الكىىان جيىىاز الحانىىالب جىىإل لعىىض الدكاتىب احدرااىى  التالعىى  لمد ننىى  جقىىط، الدىى  
التطىىىىىالرات الحايىىىىىم  جىىىىىإل ىىىىىىذا الدجىىىىىال الحنىىىىىاس دىىىىىن التكناللالجاىىىىىا الالدعمالدىىىىىات، الالشىىىىىالرة 

حالاناب نن  لعد نن  جإل الد ننى  الدعمالداتا ، الالشالرة التكناللالجا ، تطالرت انتقدادات ال
إلىى  االدنىىا ىىىذا، جالد ننىى  الاىىالم حيىىلحت تىىاللإل اىتدادىىا كلاىىرا لجيىىاز الحانىىالب دىىن قىىالل 
تىىالجاره جىىإل جىىإل كىىل اليااكىىل احدرااىى  التالعىى  ليىىا، الجرال يىىا، الدالاخرىىىا ال دقتمىىف ديىىالحيا 

دكتلىى ،  ايداراىى  دىىزالدة لدقتمىىف حنىىالاع حجيىىزة الحالانىىاب، دىىن حالانىىاب دركزاىى ، الحالانىىاب
الحالانىىاب دحداللىى ، الدنىىو ادكىىن ان نىىذكر حىىىم احنىىتقدادات الحالاىى  لجيىىاز الحانىىالب جىىإل 

 د نن  كالندالر الكترالناكس: 
 :اتم دن قالل جياز الحانالب كتل  كل التقارار القايى  لالد ننى   كتابة التقارير

لالشىاخق احيتيادا  كالندالر الكترالنا  الالدتعمقى  لجداى  حنلىط  الد ننى  جادىا اقىص جداى  ا
 الالتقارار التعادالت الاي النات الدكتالل ، الدندال   الدرخا ، الديالرة، الدضضالط ...ال . 

 :ىن طراىق جيىاز الحالانىاب  اىتم حفىظ كىل اللاانىات الالدعمالدىات  حفظ المعمومـات 
التىىإل تقىىص د ننىى  كالنىىدالر الكتىىرالناكس، نىىالا  كانىىت دكتاللىى ، دنىىدال  ، درخاىى ، يىىالر، 

 ...ال 
 نىى : اىىتم تىىدالان كىىل جداىىد اقىىص د ننىى  كالنىىدالر، جادىىا اقىىص تىىدالان جداىىد الد ن

 تعادالتيا، دنتجاتيا،  الياتيا، ...ال .
 :القاىىام لايحيىىا ات  ىىن طراىىق دقتمىىف  اللىىرادؤ ايحيىىاخا   القيــام باإلحصــاءات

التىإل تعدىل تحىت حجيىزة الحالانىاب، الىىذه ايحيىا ات تقىص الد ننى  لطراقى  دلالىىرة حال 
 ل دران  ا نالاق الالطنا  الالقارجا .  ار دلالرة، الحاضا دن قال

 :دىىىىىىن قىىىىىىالل إدارة دقتمىىىىىىف ح دىىىىىىال د ننىىىىىى  كالنىىىىىىدالر  إدارة األعمــــــال اإلنتاجيــــــة
 الكترالناكس، ح داليا 
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  1اينتاجا  التإل تقص دجال دحاطيا الداقمإل الالقارجإل الدقتمف الفرالع التالع  ليا.
الدنىىىىو ادكىىىىن القىىىىالل ان انىىىىتقدادات جيىىىىاز الحانىىىىالب، نىىىىالا  كانىىىىت حالانىىىىاب دركزاىىىى ، حال 
حالانىىىاب دكتلىىى ، حال حالانىىىاب دحداللىىى  جىىىإل د ننىىى  كالنىىىدالر الكتىىىرالناكس دتنال ىىى  الكشاىىىرة، 
قاي  جإل الاليت الراىن، جإل ظل للك  احنترنات، اللىلك  احنترانىت، اللىلك  ايكنىترانت، 

احجتدىىىىىىا إل الفانىىىىىىلالك، الكىىىىىىذا دقتمىىىىىىف الالنىىىىىىاخط  الاللراىىىىىىد احلكترالنىىىىىىإل، اللىىىىىىلك  التالايىىىىىىل
التكناللالجاىىىى  ا قىىىىرل، الاللىىىىرادؤ الالتطلاقىىىىات الدعمالداتاىىىى  الالتقناىىىىات الا جيىىىىزة الحداشىىىى  دىىىىن 
النىىىىاخط التقىىىىزان الالنىىىىاخط ايدقىىىىال الايقىىىىراج، ددىىىىا حتىىىىاح الكشاىىىىر دىىىىن القىىىىددات الدتنال ىىىى  

 لمد نن  احيتيادا  كالندالر الكترالناكس.
 واالكسترانت واستخداماتهم في مؤسسة كوندور:االنترنيت واالنترانت  -2
  :االنترنيت 

، 2005حدقمىىت احنترناىىت حالل دىىرة إلىى  د ننىى  كالنىىدالر الكتىىرالناكس جىىإل حالاقىىر نىىن  
الدىىىن لىىىىان 1الذلىىىك دىىىن اجىىىل رلىىىط دقتمىىىف الدكاتىىىب احدرااىىى  الالديىىىالح للىىىلك  احنترناىىىت،

 انتقداداتيا جإل د نن  كالندالر الكترالناكس نذكر دا امإل:
 عمى المعمومات: الحصول -

دىىن الىىرز انىىتقدادات احنترناىىت داقىىل د ننىى  كالنىىدالر ىىىال الحيىىالل  مىى  الدعمالدىىات 
للت  حنالا يىا، القايى  الدتعمقى  لدجىال نلىاط الد ننى ، الالدلتكىرات الحداشى ، الكىذا دعرجى  
حقلىىىار ا نىىىالاق الدحماىىى  الاييماداىىى ، الكىىىل دىىىا تعمىىىق لؤنلىىىط  الد ننىىىات الدناجنىىى  ليىىىا جىىىإل 

دن اجل احتيال الىداقمإل الالدتدشىل لىان دقتمىف الىدالاخر الالديىالح احدرااى ،  النالق، الكذا 
الالقىىىىارجإل الدتدشىىىىل جىىىىإل احتيىىىىال دىىىى  دقتمىىىىف جىىىىرالع الد ننىىىى ، النقىىىىاط لاعيىىىىا، الكىىىىذا دىىىى  

 الد ننات التإل ترلطيا دعيا ح دال حال  اليات حال اتفاياات.
                                                           

 للار  للن ، درج  نالق، نفس الدكان. 1
 للن ، درج  نالق، نفس الدكان. للار  1
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 نقل الممفات:  -
كالنىىىدالر الكتىىىرالناكس نقىىىل دقتمىىىف دىىىن لىىىان انىىىتقدادات لىىىلك  احنترناىىىت جىىىإل د ننىىى  

رنىىىىاليا التقزانيىىىىا الانىىىىترجا يا اليىىىىت الحاجىىىى ، الىنىىىىا ادكىىىىن ايلىىىىارة إلىىىى  اللراىىىىد  الدمفىىىىات الاك
احلكترالنىىىإل دىىىن قىىىالل إرنىىىال الانىىىتقلال دقتمىىىف الدمفىىىات الدتعمقىىى  لالد ننىىى ، نىىىالا  لىىىان 

 ننىىات دقتمىىف اليااكىىل احدرااىى  الداقماىى  لمد ننىى ، الكىىذا الفىىرع النقىىاط لاعىىا، الدقتمىىف الد
الالطناىى  الالزلىىاخن، الىنىىا ادكىىن التركاىىز  مىى  التالظاىىف احلكترالنىىإل، الالتجىىارة احلكترالناىى  جىىإل 

 اللراد احلكترالنإل.
 االتصال وتبادل المعمومات مع اآلخرين:  -

تنتقدم لىلك  احنترناىت جىإل د ننى  كالنىدالر لالتيىال التلىادل الدعمالدىات لىان دقتمىف 
رالع التالعىى  ليىىا، الكىىذا نقىىاط لاعيىىا، ال دىى  دقتمىىف ا جيىىزة احدرااىى  لمد ننىى ، الدقتمىىف الفىى

الد ننىىات العدالداىى  ا قىىرل، الالزلىىاخن دىىن دىىالردان، الدقتمىىف لىىراخح الدجتدىى ، دىىن قىىالل 
الفضا ات التإل تتاحيا الد نن  لتلادل الدعمالدات  ىن طراىق لىلك  احنترناىت، الاحتيىال 

 ليا، الذلك دن قالل الرالالط التالا  ليا: 
www.condor.fr  ال ح www.condor.dz  حال ،sw-condor.com. * 

 :االنترانت 
 اللعل الرز انتقدادات احنترانت جإل د نن  كالندالر نذكر دا امإل: 

احتيىىال لىىان الدىىالظفان داقىىل الد ننىى ، حاىىث ح ادكىىن للىىقص دىىن قىىارج الد ننىى   -
ان اىىدقل إلىى  داليىى  احنترانىىت القىىاص لالد ننىى  إح إذا كىىان  ىىادال لد ننىى  كالنىىدالر 

 رالناكس.الكت

                                                           

  القاص لدالاي  الد نن   م  للك  احنترنات. انظر الدالحق: الدمحق*
 



    :  انفصـــــم انثانث

 
133 

احتيىىىىىال لىىىىىالدالظفان جىىىىىإل جىىىىىرالع الد ننىىىىى ، حاىىىىىث ان كىىىىىل  دىىىىىال د ننىىىىى  كالنىىىىىدالر   -
الكترالناكس ادكنيم احتيال جادا لانيم جإل دقتمف الفرالع التالع  لمد نن   ن طراىق 

 للك  احنترانت.
الحيىالل  مى  دقتىل جالدعمالدىات التىإل تقىص الد ننى  دىن طىرف العدىال  ىن طراىىق  -

 الد نن . للك  احنترانت، الالتإل تقص
 دماىىى  التنىىىاار الالتىىىإل اقىىىالم ليىىىا الدنىىى اللان، الر نىىىا  الديىىىالح، الر نىىىا  الىىىدالاخر  ىىىن  -

طراق للك  احنترانت، دن قالل التالجيىات الا الادىر، الاي النىات، الدقتمىف القىددات 
 ا قرل.

درايلىىىىى  العدىىىىىل دىىىىىن طىىىىىرف الدنىىىىى اللان الايطىىىىىارات الالدنىىىىىاران  القىىىىىاخدان  مىىىىى  لىىىىى الن  -
 الد نن .

 جدا إل ارلط رلط دلالر جدا  العدال جإل الد نن .تالجار جضا   -
الاليىىالل الدلالىىر إلىى  الدعمالدىىات دىىن طىىرف العدىىال داقىىل د ننىى  كالنىىدالر الذلىىك دىىن  -

حال  -قىىالل تىىالجار دعمالدىىات اكلىىر ددىىا  ىىن الد ننىى  اللىى النيا الح داليىىا ددىىا ىىىإل  ماىىو
لالننىىل   دقارنىى  للىىلك  احنترناىىت، لدعنىىإل حكشىىر حدانىى  -لىىا حرل اكلىىر ددىىا اىىتم تىىداالليا

 لمل الن الداقما  لمد نن .
 قدد  التالظاف احلكترالنإل  ن طراق اللراد احلكترالنإل لمد نن . -
  :اإلكسترانت 

الىنىىا ادكىىن القىىالل ان قىىددات ايكنىىترانت ىىىإل نفنىىيا قىىددات احنترانىىت، دىىا  ىىدا حنيىىا 
دالجيىى  إلىى  جديىىالر اكلىىر ال حالنىى  ددىىا ىىىال  ماىىو الحىىال، إذ ادكىىن لمزلىىالن لىىرا  دنىىتؤ دىىن 

نتجات الد نن   ىن طراىق ايكنىترانت، الادكىن حاضىا ان تكىالن د ننى ، حال دىالدالن، حال د
د ننات تطمب دنتجات التلترايا دن د ننى  كالنىدالر، الادكىن القىالل ان انىتقداداتيا جىإل 

 الد نن  ىإل: 
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تالايل للكات تالزاى  اللضىاخ  دىن قىالل ان الد ننى  ليىا لىلك  ايكنىترانت القايى   -
الجداى  دالز ايىا، الذلىك دىن اجىل الطملىات  ىن الدنتجىات، ال كىذا ليا حاث ترتلط جر اا 

 تنالا  دقتمف الحنالات الدالا .
تنىىىيال  دماىىى  اللىىىىرا  دنتجىىىات د ننىىىى  كالنىىىدالر إذا ادكىىىن    د ننىىىى  كانىىىت تقىىىىدام  -

طملىىىات  مىىى  دنتجىىىات د ننىىى  كالنىىىدالر الكتىىىرالناكس، الكىىىذا دقتمىىىف جىىىرالع النقىىىاط لاىىى  
، الكىىذا قىىددات التاليىىال، حاىىث دىىا  مىى  نقطىى  الد ننىى ، اللدىىا جاىىو التحىىالاالت الدالاىى 

اللا  نالل تقىدام طمىب، الالد ننى  الرخانىا  تقىالم لتاليىال الطملاىات إلى  كىل نقطى  دىن 
 نقاط لاعيا.

قىىددات التالظاىىف الدتاحىى   ىىن طراىىق لىىلك  ايكنىىترانت لد ننىى  كالنىىدالر، الذلىىك دىىن  -
د، دراكىز تىدراب، قالل حنيا ترلط الطايات الللرا  الد ىم  الالكفا ات )جادعات، دعاى

التكىالان الدينىإل،...( لالد ننىى ، إذ تتىاح جريىى  لمكىالادر الد ىمى  لمعدىىل الدنانىب الجىىإل 
 الاليت الدنانب.

احتيىىىال لىىىالدالظفان جىىىإل دقتمىىىف جىىىرالع الد ننىىى ، الكىىىذا اتيىىىال الد ننىىى  لدقتمىىىف  -
 جرال يا.

دىىن دتالعىى  الفىىالاتار حاىىث تتىىاح لىىلك  ايكنىىترانت تنىىيل  دماىى  التالياىى   مىى  الفىىالاتار  -
 طرف الفرالع التالع  لمد نن  النقاط اللا .

 البريد االلكتروني واستخداماته في مؤسسة كوندور: -3
قددات التالظاف حاث ادكن إرنال ح  لقص طمب تالظاف لد نن  كالندالر  ن  -

رنال دقتمف الالشاخق الالطملات لمد نن .  طراق اللراد احلكترالنإل، الاك
حال قاي  د  د نن  كالندالر تالايل دقتمف الد ننات ا قرل نالا   دالدا   -

 الكترالناكس جادا اقص الطملات حال العاليات ال دقتمف التعادالت ا قرل.
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التالاص الداقمإل دن قالل تالايل دقتمف ا جيزة احدراا  الدقتمف ديالح الدالارد  -
الللرا  جادا لانيم اال د  جرالع الد نن  حال د  نقاط لاعيا،  ن طراق اللراد 

 لدناجات الكذا النر   الالدي ، الكذا ايتياد تكمف  ايرنال.احلكترالنإل الذ  اقمص ا
كدا انتقدم جإل  دما  التناار الدرايل  العدل دن طرف الدن اللان الالقاخدان  م  ل الن 
د نن  كالندالر الذلك دن قالل إرنال دقتمف ا الادر ال الالشاخق الاي النات الالقالانان، 

دارات الد نن  الجرال يا النقاط لاعيا،  الدقتمف الالشاخق احدراا  ا قرل لجدا  ىااكل الاك
 القاي  جادا تعمق لؤنعار النالق الالدنتجات الجدادة. 

 الفيسبوك واستخداماته في مؤسسة كوندور:  -4
اللعىىىىل الىىىىرز نقطىىىى  ادكىىىىن ايلىىىىارة إلايىىىىا جىىىىإل النقطىىىى  ىىىىىال احنىىىىتقدام ا دشىىىىل ليىىىىذه 

ل اح ىىىالم الجداىىىد جادىىىا اقىىىدم الد ننىىىات التكناللالجاىىىا الحداشىىى  الالنىىىاخطيا الجداىىىدة جىىىإل لىىىك
 احيتيادا  دن ناحا  التالايل الاحتيال الد نناتإل، النلاطيا الداقمإل الالقارجإل، 

الالتىىىالتار الىىىإل تتىىىاح  دالايىى  التالايىىل احجتدىىىا إل الاىىالم ال مىىى   ىىراره الفانىىىلالك الاالتىىالب
جضىىا ات لمد ننىىات احيتيىىادا  دىىن اجىىل جىىتح حال ينىىالات حال إنلىىا  يىىفحات دىىن قالليىىا 
ادكىىىن ليىىىا ان تعىىىرض دنتجاتيىىىا  مىىى  الزلىىىالن لكىىىإل تيىىىل إلاىىىو جىىىإل الاليىىىت الدنانىىىب اللؤيىىىل 
تكىىىىىالاف التىىىىىإل كانىىىىىت لاىظىىىىى  الىىىىىشدن جادىىىىىا دضىىىىى  دىىىىى  اح ىىىىىالم التمفزاىىىىىالن ال لىىىىىر الجراخىىىىىد 

ذه اليفحات ادكىن الاليىالل إلى  الزلىالن، الدىا تتىاح دىن التالايىل الالدجالت، الدن قالل ى
دعىىىو جىىىإل  دماىىىات اللىىىرا  الاللاىىى  الالتنىىىالق  لىىىر الفضىىىا  ا زرق الفانىىىلالكإل قايىىى  إذا دىىىا 
ارتىىىىىلط لقىىىىىددات التاليىىىىىال الفىىىىىالر  دىىىىىن طىىىىىرف القىىىىىاخدان  مىىىىى  الد ننىىىىى ، الكىىىىىذا  الالىىىىىدج  

ن القىالاص حال العدىالداان، الىىذا احلكترالنإل ل دالال ال الفالاتار دن طىرف الزلىاخن الالدتعىادما
دا امالح جإل ا جق ظيالر دىا انىد  لاحيتيىاد الريدىإل حال التجىارة احلكترالناى  حال الدنىاحات 
التجاراىى   مىىى  دالايىىى  التالايىىل احجتدىىىا إل القايىىى  داليىى  الفانىىىلالك  نىىىو حيىىا لىىىاال ا جىىىإل 
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دنىىىو الفتىىىرات ا قاىىىرة جىىىإل ا الطىىىان العرلاىىى   دالدىىىا الجىىىإل الجزاخىىىر  مىىى  الجىىىو القيىىىالص، ال 
 ادكن إاجاز لعض انتقدادات الفانلالك جإل د نن  كالندالر كا تإل:

قىىىىددات اي ىىىىالن: حاىىىىث تقىىىىالم الد ننىىىى  لىىىىاي الن لدقتمىىىىف إداراتيىىىىا  مىىىى  الفضىىىىا   -
 الفانلالك جإل دا اتعمق لقدداتيا القددات العدل.

قددات ايليار: دن قالل يفحات الد نن   م  لىلك  التالايىل احجتدىا إل، الكىذا  -
ا ا قىىىرل التالعىىى  لمفىىىرالع الكىىىذا نقىىىاط اللاىىى ، تقىىىالم الد ننىىى  لايلىىىيار دقتمىىىف يىىىفحاتي

لدقتمف دنتجاتيا الكل جداد تعمىق لدنتجاتيىا، دىن اجىل الاليىل إلى  الزلىالن الىنىا ادكىن 
ايلارة إل  ان اح الم الجداد ان لمد نن  دن اجل تقماص الايتيىاد تكىالاف ايلىيار 

القنىالات الالجراخىد الايذا ىات الالياخىات التإل كانت لاىض  الشدن جإل ايليار  ن طراىق 
 اي الدا .

الحيالل  م  الدعمالدات دن قالل التالايل لان العدال الجإل دقتمف اليااكل احدرااى   -
التالعىى  لمد ننىى  ددىىا اتىىاح تفا ىىل الاتيىىال داقمىىإل لىىان العدىىال، الكىىذا اتيىىال قىىارجإل 

 لان العدال الدقتل اتياحتيم التإل اقالدالن ليا.
اق للك  التالايل احجتدا إل الفانلالك الذلك دن قال حتاحىت ىىذا نقل الدمفات  ن طر  -

الداليىى  الىىداناداكإل النىىرا  التطىىالر نقىىل الدمفىىات لىىان العدىىال الحرانىىميا الانىىتقلاليا جىىإل ح  
اليت نالا  كانىت الدمفىات  لىارة  ىن دمفىات الالرد الاكنىل حال دضىضالط ، حال نىدعا ، حال 

 ندعا  ليرا .
لالعدىىىىل احدرا  الرالتانىىىىإل الدتعىىىىب جىىىىإل لعىىىىض الدحادشىىىى  الالترجاىىىىو قايىىىى  جادىىىىا تعمىىىىق  -

ا حاان، الىنا الفانلالك ايلح جضا  لمترجاىو  ىن العدىال جىإل الد ننى  ال العىادمان جىإل 
 دقتمف ايدارات لمحد دن الضضط الالرالتان.
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 رابعا/ مؤسسة كوندور واالستثمار في مجال تكنولوجيا االعالم واالتصال: 

 في االستثمار في تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة: تجربة مؤسسة كوندور -1
نظرا حيتراب ا حىالال احيتيىادا  الاحجتدا اى  لمدجتدى  الجزاخىر  دى  الدجتدعىات العرلاى ، 
تعد تجرل  د نن  كالندالر دىن تجىارب الد ننىات احيتيىادا   مى  الدنىتالل العرلىإل التىإل 

الدىىىن حىىىم تجىىىارب الد ننىىى  التىىىإل  نىىاىدت جىىىإل لنىىىا  ايتيىىىاد ريدىىإل الاتيىىىالإل التكناللىىىالجإل،
لىىاركت جىىإل لنىىا  احيتيىىاد الريدىىإل لىىلعض الد ننىىات الالطناىى  جىىإل دجىىال القىىددات، الكىىذا 
لنا  دنظالد  احتيال الداقل الالقارجإل ليا جإل ظىل تكناللالجاىا حداشى  الحجيىزة اللىرادؤ دمىك 

 ليا.

 الداًا،  الدن دالدح الينا   الدعمالداتا  د نن  كالندالر تفرع إل  اللكمان الدعرالجان
 الىدا:

  :إنتاج البطاقة األم ألول مرة عمى المستوى اإلفريقي والعربي 
ح ادكىىن الحىىداث  ىىن اليىىنا   احلكترالناىى  جىىإل الجزاخىىر دىىن دالن الحىىداث  ىىن دجدىى  
جراقاىىىا، دتيىىىداا لكىىىل الضىىىضالطات  "كالنىىىدالر"، دنىىىتؤ اللطايىىى  ا م  الل دىىىرة جىىىإل الجزاخىىىر الاك

الداىىىا يلعىىىاد الجزاخىىر  ىىىن تيىىنا  جيىىىاز الكدلاىىىالتر الددارنىى  دىىىن يلىىل اللىىىركات الكلىىرل  
حاىث حنىتؤ  1اللالاحقو حت  تلقإل  م  احتكارىا الناطرتيا  مى  النىالق الجزاخراى  الايجراقاى ،

حالل حانىالب جزاخىر ، إجراقىإل ال رلىإل للطايى  حم جزاخراى  اليىن ، ددىا  2011نىن   كالندالر
حكىىىام زدىىىام النىىىاطرة  مىىى  نىىىالق الحانىىىالب جىىىإل  دكنىىىو دىىىن الىىىدقالل جىىىإل ديىىىف الكلىىىار الاك

                                                           

يلاح  نعالد الآقرالن، كالندالر الجزاخر  ا يل االجر حجيزة  الدا  لليد  جزاخرا ، دجم  اللرالق العرلإل، العدد  1
تارا  احطالع:  www.magazine.echoroukonline.com دتالجر  م  الرالط ،2015نلتدلر  06، 36 28082

15-02-2015. 
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الجزاخىىر، دىىن قىىالل دجدال ىى  دىىن الحالانىىاب الدكتلاىى  الالدحداللىى ، الىىىإل تيىىدر الاىىالم إلىى  
 ال.الدالل ايجراقا   م   رار تالنس، لالاا، الننض

 :تقديم أول لوحة الكترونية وهاتف ذكي جزائري 
، لعد الندع  الطال  2009دجد  "كالندالر" الذ  ايتحم  الم الدعمالداتا  دنذ نن  

الاكتنالو لدكان  دعتلرة جإل النالق الجزاخرا  اللعض  التإل حققيا جإل الدنتجات الكيرالدنزلا 
الدالل العرلا  الايجراقا  حيتحام  دد دن الدالل ا الراللا  الالعالم جادا لعد. دجد  "كالندالر" 
دقل  الم الدعمالداتا  لقنم "كالندالر دمتاداداا" الذ  لرع جإل تركاب التينا  الحالاناب 

كالرة، لاتالجو لعدىا إل  الحالاناب الدحدالل ، الدكتلا  قالل الندانإل ا الل دن النن  الدذ
الد  إطاليو  الل  2011، القالل نن  2010حاث ناّلق حالل حانالب دحدالل لو نن  

لطاي  حم لمحانالب جزاخرا  الين  كدا نلق التحدشنا، لدحت طدالحات "كالندالر" تكلر 
ن ننتإل الاىتداداتو تتضار دن التركاز  م  النالق العاد  قالل الدرحم  الددتدة دا لا

، إل  الدقالل إل  درحم  جدادة لتحالال احىتدام الالنظرة 2012جإل  2011إل   2009
إل  الدنتيمك الدلالر الىال دا تالضح جعال جإل إنتراتاجاتو الدتعمق  لللك  التالزا  التإل تم 

داخدا تحالل ينم "كالندالر  2012تنياليا التناارىا الجق ناان  دحكد ، الجإل نن  
ر لص الم اآللإل" كفرع دنتقل انتدإل إل  دجد  "كالندالر دمتاداداا" إل  "كالندال 

الكترالناكس"، الد  نياا  النن  نفنيا حطمق "كالندالر" حالل لالح  الكترالنا  جزاخرا ، لاتلعيا 
  .C1الىال  2013حالل ىاتف ذكإل جزاخر  ا يل جإل لير دا  دن نن  

جدادة لايلح  لدح اينتاج اكلر الالطمب اتزااد جتم تركاب الحدات 2014اللحمالل نن  
 ددىا الاالم اقدر لشالث الحدات دتالاجدة كميا جإل الحا  لرج لال راراؤ، لتتالل  تقدام دنتؤ 
جداد لمزلالن الجزاخر  قالل كل ليران حال شالش  حلير لؤحدث التقناات الالتطلاقات 
التيادام النداذج العيرا  الدطالق  حنتقدادات الجال الشالث الالجال الرال ، اللدالايفات 
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ا  رايا  لاللراك  د  الرالاد العالداان جإل التكار ا نظد  كالعداليان "إنتل" دالل
 1ال"داكرالنالجت".

الىنىىىا ادكىىىن ايلىىىارة إلىىى  ان د ننىىى  كالنىىىدالر يىىىد لىىىاركت جىىىإل اليىىىالالن العىىىالدإل لميىىىاتف 
( لددانىى  لرلىىمالن  احنىىلانا  دىىن قىىالل انحىىف 2016الدحدىىالل الىىذكإل الدقىىال دىى قرا )نىىن  

لدالايىىىفات  الداىىى ، الدىىىن قىىىالل ىىىىذه الدلىىىارك  ايتحدىىىت د ننىىى  ىىىىاتف دحدىىىل اليىىىد كىىىان 
كالندالر النالق ا الراللإل دن قالل لالال  النالق الفرننإل، اللداا  تيىدار دقتمىف دنتجاتيىا 

 2. الذكا  دن لالحات الىالاتف الذكا  الدالل  الفرننا 

 عوامل نجاح تجربة مؤسسة كوندور: -2
  :استقطاب الكفاءات 

تنىىتقطب الكفىىا ات  مىى  الدنىىتالل الىىالطنإل الالدتكالنىى  ححنىىن  حاىىث ان د ننىى  كالنىىدالر 
تكىىىالان جىىىإل دجىىىال التكناللالجاىىىا الحداشىىى  دىىىن حىىىادمإل اللىىىيادات الالطناىىى  جىىىإل دجىىىال درانىىى  
الحانالب الاحتياحت النمكا  الالالنمكا ، الكذا لعض الكفا ات دىن داللى  الاالىان الاليىان 

جىىىىىال تكناللالجاىىىىىا الحالانىىىىىاب ال كالراىىىىىا الجناللاىىىىى ، لمعدىىىىىل  مىىىىى  تطىىىىىالار الانىىىىىتشداراتيا جىىىىىإل د
الالمالحات الذكا  الاليالاتف الدحدالل  الذكا  دن اجل إنتىاج  لىو يىلض   الداى ، الجىإل الكشاىرة 
دىىىن الحىىىاحت تقىىىالم الد ننىىى  لإرنىىىال كفا اتيىىىا إلىىى  دالل راخىىىدة جىىىإل التكناللالجاىىىا دىىىن اجىىىل 
الترليىىىات جىىىإل دقتمىىىف الد ننىىىات العالداىىى  ال الدعاىىىىد العالداىىى  الدتقييىىى  جىىىإل دجىىىال 

ناللالجاىىىا الدعمالدىىىات الاحتيىىىاحت، دىىىن اجىىىل القاىىىرة العدماىىى  التطلاقاىىى  جىىىإل دجىىىال  دميىىىا تك
 النلاطيا لالنتفادة دن ىذه الكالادر الالكفا ات الالطنا .

 
                                                           

 نفس الدرج ، نفس الدكان. 1
 م  النا    2016-11-05لالددان  مإل. ددار الدالرد الللر  جإل د نن  كالندالر، دقالم  حجراىا اللاحث االم  2

 العالرة يلاحا، جإل دقر د نن  كالندالر للرج لال راؤ، الجزاخر.
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  العامل المغوي: 
تعتلر المض  اينكمازا  جإل الاليت الراىن المض  العالدا ، الىإل المض  الديادن   م  يطىاع  
اح ىالم الاحتيىال، الكىذا دقتمىف اللىرادؤ، الىىإل لانىت لالمضى  الدعمالدىات التكناللالجاىا  تقناى 

الرندا  الشانا  جإل الجزاخر الىذا دا الىكل  اخقىا لالننىل  لدقتمىف اللىرادؤ الاللىلكات، حاىث 
ان الد نن  تاللإل اىتدام كلارا احطارت الذان احننالن المضات ا جنلا  ال مى  رحنىيا المضى  

  تىىىاللإل اىتدادىىىا لمكفىىىا ات الايطىىىارات جىىىإل دجىىىال احنجمازاىىى  الىنىىىا ادكىىىن القىىىالل ان الد ننىىى
تكناللالجاا اح الم الاحتيال الالدعمالدىات اظاجى  إلى  تدكىنيم دىن المضىات ا جنلاى ، القايى  

 إذا تعمق ا در للراكات ال اليات د  د ننات  الدا  حال ترليات ليا. 
 :وجود بنية اتصاالت قوية لممؤسسة 

دراكىىز يىىنا   التكناللالجاىىات احتيىىالا  الاي الداىى  الالدعمالدىىات الدىىن ىىىذه  القايىى  جىىإل
 العالادل: 

العدىىل الىىداخم  مىى  تطىىالار حمىىالل لردجاىى  دتقددىى ، جينىىاك الكشاىىر دىىن التجىىارب الينداىى   -
التطىىالار، التلىىدل ىىىذه التجىىارب حمىىالل التجىىارة  الناجحىى ، التىىإل دىىرت  مايىىا نىىنالات دىىن
حنالا يىىىا، الحمىىىالًح دحانىىىلا ، الحمىىىالل النلىىىر  لكىىىل ايلكترالناىىى ، الحمىىىالل يالا ىىىد اللاانىىىات

ايلكترالنإل، ددا انيل  م  اللركات الالطنا  ال اييمادا  اح تدىاد الكادىل  مى  لىرك  
 كالندالر الكترالناكس جإل دقتمف حجيزتيا اللرادجيا التطلاقاتيا. 

 : الجزائري طبيعة االقتصاد -

جيىىال  ادىىل آقىىر دلىىج ، جيىىال احقىىق ندىىالًا لطاخىىا لكنىىو دنىىتدر، حاىىث لىىيد يطىىاع تكناللالجاىىا 
، 2016اح ىىالم الاحتيىىال الحداشىى  تيىىدار حجيىىزة ذكاىى  التكناللالجاىى  إلىى  حالراللىىا جىىإل نىىن  

الكان دقتمف ا جيزة الديدرة  لارة  ىن ىالاتىف نقالى  حنتجىت دىن طىرف د ننى  كالنىدالر 
 .الكترالناكس
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 : النظام الضريبي -
 الاد م النظام الضرالإل الجزاخر  ينا   دقتمف التكناللالجاات الالتطلاقات اللردجاات 

الالتطىىالار الىىداقمإل  القىىارجإل لمقىىددات، جينىىاك إ فىىا  ضىىرالإل، لمد ننىىات القايىى  التىىإل 
تالظف اكلر  دد دن العدال، لدعنإل كمدىا كىان  ىدد العدىال جىإل الد ننىات القايى  اكلىر 

ات الضىىىىىىرالا ،  الالىىىىىىد م الدىىىىىىاد  الالدعنىىىىىىال  لدقتمىىىىىىف كمدىىىىىىا زادت احدتاىىىىىىازات الالتقفاضىىىىىى
 الد ننات التإل تنتشدر جإل دجال تكناللالجاا اح الم الاحتيال الحداش .

إضاج  إل  دا نلق ادكن القالل ان د نن  كالندالر لعددا كانت تنىتالرد التكناللالجاىا ىىاىإل 
 1 الاالم تنتجيا التيدرىا، الجإل اليت ياانإل.

 الضمان من الناحية القانونية:  -
،  مى  ان اكىالن اللىاخ  دمزدىا 389، 380، 379انص القانالن الددنإل الجزاخىر  جىإل دىالاده 

 لالضدان، الاجب 

 مى  الدلىتر  ان اقىالم لفحىص النىمع   نىد انىتعدالو الالتؤكىد دىن يىالحاتيا، ال نىد ظيىىالر 
 قمل جايا جعم  

 الدلتر  ان اعمم اللاخ  جإل اجل لير.

الالدتعمىىق لحدااىى  الدنىىتيمك اليدىى   2009 الدىى رخ جىىإل جافىىر  -03-09اليىىد نىىص القىىانالن 
،  مى  إلزاداى  الضىدان الالقىددات 16، 15، 14، 13الضش جىإل الفيىل الرالى  دنىو الدىالاد 

 دا لعد اللا  كا تإل:

انىىىتفاد كىىىل دقتنىىىإل    دنتىىىالج نىىىالا  كىىىان جيىىىازا حال حداة حال آلىىى  حال  تىىىاد حال  -13الدىىىادة 
الن، الادتىد الضىدان حاضىا  مى  القىددات دركل  حال ح  دادة تجيازا  دن الضدان لقالة القان

                                                           

 يلاح  نعالد الآقرالن، درج  نالق، نفس الدكان. 1
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الاجىىىب  مىىى  كىىىل دتىىىدقل قىىىالل جتىىىرة الضىىىدان الدحىىىدد، جىىىإل حالىىى  ظيىىىالر  اىىىب لىىىالدنتالج، 
 1انتلدلو حال إرجاع شدنو حال تيماح الدنتالج حال تعدال القدد   م  نفقتو.

الىىىال دىىا تعدىىل لىىو د ننىى  كالنىىدالر الكتىىرالناكس حاىىث تقىىدم ضىىدان لدىىدة نىىنتان  مىى  كىىل 
احاىى  تىىالجار يطىىاع الضاىىار، الكىىذا تيىىماح الدنتىىالج، حال إرجا ىىو التضاىىره، جىىإل دنتجاتيىىا، دىىن ن

 ديمح  قددات لعد اللا ، الالدتالجرة جإل كل نقاط لاعيا.

 أهمية التكنولوجيا الحديثة في المؤسسة:  -3
تىىزداد حىداىى  التكناللالجاىىا لانىىتدرار نظىىرا لكىىالن كىىل دىىن الدنتىىالج الاآللىى  ال العادىىل ىىىإل 

الد ننىىى  لايضىىىاج  إلىىى  الطىىىرق الدعتدىىىدة التىىىإل تنىىىاىم جىىىإل تحقاىىىق العالادىىىل الدتحركىىى  جىىىإل 
الدنتىىالج لؤلىىكال الكداىىات دعانىى  تكىىالن دطماللىى  دىىن يلىىل الدنىىتيمك الكىىل ىىىذا دىىرتلط لنال اىى  
التكناللالجاا الدنتعدم  التإل تعتدد  مايا كل دن اينتاجا  ال النال ا  المىذان نىاحددان حرلىاح 

دالرىىىىىا الانىىىىتدرارىا حال لىىىىالعكس احقتفىىىىا  ال  الدردالداىىىى  الد ننىىىى  الدرجىىىى  نجاحيىىىىا جىىىىإل حدا 
 احننحاب .

كدىىا لتكناللالجاىىىا اح ىىالم الاحتيىىىال الحداشىى  حىداىىى  كلاىىرة جىىىإل اتيىىال الد ننىىى  نىىالا  كىىىان 
داقمىإل اال قىارجإل، كدىا ليىىا حىداى  دىن ناحاى  جدىى  الدعمالدىات التقزانيىا الانىترجا يا اليىىت 

 رات.الحاج  جادا اقدم ديالح الل الن الد نن  جإل اتقاذ القرا

كدا اعتلر الجانىب الاحلىيار  الاي النىإل لمد ننى  ادىرح ديدىا قايى  جىإل ظىل تكناللالجاىات 
اح ىىىىالم الاحتيىىىىال الحداشىىىى  الا دالار التىىىىإل تمعليىىىىا جىىىىإل ايلىىىىيار لدقتمىىىىف الدنتجىىىىات التىىىىإل 
تنتجيا الد نن ، الكذا تقمىاص التكىالاف اللاىظى  التىإل كانىت دكمفى  دى  اح ىالم التمفزاىالنإل 

دكتاللىىى ، دقارنىىى  لدىىىا ىىىىال  ماىىىو الحىىىال دىىى  تكناللالجاىىىا اح ىىىالم الاحتيىىىال الجىىىإل اليىىىحاج  ال
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الحداش  حاث  ن طراق احنترنات الاحنترانت الاحكنترانت الاي ىالم الجداىد الد ننى  تعمىن 
دنتجاتيىا، اللؤيىىل تكمفى  اللؤيىىل جيىد، الكىىذا نىىيالل  الاليىالل إلىى  الزلىالن لىىاس الطناىا جقىىط لىىل 

  م  اليعاد العالدإل.

اآلن تنىىاجس جادىىا لانيىىا  مىى  الجىىالدة ال النىىعر دعىىا الىدىىا  نيىىران اعكنىىان ال الد ننىىات  
ندىىىا  دنىىىتالل الىىىتحكم جىىىإل التكناللالجاىىىا لدقتمىىىف حلىىىكاليا لىىىاس جقىىىط لانىىىتضالل آحت حداشىىى  الاك
ىدىىال  تتعىىدل ذلىىك لتدىىد إلىى   دماىى  احقتاىىار لمدنانىىب دنيىىا  ىىن طراىىق الدقىىاااس الدالاىى  الاك

 الجالانب احجتدا ا .

طمىىب لدعرجىى  دىىدل كفااىى  ا نىىالاب التقناىى  الدنىىتقدد  الىىىال دىىا اتطمىىب حن الالدىىدار الاىىالم د 
اكالن ذا تكالان دزدالج الدتقيىص جىإل التنىاار لكىالن  دماى  اقتاىار التكناللالجاىا حال تضاارىىا 
تدتىىىىاز لؤىداىىىى  كلىىىىرل نظىىىىرا لظىىىىرالف النىىىىالق الحالاىىىى  التىىىىإل لىىىىات جايىىىىا دجىىىىال تىىىىؤشر التىىىىؤشار 

ار التىىإل تنىىتؤ  ىىن التنىىاجس جىىإل حالىى  دىىا تىىم الد ننىى  جاىىو حالنىى  دىىدل الازداىىاد ننىىل  ا قطىى
اقتاىىىىار التكناللالجاىىىىا جىىىىإل الاليىىىىت ال النىىىىالق  اىىىىر الدنانىىىىل  ، حاىىىىث ادكىىىىن لمد ننىىىى  تضااىىىىر 
دنتجاتيا حال حت  التقمإل  نيا لعد إدقىال طىرق الآحت جداىدة لحشىا  ىن التحنىان الدنىتدر 

 ال تفاداا  قطار الدناجن .

اللالجاىىات التىىإل ادمكيىىا الدناجنىىالن جىىإل كدىىا انىىاىم ايطىىالع الىىداخم  مىى  دقتمىىف التكن
تناال  الفرص دعمىم إح حنىو ح اجىب احكتفىا  ليىذا القىدر لىل العدىل دالدىا  مى  اللحىث  ىن 
ديىىىىادر التكناللالجاىىىىىا الحداشىىىى  الدحااللىىىىى  دنىىىىاارتيا  لقمىىىىىق جىىىىرص جداىىىىىدة تدىىىىنح الد ننىىىىى  

القايىى  جىىإل الاليىىت الىىراىن دىى  تنىىادإل التطىىالر  1ادتاىىازات نىىاليا  لىىم تكىىن تدمكيىىا دىىن يلىىل،
تكناللالجاىىىىات اح ىىىىالم الاحتيىىىىال الحداشىىىى ، حاىىىىث ادكىىىىن القىىىىالل ان الد ننىىىى  التىىىىإل حتدمىىىىك 
تكناللالجاا اح الم الاحتيال ح تدمك ح  لإل  اللاس ليا ا تلار جإل ظل التطىالرات الراىنى  
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  الالتجىارة الاللىرا  جإل جدا  دجالت الحااة حاث ان الدالاطن حيلح تكناللالجاا الريداىا، اللاى
احلكترالنإل، احيتياد الريدإل ...ال  . الدنو ادكن القالل ان د نن  كالنىدالر تىاللإل اىتدادىا 
كلاىىرا لتالظاىىف احطىىارت الالكفىىا ات التىىإل تىىتحكم جىىإل التكناللالجاىىا الحداشىى  الدقتمىىف تقنااتيىىا 
الالنىىىاخطيا الدتطىىىالرة دىىىن اجىىىل ان اكىىىالن اللىىىقص الدنانىىىب الدىىىتحكم جىىىإل التكناللالجاىىىا جىىىإل 

لدكىىىان الدنانىىىب داقىىىل الد ننىىىى ، الكىىىذا احنىىىتقدام ا دشىىىل ليىىىىذه التكناللالجاىىىا جادىىىا اقىىىىدم ا
الديىىالح العماىىا لمد ننىى  احيتيىىادا  جىىإل ظىىل لاخىى  النىىالق الدحىىاط العدىىل الالنلىىاط الىىذ  

 تنتدإل إلاو.

أهداف مؤسسة  كوندور أفاقها المسـتقبمية فـي ظـل تكنولوجيـا االعـالم واالتصـال  -4
 الحديثة:  
لىىىإل  ادكىىىن ايلىىىارة إلاىىىو جىىىإل ىىىىذه النقطىىى  ىىىىال دحااللىىى  دعرجىىى  حىىىىدف لعىىىل الىىىرز 

الد نن  احيتيادا  دحل الدران  جإل ظل تكناللالجاا اح الم الاحتيال الحداشى  الذلىك دىن 
الكىىذا إنىىتراتاجا  د ننىى  كالنىىدالر جىىإل إنتىىاج  *قىىالل تلنايىىا لمتكناللالجاىىا التىىإل تلتكىىر حىىداشا، 
إل الاييمادىىىإل الالعىىىالدإل، ال ماىىىو ادكىىىن القىىىالل ان التكناللالجاىىىا  مىىى  الدنىىىتالل الدحمىىىإل الالىىىالطن

 د نن  كالندالر الكترالناكس تنير  م  تحقاق ا ىداف التالا :

تنىىىىع  الد ننىىىى  إلىىىى  تلنىىىىإل كىىىىل التكناللالجاىىىىات الحداشىىىى  ف دجىىىىال أهــــداف تكنولوجيــــة:  
اح الم الاحتيال التكناللالجاا الدعمالدات الدقتمىف ا جيىزة الالتطلاقىات، الكىذا دحااللى  دنيىا 

لىىىرادؤ  التطلاقىىىات لنفنىىىيا، دىىىن اجىىىل تالظافيىىىا جادىىىا اقىىىدم ديىىىالحا، الكىىىذا دىىىن اجىىىل لنىىىا  
احنىىتشدار التيىىدار التكناللالجاىىا، الدىىن حدشمىى  ذلىىىك ادكىىن ان نقتىىار تطلاىىق النيىىار تىىإل جىىىإل 

                                                           

دقال  تكناللالجاا اتيالا  الاك الدا  احدث ددا ىإل  ماو اآلن التالظافيا جادا اقدم ديالحا النلاطاتيا   * حقاق  تلنإل الاك
 جإل ظل الدتضارات الراىن .
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اللاعىىىو لقنىىىاة النيىىىار تىىىإل جاىىىى الكىىىذا تطلاىىىق اللىىىرالق تىىىإل جىىىإل، التطلاىىىق ا ذان، الىىىىال لد ننىىى  
 ات الالطنإل الالذ  اقدم دجانا.كالندالر لدالايات حذان  م  حنب التالي

تلنىىإل دقتمىىف الالنىىاخط التكناللالجاىى  الحداشىى  الالدتدشمىى  جىىإل اح ىىالم الجداىىد التالظافيىىا 
جإل الد نن  دن اجل زاادة احتيال الداقمإل الالقارجإل الالاليالل إل  الزلالن الالد ننىات 

 ا قرل  ن طراق ايليار لدقتمف دنتجاتيا  ن طراق ىذه الالناخط.

 ن  إل  تحقاق حىداف حقرل الالتإل نذكر دنيا: كدا تنع  الد ن

  إشلىىات الىىنفس الالالجىىالد  مىى  الدنىىتالل العرلىىإل الاييمادىىإل الايجراقىىإل الالعىىالدإل دىىن قىىالل
 تيدار دقتمف دنتجاتيا احلكترالنا .

  لدقتمف إطاراتيا التإل تعتلر ركاخز الد نن  دىن قىالل إيادى   التكالان ا دشل الا نج
ليىىم ترليىىات التىىالجايم إلىى  دقتمىىف الدعاىىىد العالداىى  جىىإل درانىى  التكناللالجاىىا الدقتمىىف 
لىىلكاتيا، الىنىىاك العداىىد دىىن العدىىال ال احطىىارت الىىذان تحيىىمالا  مىى  ترليىىات طالامىى  

الذلىىك دىىن اجىىل  الدىىدل دىىن طىىرف الد ننىى  قىىارج الىىالطن القايىى  جىىإل داللىى  الاالىىان،
 احنتفادة دن القلرات الالكفا ات الالطنا  جإل دجال التكناللالجاا.

   تنىىع  الد ننىى  دنىىتقلال لتالجىىو نحىىال إنتىىاج  الطايىى  اللدامىى  لالتعىىاالن دىى  دالل حجنلاىى
 دشل اليان الكالراا الجناللا ، الالاالان.

  جىىرص العدىىل  مىى  تحقاىىق اجتدا اىى  ال ايتيىىادا  كتىىالجار الرجاىاىى  احجتدا اىى ، تىىالجار
  دل التحنان جالدة الدنتجات الالقددات.

   دحااللىى  تحقاىىق دنىىتالاات  ماىىا جىىإل اينتىىاج لانىىتشدار كىىل الدىىالارد اللىىا قص الدىىالارد
 الللرا  دنيا.

  اللحث  ىن كىل دىا ىىال جداىد دىن الدعرجى  الالتكناللالجاىا التالظافىو جىإل ترياى  العادىل دىن
 تدإل  نرة اللرك .جي  التطالار دادان العدل دن جي  حقرل لا تلار حن العادل ان
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 . الرج  دن دنتالاات ا دا  الاحنتشدارات جإل إطار  إدارة الجالدة اللادم 
  العدىىل  مىىى  إرضىىا  الزلىىىالن لا تلىىاره يادىىى  دلىىترك  لىىىدل جداىى  العىىىادمان جيىىال حنىىىاس

 نجاح الد نن .
   تنىىع  الد ننىى  دنىىتقلال لتالجىىو نحىىال إنتىىاج  الطايىى  اللدامىى  لالتعىىاالن دىى  دالل حجنلاىى

 1 الكالراا الجناللا ، الالاالان. دشل اليان
الدن قالل كل ىده الد لرات الدذكالرة نالقا ادكىن القىالل ان د ننى  كالنىدالر الكتىرالناكس 
جإل لدااتيا لم تكن دعرالج  حت   مى  الدنىتالل الدحمىإل )لالضىلط جىإل الحاى  لىرج لىال راراؤ( 

قىىىىالل لكىىىىن لفضىىىىل  زادىىىى  العاخمىىىى  الدالكىىىى  الجىىىىإل ظىىىىل يىىىىالانإل الداللىىىى  الجزاخراىىىى  دىىىىن اجىىىىل د
احيتيىىاد الحىىر، الكىىذا التطىىالرات النىىراع  لمتكناللالجاىىا الحداشىى  لص ىىالم الاحتيىىال التالظافيىىا 
ححنىىىىن تالظاىىىىف جىىىىإل الد ننىىىى  دىىىىن قىىىىالل اتيىىىىال الد ننىىىى  الىىىىداقمإل الالقىىىىارجإل، الكىىىىذا 
انىىتقطاب جديىىالر الزلىىاخن، الايلىىيار لد ننىى  الالتعراىىف ليىىا، جعمىىت دىىن د ننىى  كالنىىدالر 

نتىىىىىاج د ننىىىىى  راخىىىىىدة  مىىىىى  الدنىىىىىتالل الىىىىىالط نإل الالعرلىىىىىإل الايجراقىىىىىإل جىىىىىإل دجىىىىىال تيىىىىىنا  الاك
 التكناللالجاا.

 مميزات منتجات مؤسسة كوندور الكترونيكس: -5
تتداىىىىز الدنتجىىىىات الدعرالضىىىى  دىىىىن يلىىىىل "كالنىىىىدالر"  جىىىىإل النىىىىالق الىىىىالطنإل الجزاخىىىىر  حال جىىىىإل 
ا نالاق اييمادا  الالعالداى ، لا نىعار الدتنانىل  الالقىدرة اللىراخا  لمدىالاطن نىالا  جزاخىر  حال 
تالننإل حال إجراقإل حال حالراللىإل، اللضىض لضىض النظىر  ىن جختىو العدراى  الطلقتىو احجتدا اى ، 

  لالعداد دن الدزااا التقنا  الالتكناللالجا  العيرا  ذات الجالدة العالا  حلرزىا:

 . ىإل دنتجات جزاخرا  تين  التركب جإل الجزاخر لنالا د الكفا ات جزاخرا 

                                                           

 م  النا    2016-11-05لالددان  مإل. ددار الدالرد الللر  جإل د نن  كالندالر، دقالم  حجراىا اللاحث االم   1
 العالرة       يلاحا، جإل دقر د نن  كالندالر للرج لال راؤ، الجزاخر.
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  ا  اللؤجضل العرالض الالقددات...ال  ، دنتجات "كالندالر" ترتكز  م  الجالدة العال
 نالت لرف حالل د نن  قاي  تحيل  م  ليادة الجالدة الينا ا . 2011جفإل 
   دحماا "كالندالر" ىإل حالل د نن  جزاخرا  تقتحم  الم تكناللالجاات احتيال لتينا

 ا جيزة الدحدالل .
  دكنيا "كالندالر" تدمك حكلر تجرل  لالتكارىا لعدة دالداالت جإل  دة دجاحت ددا

 دن تندا  قلرتيا.
  قدد  دا لعد اللا  ا كلر جإل الجزاخر الكذلك للك  التالزا  النقاط اللا  الياحت

 يا ات دنتلرة  لر الالطن. 109العرض الدقدرة لى
   ،كالندالر" ح اطدح لرلح الدال لقدر دا انع  لقمق دنايب لضل جدادة"

 6000ضل لالحده حكشر دن جى"كالندالر الكترالناكس" الىال جرع دن دجدال   لن حداد  ال
   ادل.

   تتالجر  م  ححدث التقناات الالتطلاقات الديدد  قيايا لمزلالن الجزاخر  الجق
 القياليا  الجزاخرا  الذلك لالدنتالل الدتداز دن الجالدة الالنال ا .

   كالندالر اقدم لمدنتيمك الجزاخر  ح م  الححدث تكناللالجاا لؤيل نعر، ال ند لرا
زلالن حيتنا  حكنانالاراتو دن ح  دحل،  نو دزالد لكل دنتؤ "كالندالر" ح احتاج ال

  الدنتمزدات.
  .كالندالر انتشدر جإل الدالارد الللرا  الالطايم الللر  الدحترف الانير  م  تكالانو 
  كالندالر" اعدل لكل الطايات  م  تطالار  دة دنتجات  الا  الجالدة حنتقلال"

تؤ الجزاخر  اللدنتؤ "كالندالر" التإل النن  الجدادة حت  اظل الدنتيمك الجزاخر  الجاا لمدن
 تالجر نظام قدد  دا لعد اللا  ح تضاىايا قدد .

كالندالر الكترالناكس تتالجر  م  جراقان انىير طايديدىا  مى  تطىالار  وفي مجال التطبيقات
انتدىىإل  CONDOR ITCالتطلاقىىات التقىىدام ا جضىىل لمدنىىتعدل الجزاخىىر ، الفراىىق ا الل 
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الاحتيىىىاحت الكىىىاخن دقىىىره لالعايىىىد  الالدتقيىىىص جىىىإل تنىىىاار لفىىىرع تكناللالجاىىىا الدعمالدىىىات 
نظىىىام "كالنىىىدالر نىىىتالر" التطىىىالار التطلاقىىىات الانىىىير كىىىذلك  مىىى  اقتاىىىار ححنىىىن التطلاقىىىات 
الدالجىىىالدة جىىىإل العىىىالم دىىىن حجىىىل تالجارىىىىا دجانىىىا لدنىىىتعدل حجيىىىزة "كالنىىىدالر"، الجراىىىق اللحىىىث 

ال راراؤ انىىير  مىى  تطىىالار الالتطىىالار الدتالاجىىد  مىى  دنىىتالل ايدارة الدركزاىى  لالحاىى  لىىرج لىى
ا نظدىىىىىى  الالتكىىىىىىار الطىىىىىىرح الحمىىىىىىالل التكناللالجاىىىىىى  اللعىىىىىىض التطلاقىىىىىىات الىىىىىىىال دلتكىىىىىىر نظىىىىىىام 

 1"ددرنتك".
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 خالصة الفصل 

الكتىىىرالناكس، حال لىىىا حرل الدرانىىى   دىىىن قىىىالل ترليىىىنا لد ننىىى  " نتىىىر تراد"كالنىىىدالر     
الداداناىىى ،  انىىىتطعنا حن نجدىىى  دقتمىىىف الالشىىىاخق الالدعمالدىىىات القايىىى   لالد ننىىى  الالنظىىىام 
العىىىام لتنىىىاار الد ننىىى  حاىىىث حجادتنىىىا جىىىإل تىىىد ام لحشنىىىا، الالتقفاىىىف دىىىن اليىىىعاللات التىىىإل 

لعدىل التطلاقىىإل الاجيتنىا جىإل لدااىى  الدرانى  الداداناى ، الالدتدشمىى  جىإل  ىىدم اكتدىال الفكىرة  ىىن ا
إضاج  إل  طلاع  النظىام التنىاار  لمد ننى ، ال نىد ياادنىا ليىذه الدرانى  الجىدنا حن لمالظافى  
ايداراىى  دالر كلاىىر الجعىىال لا تلارىىىا الظافىى  دكمفىى  لايلىىراف  مىى  كىىل النلىىاطات جىىإل كاجىى  

   :دنتالاات الد نن ، لايضاج  إل  نتاخؤ دتاليل إلايا نذكر دنيا

دقتمىىىف الدىىىداراات الالديىىىالح الالتكادىىىل الاحننىىىجام لىىىان الدىىىالظفان  الجىىىالد تننىىىاق لىىىان أوال:
الالعىىىىادمان جىىىىإل د ننىىىى  كالنىىىىدالر الكىىىىذا دالحظىىىى  ادىىىىتالك الد ننىىىى    مىىىىب التكناللالجاىىىىات 
الحداشىى  لص ىىالم الاحتيىىال التالظافيىىا جىىإل العدىىل دىىن حالانىىاب دركزاىى  الدكتلىى  الدحداللىى ، 

ا لدنظالدىىىىى  اللىىىىىلكات )لىىىىىلك  الكىىىىىذا اليىىىىىاتف الشالىىىىىت الالدحدىىىىىالل الالمالحىىىىىات الذكاىىىىى ،  دىىىىىرالر 
احنترناىىت، احنترانىىت، ايكنىىترانت( الكىىذا اللراىىد احلكترالنىىإل اللىىلكات التالايىىل احجتدىىا إل 
)الفانلالك، التالاتر، الدنىانجر، الدىا  نىلاس، الاالتىالب، الىالاتس حب(، الانىتقداداتيا داقىل 

الجاىىىو إلىىى  الد ننىىى  الجىىىإل كىىىل الديىىىالح الا ينىىىام الالىىىدالاخر، لدااىىى  لديىىىمح  احنىىىتقلال الالت
 ح م  نمط  جإل الد نن . 

دناىد  الطرق الدنتقدد  جإل تناار الدالارد الللىرا  جىإل تقمىاص التكىالاف الا  لىا   ثانيا:
الالجيىالد  مى   ىىرار الجيىد اللىىدنإل الالددتشىل جىإل التىىنقالت الكلاىرة  مىى  الدنىتالل الىىالطنإل حال 
قىىىىارج الىىىىالطن، الكىىىىذا تقمىىىىاص الاليىىىىت الالنىىىىر   جىىىىإل اللاىىىى  الالنىىىىرا  احلكترالنىىىىإل، الالتالظاىىىىف 

لمد ننىى   ىىن طراىىق ىىىذه التكناللالجاىىات اي الداىى  الاحتيىىالا   احلكترالنىىإل، الكىىذا ايلىىيار
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الحداشىىى ، الكىىىذا انجىىىاز دقتمىىىف الالتعىىىادالت ا قىىىرل، دىىىن  اليىىىات قارجاىىى  الداقماىىى ، الكىىىذا 
 احتفاياات  ن طراق الالناخل التكناللالجا  الدتالجرة لالد نن .

لىالدالارد الللىرا ،  ا تداد الد نن   م  الدي  جإل العدماى  التنىاارا  القايى  الدتعمقى  ثالثا:
قاي  جإل ظل التكناللالجاا الحداش  لص الم الاحتيال الدقتمف الناخميا الحجيزتيا النىاخطيا 

 اللرادجيا الللكاتيا الدتطالرة.

 



  
الجانب 

 التطبيقي
   



 

 
    

 تحليل البيانات على ضوء الفرضيات         
 

 تفريغ وتحليل البيانات على ضوء الفرضيات أوال:
 النتائج العامة للدراسة على ضوء الفرضيات ثانيا:
 التوصيات والمقترحات  ثالثا:
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  أوال/ تفريغ وتحميل البيانات الميدانية عمى ضوء الفرضيات:
 األسئمة الديمغرافية":  البيانات الشخصية" -1

في المؤسسة االقتصادية  ويقصد بيا الباحث البيانات الشخصية الخاصة بالمبحوثين    
الخاصة مؤسسة كوندور الكترونيكس، حيث تساعد البيانات الشخصية الباحث في 
التعرف عمى مالمح وخصائص المبحوثين وخمفياتيم، وكثيرا ما يعتمد عمييا كمؤشرات في 
تحميل البيانات والمعطيات الميدانية، حسب ما تقتضيو متغيرات الدراسة وأىدافيا، كما 

دراستنا التي اعتمدت عمى تحميل فرضية انطالقا من المؤشرات والبيانات  كان في
الشخصية لممبحوثين، ولذا فيي عمى جانب كبير من األىمية إذ ينذر أن نصادف بحثا 
ميدانيا لم يتخذ إطار موجيا لو، ومن ىذا المنطمق اشتممت استمارة ىذه الدراسة عمى 

( أسئمة تتعمق بالجنس )النوع(، السن 5محور خاص بالبيانات الشخصية ضم خمسة )
)العمر(، المستوى التعميمي )المؤىل الدراسي(، األقدمية بالعمل)الخبرة( و المنصب  

 وكانت كاألتي:
سواء كانوا ذكورا أم  ويقصد بو الباحث جنس المبحوثين الجنس أو النوع: -1 -1

 .إناثا
 ة كوندور: ( يبين توزيع المبحوثين حسب الجنس في مؤسس20جدول رقم )

 % ت الجنس
 42.02 43 ذكر
 08.22 55 أنثى

 822  28 المجموع



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
351 

 
حسب الجنس، حيث بمغت نسبة الذكور منيم  يبين الجدول السابق توزيع المبحوثين      

%، وتبدو نسبة اإلناث مرتفعة مقارنة 08.22%، بينما قدرت نسبة اإلناث بـ 42.02
نسبة الذكور، ويعود السبب إلى كون المرأة في الجزائرية اكتسحت ميدان الشغل في 

يد من السنوات األخيرة وخاصة في الوقت الراىن، خصوصا وأنيا فرضت نفسيا في العد
المجاالت، خاصة العمل اإلداري  إضافة إلى كون العمل المكتبي في المؤسسات من 
الوظائف التي تحبذىا اإلناث مقارنة باألعمال األخرى، التي تتطمب أعباء وتنقالت كثيرة 

 .وكذا جيد كبير خاصة إذا ما تعمق العمل بأعمال شاقة نوعا ما
 
 
 
 
 
 

  %38.20ذكر       
 %61.80أنثى      

( يمثل توزيع المبحوثين حسب الجنس بمؤسسة 3الشكل رقم )

 كوندور 
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احث عمر المبحوثين في مؤسسة كوندور وىنا يقصد بو الب السن أو العمر: -1-2
 الكترونيكس.
 ( يبين توزيع المبحوثين حسب السن في مؤسسة كوندور:24جدول رقم )
 % ت السن
 48.42 45 08إلى  02من 
 08.02 00 48إلى  42من 
 08.02 00  38إلى  32من 

 0.02 0  52أكثر من 
 822 28 المجموع 

 
يعد تحديد السن من أىم محددات خصائص العينة المدروسة، وذلك راجع إلى أن 
كل مرحمة عمرية ليا اىتمامات وحاجات محددة في العمل وميام معينة ترتبط بالخبرة 
ل التي تعتبرىا المؤسسات في الوقت الراىن معيارا لمتوظيف، وانطالقا من ىذا الجدو 

سنة يحتمون أكبر نسبة، والمقدرة  08و  02نالحظ أن األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين 
مستجوب من المبحوثين حيث من خالل ارتفاع النسبة  45%  وىذا ما أكده 48.42بـ

 %39.30سنة /  29إلى  20من 
 %29.20سنة /  39إلى  30من 

 
 %29.20سنة /  49إلى  40من 

 

المبحوثين حسب العمر بمؤسسة ( يمثل توزيع 4لشكل رقم )ا

 كوندور

 %  2.20سنة /  50أكثر من 
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يمكن القول ان المؤسسة تظم طاقة شبابية تستوعب العمل في المؤسسة المتخرجة حديثا 
سنة وذلك  48و  42نما يأتي في المرتبة الثانية الفئة بين من الجامعات في العمل، بي

سنة بنفس النسبة ويمكن تفسير ذلك أن  38و  32%  ومعيا أيضا فئة 08.02بنسبة 
ىذه المرحمة ىي مرحمة العطاء وبذل المجيودات في العمل، وىناك منيم من يتقمد ميام 

ية المذان ينتميان ليذه الفئة، في عمى سبيل المثال نائب المدير وكذا مدير الموارد البشر 
%، وىؤالء األفراد ىم الذين 20.02سنة فما فوق بنسبة  52حين األفراد الذين يبمغون 

 يتحممون المسؤوليات ولدييم أقدمية وخبرة في العمل أكثر من كل عمال المؤسسة.  
ويقصد بو الباحث المستوى التعميمي  المؤىل الدراسي أو المستوى التعميمي: -1-3
 لحاصل عميو المبحوثين في مؤسسة كوندور الكترونيكس وقد صنفو الباحث كما يمي:ا
  :وىم المبحوثين الحاصمين عمى شيادة ليسانس كل التخصصات ليسانس

 ويعممون في مؤسسة كوندور الكترونيكس.
 :وىم الحاصمون عمى شيادة الماستر في كل التخصصات الذين يعممون  ماستر

 ونيكس.في مؤسسة كوندور الكتر 
  :وىم المبحوثين الحاصمون عمى شيادة الماجستير ويعممون بمؤسسة  ماجستير

 كوندور الكترونيكس.
  :وىم المبحوثين الحاممون لشيادة الدكتوراه ويعممون بمؤسسة كوندور  دكتوراه

 الكترونيكس.
 
 
 
 
 



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
351 

 بحسب المستوى التعميمي)المؤىل الدراسي(: ( يبين توزيع المبحوثين23جدول رقم )    
 % ت المستوى التعميمي

 50.22 34 ليسانس 
 40.02 08 ماستر 
 4.82 4 ماجستير
 0.42 0 دكتوراه 
  822 28 المجموع 

 
 ( يمثل توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي بمؤسسة كوندور:5شكل رقم)

 
يؤثر المستوى التعميمي بصفة كبيرة عمى درجة الوعي ويتوزع أفراد العينة بحسب        

المستوى التعميمي إلى أربعة فئات رئيسية من حاممي الشيادات من المبحوثين، وىذا ما 
رتبة األولى بنسبة يشير إليو الجدول السابق حيث  يحتل فييا حاممي شيادة ليسانس الم

%، وىذه النسبة ىي المرتفعة من بين النسب حيث تولي المؤسسة لحاممي 50.22
الشيادات الجدد الذين تتوفر فييم الشروط لمعمل بيا، وكذا طبيعة العمل في المؤسسة 

  %52.80ليسانس  
    %32.60ماستر     
     %7.90ماجستير      

   % 6.70دكتوراه     
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المدروسة، وبالتالي فو تعتمد عمى اإلطارات في تسيير شؤونيا والخارجية، كما أن العينة 
كميا تعمل في المكاتب أي أن األعمال تتطمب مجيودات فكرية وليست المدروسة 

% نظرا لكونيا تستوعب 40.02عضمية، بينما قدرت نسبة حاممي شيادة الماستر بـ 
موظفين لدييم خبرة طويمة في العمل، استطاعت تغطية نقص التعميم، ويتقاسم المرتبة 

بسيطة في المؤسسة مكمة الميام األخيرة ذوي المستوى المتوسط والذين يؤدون ميام 
الرئيسية، وذوي المستوى الجامعي ما بعد التدرج حاممي شيادة الماجستير بنسبة 

%  وىذا ما نجده عمى مستوى المناصب 0.42%، وحاممي شيادة الدكتوراه بنسبة 4.82
العميا في المؤسسة كما أن الفئة األخيرة تظم طاقة فكرية تساعد عمى تنظيم العمل 

عط ائو أكثر ديناميكية وتسيير شؤون الموظفين والمؤسسة وعالقاتيا مع المؤسسات وا 
 األخرى.

ويقصد بيا الباحث خبرة العامل)المبحوث( في االقدمية في العمل)الخبرة(:  -1-4
 مؤسسة كوندور الكترونيكس.

 ( يبين توزيع المبحوثين بحسب األقدمية في العمل )الخبرة(:25جدول رقم )
 % ت االقدمية في العمل 

 00.52 02 سنوات 5اقل من 
 02.02 82 82إلى  0من 
 42.42 04 85إلى  88من 
 88.02 82 02إلى  80من 
 84.52 80 05إلى  08من 

 0.02 0 سنة 00أكثر من 
 822 28 المجموع
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األقدمية في العمل تكسب الفرد خبرة في سيرورة أداء األعمال، تعود عمى        
المؤسسة بفوائد لمتقدم نحو األحسن، ويبين الجدول أعاله توزيع المبحوثين تبعا ألقدميتيم 

سنة  85إلى  88في العمل، حيث عادت أعمى نسبة فيو لمموظفين ذوي األقدمية من
سنوات والتي قدرت بــنسبة  5% ، والموظفين الذين  تتراوح خبرتيم أقل من 42.42بنسبة 
% في المرتبة الثانية، ويأتي في المرتبة الثالثة الموظفين ذوي أقدمية تتراوح بين 00.52

إلى  08%، ويأتي في المرتبة الرابعة ذوي األقدمية من 02.02سنة بنسبة  82إلى  20
إلى  80%، وفي المرتبة الخامسة الموظفين ذوي األقدمية من 84.52ة بنسبة سن 05
 00%،  وذوي األقدمية، وفئة الموظفين ذوي االقدمية أكثر من 88.02سنة بنسبة  02

سنوات فما تحت، ىم األكثر نسبة،  8% ، والمالحظة أن ذوي األقدمية من 0.02بنسبة 
في مواردىا البشرية، لالستفادة من الطاقات  نظرا  لكون مؤسسة كوندور تحاول التجديد

الفكرية التي تخرجيا الجامعات الجزائرية في، والتي تكون أكثر قابمية لمعمل وأكثر مسايرة 
لمتطورات الحاصمة والمبتكرات الجديدة والمستحدثة في جميع األعمال داخل المؤسسة 

وشكمو المعاصر في ظل  خاصة مع تغير جذري وكمي لمعمل اإلداري في شكمو التقميدي

 
 

  % 30.30سنة /  15إلى  11من 
 %11.20سنة /  20إلى  16من 

  %11.20سنة /   25إلى  21من 
 %  2.20سنة /  26أكثر من 

 كوندور بمؤسسة العمل في المبحوثين االقدمية يمثل (6) رقم الشكل

 %20.20سنوات /   10إلى  6من 
 % 22.50سنوات /    5اقل من 
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التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال وكذا تغير نمط السوق الوطني والعالمي في شقو 
االقتصادي من التقميدي إلى اقتصاد السوق والعولمة االقتصادية، أما بالنسبة لذوي 

داراتيا  85االقدمية أكثر من  سنة فيم من تعول عمييم المؤسسة في تسيير شؤونيا وا 
 ختمف أنشطتيا.   وم
ويقد بيا الباحث المنصب الذي يعمل فيو المبحوثين في الوظيفة )المنصب(:  -1-5

 مؤسسة كوندور الكترونيكس.
 ( يبين توزيع المبحوثين بحسب المنصب الذي يشغمونو في المؤسسة:20جدول رقم ) 

 
من خالل قراءة األرقام المسجمة في الجدول السابق يتبين أن أعوان اإلداريين ىم        

% وىي أعمى نسبة في الجدول، 54.82، حيث سجمت نسبة ىؤالء أكثر المبحوثين
ويرجع ذلك إلى طبيعة العمل الذي تتطمب عددا كبيرا من األعوان اإلداريين إلنجاز 
الميام اإلدارية المختمفة لممؤسسة، كما يالحظ أن نسبة المتصرفين اإلداريين كانت 

مؤسسة التي تعول عمييم،  % وىم أيضا ليم ميام إدارية في مختمف أنشطة ال48.52
%، نظرا لكون ىذه الفئة كميا موصولة 0.42ونسبة رؤساء المصالح قد بمغت 

بالتكنولوجيا االتصالية الحديثة ويقومون بتسيير المصالح التي ينتمون إلييا، ونظرا 

 % ت المنصب
 3.52 3 رئيس قسم

 0.42 0 رئيس مصمحة
 4.32 4 المدراء

 54.82 32 متصرف إداري 
 48.52 02 متصرف إداري رئيسي 

 822 28 لمجموع 



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
313 

لمكانتيا الوظيفية في المؤسسة خاصة وأنيا تتولى عمميات التسيير والتي تتطمب اتصاال 
% والذين يقومون بتسيير  23.52أسرع، وبمغ عدد الموظفين رؤساء األقسام نسبة أكثر و 

% ، نظرا لكون ىذه  24.32أقسام المؤسسة، أما المرتبة األخيرة فيي لممدراء بنسبة 
المناصب محدودة في المؤسسة والتي تتولى عممية التسيير وتنظيم العمل، وترجع لممدير 

لك بن حمادي، ونائبو المكمف بإدارة شؤون المؤسسة ومدير العام لممؤسسة السيد عبد الما
  1 الموارد البشرية السيد عمي بومدين.

مؤسسة  -مدى استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة المدروسة -2
 :-كوندور
وسنقوم ىنا بقياس استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة  )جياز الحاسوب، شبكة       

اإلنترانت، شبكة اإلنترنيت، شبكة اإلكسترانت، البريد االلكتروني، شبكة التواصل 
االجتماعي الفيسبوك(، كما ندرس عممية التكوين من خالل دراسة )الصعوبات التي 

م تكنولوجيا االتصال الحديثة، االستفادة من التدريب يواجييا المبحوثين في استخدا
الحالي، التحكم في التكنولوجيا بعد التدريب لنخمص في األخير إلى دراسة استخدام 
تكنولوجيا االتصال الحديثة حسب كل من: المستوى التعميمي، المنصب، االىتمام بمتابعة 

ة، التمفزيون، اإلعالم االلكتروني(، وسائل االتصال الجماىيرية )الصحافة المكتوبة، اإلذاع
 االستفادة من التدريب الحالي.

 
 
 
 

                                                           

عمى الساعة  0280-88-20بومدين عمي. مدير المورد البشري في مؤسسة كوندور، مقابمة أجراىا الباحث يوم  8
 العاشرة صباحا، في مقر مؤسسة كوندور ببرج بوعريج، الجزائر.
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( يوضح درجات استخدام المبحوثين لتكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة 24جدول رقم )
 بمؤسسة كوندور:

 
 
 
 
 
 

 % من المبحوثين في مؤسسة كوندور40.32تشير بيانات الجدول أعاله ان نسبة        
يستخدمون التكنولوجيا بدرجة كبيرة وىي النسبة األكبر مقارنة بالنسب األخرى، وىذا راجع 
كون المؤسسة تولي اىتماما الستخدام مختمف التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل وىي 

% منيم يستخدمون التكنولوجيا بدرجة ضعيفة 85.44نسبة مرتفعة، في حين ان نسبة 
الجدد والذين ال يممكون خبرة في مجال العمل االدراي، بينما  وكون اغمبيم من العمال

 % منيم يستخدمونيا بدرجة متوسطة وىي النسبة األصغر بين النسب. 4.20نسبة 
( يوضح اىتمام المبحوثين بمتابعة وسائل االتصال الجماىيرية )صحافة 22جدول رقم )

 مكتوبة، إذاعة، تمفزيون، اإلعالم الكتروني( أم ال:

 

 % ت درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة 
 40.32 02 بدرجة كبيرة

 4.20 4 بدرجة متوسطة
 85.44 83 بدرجة ضعيفة

 822 28 المجموع

 % ت ىتمام بالمتابعةاال
 88.22 28 نعم
 28.22 2 ال

 822 28 المجموع
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% من 88.22من خالل تفحص المعطيات الواردة في الجدول أعاله، يتضح أن       
% منيم بمتابعة ىذه 8.22ييتمون بمتابعة قنوات االتصال بينما ال ييتم  المبحوثين

الوسائل، وتعتبر ىذه النسبة مرتفعة جدا خصوصا أن وسائل االتصال الجماىيرية، 
اكتسحت حياتنا االجتماعية، وأصبحت ضرورة خاصة ّوأن أسعارىا منخفضة مقارنة 

أسعارىا خاصة في ما يخص اإلعالم  بمزاياىا، وىي متاحة لمجميع، وشموليتيا وانخفاض
الجديد االلكتروني التفاعمي، ويرجع عدم اىتمام ىؤالء بمتابعة قنوات االتصال نظرا 
لكونيم يقضون ساعات كثيرة في العمل ال تسمح ليم بذلك كما أفادنا بعضيم وغالبيتيم 

 من المسؤولين.
 ثون في المؤسسة:( يوضح طبيعة االتصاالت التي يقوم بيا المبح28جدول رقم )

 % ت طبيعة االتصاالت 
 84.52 80 خارجية 
 88.02 82 داخمية 
 45.42 04 معا 

 822 28 المجموع

% تقوم 84.52من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق تظير أن نسبة 
عن ىذا االختيار يقومون  باتصاالت خارجية فقط نظرا لكون اغمب الباحثين الذين اجابو

باتصاالت خارجية سواء مع المؤسسات التي تتعامل مع مؤسسة كوندور أو الفروع التابعة 
% من المبحوثين باتصاالت 88.02ليا وكذا مختمف نقاط بيع المؤسسة، بينما يقوم 

داراتيا، بينما  داخمية فقط كون اغمب معامالتيم تكون داخل المؤسسة ومختمف دوائرىا وا 
%  من المبحوثين يقومون باتصاالت داخمية وخارجية معا نظرا ألىمية 45.42نسبة 

االتصال بشقيو) الداخمي والخارجي(، ذلك أنو يمثل ىمزة وصل أو الربط التي تجمع كافة 
أجزاء التنظيم اإلداري وكذا االتصال بمختمف المؤسسات التي تتعامل معيا المؤسسة 



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
311 

ي، وأيضا فرعي المؤسسة بالجزائر العاصمة والبميدة كما ونقاط بيعيا عمى مستوى الوطن
 1 أكد لنا بعض العمال ومدير الموارد البشرية.

                                                                                  * ( يبين وسائل االتصال التي يستخدميا المبحوثين في العمل:82جدول رقم )
االتصال وسائل 

 المتوفرة بالمؤسسة
 المجموع ال يستخدم   يستخدم 

 % ت % ت % ت 
 822 28 - - 822 28 االتصال المباشر
 822 28 45.42 04 03.42 00 لوحة اإلعالنات

 822 28 34.02 30 50.22 34 التقرير 
 822 28 38.02 44 52.32 50 االجتماعات

 822 28 - - 822 28 الياتف
 822 28 08.42 88 42.42 42 الفاكس

 822 28 - - 822 28 جياز الحاسوب
 822 28 40.02 08 04.02 02 شبكة االنترنيت
 822 28 03.42 00 45.42 04 شبكة االنترانت

 822 28 40.02 08 04.32 02 شبكة اإلكسترانت
 822 28 50.02 52 34.22 48 حواسيب محمولة
 822 28 02.82 05 48.82 03 البريد االلكتروني
شبكة التواصل 

االجتماعي            
 -الفيسبوك-

43 24.82 85 80.82 28 822 

 
( يوضح عدم وجود أي نسبة معدومة، 82تفحص األرقام الواردة في الجدول رقم )        

بمعنى أن كل الوسائل المتوفرة في مؤسسة كوندور الكترونيكس يستخدميا المبحوثين. 
                                                           

 المرجع السابق، نفس المكان. 8
 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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ومن خالل قراءة معطيات ىذا الجدول تظير تباينا في استخدام وسائل االتصال، فالبعض 
منيا يستخدمو كل مفردات العينة كاالتصال المباشر، الياتف وجياز الحاسوب، وىذه 
الثالثية توضح أن وسائل االتصال الحديثة لم تقض عمى الوسائل الكالسيكية، فمازال 

ىاما في سمم قنوات االتصال، وكذلك الياتف الذي يعد من  االتصال المباشر يحتل مكانة
أىم وسائل االتصال في مؤسستنا، والمالحظة أن جياز الحاسوب أيضا يستخدم من 
طرف كل مفردات العينة وىذا مؤشر إيجابي يوضح تبني استخدام ىذا المبتكر، كما يأتي 

مراتب الموالية من حيث في ال intranetاستخدام كل من التقرير،الفاكس واإلنترانت 
% من مفردات العينة، intranet 43.38االستخدام، حيث يستخدم شبكة اإلنترانت 

% في حين 00.48% ثم يمييا جياز الفاكس بنسبة استخدام مقدرة بــ 05.88والتقرير 
%  من مفردات العينة، ويحتل المرتبة الثامنة intranet 55.28 يستخدم شبكة اإلنترانت

% وتستخدم اإلعالنات كوسيمة اتصالية 33.28االستخدام االجتماعات بنسبة من ناحية 
%، بينما تحتل شبكة اإلكسترانت المرتبة 05.52في المرتبة التاسعة حيث يستخدميا 

 % فقط.80.04األخيرة في االستخدام بنسبة 
وما يفسر ارتفاع نسبة استخدام وسائل وانخفاض أخرى، كما أن عممية التكيف من 
الوسائل الجديدة وتقبل استخداميا قد تساىم في تفسير ارتفاع أو انخفاض استخداميا 

 أيضا، ومن الواضح أن لكل وسيمة دورىا وتأثيرىا في العمل.
 
 
 
 
 



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
311 

( يوضح مدى استخدام المبحوثين جياز الحاسوب في العمل في مؤسسة 88جدول رقم )
 كوندور:

 % ت درجة استخدام الحاسوب
 58.02 54 دائما
 02.02 82 غالبا
 88.02 82 أحيانا
 28.22 2 نادرا

 822 28 المجموع الجزئي
 22 22 أبدا

 822 28 المجموع

  
من خالل بيانات الجدول أعاله نالحظ أن كل مفردات العينة تستخدم جياز        

مفردة تستخدمو دائما  54%، منيم 822الحاسوب وىذا ما يؤكده المجموع الجزئي بنسبة 
%، وىذه النسبة مرتفعة نظرا لكون جياز الحاسوب المحرك األساسي في 58.02بنسبة 

لحديثة ومختمف وسائطيا وشبكاتيا، في حين نجد عصر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ا
مفردة أحيانا بنسبة  82%، بينما تستخدمو 02.02مفردات غالبا ما تستخدمو بنسبة  82

%، والمالحظ ان وال مفردة من 28.22مفردات نادرا بنسبة  2%، و تستخدمو 88.02
أبدا بنسبة  مفردات البحث ال تستخدم جياز الحاسوب في العمل وىذا ما أكده البديل

2.22.% 
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 ( يوضح درجة تحكم المبحوثين في استخدام جياز الحاسوب:80جدول رقم )
 % ت درجة التحكم في استخدام جياز الحاسوب

 44.52 08 جيدة 
 00.52 02 متوسطة
 - - ضعيفة

 822 28 المجموع 

 
ان التحكم في استخدام جياز الحاسوب يعكس قوة أو ضعف استخدامو من         

مفردة من  08طرف المبحوثين في المؤسسة محل الدراسة، و الجدول أعاله يوضح أن 
%، بينما تتحكم 44.52تتحكم في استخدام الحاسوب بصفة جيدة وبنسبة  28مجموع 
الحاسوب بصفة متوسطة، وتقدر % من المبحوثين في استخدام جياز  00.52نسبة 

نسبة الذين يتحكمون في استخدامو بصفة ضعيفة انعدمت ولم نجد وال مفردة عبرت عن 
استخدام جياز الحاسوب في المؤسسة بصفة ضعيفة ومن ىنا يمكن القول ان المؤسسة 
محل الدراسة تولي اىتمام لتوظيف العاممين والمتخرجين الذين يتحكمون في استخدام 

ولوجيا الحديثة ومنيا جياز الحاسوب، والمالحظ أن نسبة الذين يتحكمون فيو بدرجة التكن
جيدة مرتفعة نوعا ما، وىذا ما يعكس االستخدام الواسع لجياز الحاسوب في المؤسسة 

 المدروسة. 
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( يوضح مجاالت استخدام جياز الحاسوب في مؤسسة كوندور 84جدول رقم )
 * الكترونيكس:
 استخدام جيازمجاالت 
 الحاسوب

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 28 88.82 84 22.82 40 كتابة التقارير
 822 28 80.32 88 24.02 42 حفظ المعمومات

 822 28 43.22 48 05.02 52 تدوين جديد المؤسسة
 822 28 58.42 30 32.42 34 القيام باإلحصاءات

 822 28 44.42 42 00.42 58 إدارة األعمال اإلنتاجية

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:     
مما ال شك فيو ان جياز الحاسوب يساىم في العمل المؤسساتي في العديد من        

األنشطة واألعمال مثل حوسبة الكثير من العمميات اإلدارية، والتي أصبحت تنجز في 
وقت قصير، بعد أن كانت تستغرق وقت وجيد كبيرين ككتابة التقارير، حفظ المعمومات، 

اإلحصاءات، قبل ظيور الحاسوب وتوظيفو واستخدامو في تدوين جديد المؤسسة والقيام ب
 المؤسسة.
( مجاالت استخدام جياز الحاسوب في العمل داخل 84ويوضح الجدول رقم )       

% من مفردات العينة تستخدم جياز الحاسوب في حفظ 24.02المؤسسة، ان نسبة 
الحاسوب في % من مفردات العينة جياز 22.82معمومات المؤسسة، في حين نسبة  

% من المبحوثين يستخدمون جياز الحاسوب من اجل 00.42كتابة التقارير، بينما نسبة 
% من المبحوثين لتدوين 05.02إدارة األعمال اإلنتاجية في المؤسسة، بينما يستخدمو 

% من المبحوثين جياز الحاسوب من اجل 32.42جديد المؤسسة، كما تستخدم نسبة

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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المؤسسة، ومن ىنا يمكن القول أن استخدامات جياز الحاسوب القيام باإلحصاءات داخل 
في المؤسسة المدروسة متنوعة وواسعة جدا لنظرا لمخدمات  الكثيرة التي يقميا جياز 
الحاسوب من رسم المخططات وقراءة األجيزة ومختمف الوسائط التكنولوجية،  والتخزين 

 واالسترجاع وخدمة البرامج وتحضير وعرض الدراسات.
كن جياز الحاسوب ال يستخدم لوحده بل يستعان في بعض الحاالت باألسموب اليدوي ل

 في إنجاز بعض الميام، وىذا ما سنحاول التعرف عميو في الجدول الموالي.
( يوضح مدى استعانة المبحوثين باألسموب اليدوي في مؤسسة كوندور 83جدول رقم )
 الكترونيكس:

 % ت االستعانة باألسموب اليدوي
 4.82 4 دائما 
 4.82 4 غالبا
 50.22 34 أحيانا
 83.02 84 نادرا

 24.82 43 المجموع الجزئي
 80.82 85 أبدا

 822 28 المجموع 

 
رغم الخدمات والميام والمزايا الكثيرة التي يقدميا جياز الحاسوب في أعمال      

المؤسسة إال ان اعتماد األسموب اليدوي في بعض األحيان مقبول ويمجا إليو العمال في 
% من 24.82المؤسسة نظرا لعجز األسموب اآللي في أمور محددة، وليذا فإن نسبة 

ألسموب اليدوي في إنجاز بعض الميام، منيم وأغمبيتيم أي المبحوثين الدراسة يستعينون با
%  بو 4.82% منيم يستعينون بيذا األسموب أحيانا، كما تستعين نسبة 50.22نسبة 



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
311 

% من المبحوثين  الذين يستعينون بو غالبا، في حين 4.82بصفة دائمة، ونفس النسبة 
% 80.82ا، في مقابل % من المبحوثين يستعينون بيذا األسموب نادر 83.02ان نسبة 

 الذين ال يستعينون باألسموب اليدوي أبدا.
لكن في بعض األحيان يتطمب من العامل االستعانة باألسموب اليدوي في عممو لمقيام 
ببعض النشاطات واألعمال االدراية والجدول الموالي يوضح مدى وأسباب استعانة 

 المبحوثين باألسموب اليدوي في العمل بمؤسسة كوندور.
 *:–في حالة اإليجاب  -( يوضح أسباب اإلستعانة باألسموب اليدوي 85جدول رقم )

 أسباب االستعانة باألسموب
 اليدوي  

 المجموع    ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 43 44.42 05 00.08 38 طبيعة العمل تتطمب ذلك  
 822 43 04.58  34 40.322 04 توقف الحاسوب عن العمل  

 - - - - - - عدم اقتناعك بجدوى العمل بالحاسوب 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
( تبين أن السبب الرئيسي في اإلستعانة باألسموب 85إن بيانات الجدول رقم )       

% عن ىذا  00.08اليدوي يعود إلى أن طبيعة العمل تتطمب ذلك، وقد عبرت نسبة 
المستعينين بو فيناك ميام يصعب إنجازىا آليا ككتابة المراسالت  الرأي من المبحوثين

% من المبحوثين  المستعينين  40.32واإلعالنات المستعجمة، بينما أرجعت نسبة  
باألسموب اليدوي سبب ذلك إلى توقف الحاسوب غن العمل، بينما لم نجد وال  مبحوث 

أن سبب استعانتيم باألسموب أجاب عن عدم اقتناعو لجدوى العمل بالحاسوب، منيم 
اليدوي يعود إلى توقف الحاسوب عن العمل بسبب انقطاع التيار الكيربائي، والمالحظ 

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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من خالل النسب ان االستعانة باألسموب اليدوي يعود إلى أسباب متعمقة بطريقة العمل 
 التي تتطمب ذلك وكذا توقف الحاسوب عن العمل في بعض األحيان.

دى استخدام المبحوثين لشبكة اإلنترانت في العمل بمؤسسة ( يوضح م80جدول ) 
 كوندور:

 % ت استخدام شبكة االنترانت
 33.82 32 دائما
 83.02 84 غالبا
 4.82 4 أحيانا
 4.82 4 نادرا

 45.42 04 المجموع الجزئي
 03.42 00 أبدا

 822 28 المجموع

     
المبحوثين  تستخدم  شبكة % من 45.42ويوضح الجدول أعاله أن نسبة    

%  33.82االنترانت  فعميا  في المؤسسة محل الدراسة، وتتقسم النسب كاألتي: نسبة 
%  من 83.02من المبحوثين يستخدمون شبكة االنترانت بصفة دائمة، في حين نسبة 

% منيم يستخدمونيا أحيانا في حين نفس  4.82المبحوثين يستخدمونيا غالبا، ونسبة 
% من المبحوثين شبكة 03.42تخدمونيا نادرا، من جية أخرى ال يستخدم النسبة يس

االنترانت نيائيا، وتعتبر نسبة االستخدام مرتفعة جدا مقارنة بعدم االستخدام، في حين 
يرجع البعض عدم االستخدام الفعمي لشبكة االنترانت إلى عدم إجادة استخدام ىذه الشبكة 

 ، في حين يرى فئة أخرى أنيا غير أمنة.والتعقيدات التقنية المرتبطة بيا
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وشبكة اإلنترانت في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعتمد عمى توظيف  عمى برامج   
التي توظف الشبكات المحمية لتسيير تبادل المعمومات واالتصال وتسييل العمل الجماعي 

داري بين داخل وخارج المؤسسة، فيما يخص االتصال الداخمي من اجل سيرورة العمل اإل
مختمف المصالح، وكذا االتصال الخارجي مع فروع المؤسسة ونقاط بيعيا عمى المستوى 
الوطني، وكذا االتصال بمختمف المؤسسات التي تتعامل معيا المؤسسة محل الدراسة 

 1 وليا عالقات عمل معيا ومصالح مشتركة.
ت في مؤسسة كوندور ومحاولة من الباحث معرفة مجاالت استخدام شبكة االنتران       

 الكترونيكس قمنا بتصميم الجدول الموالي:
في   –في حالة اإليجاب  –( يوضح مجاالت استخدام شبكة اإلنترانت 84جدول رقم )

 * مؤسسة كوندور:
 مجاالت استخدام شبكة

 االنترانت
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

االتصال بالموظفين داخل 
 المؤسسة

35 04.80 00 40.24 04 822 

االتصال بالموظفين في فروع 
 المؤسسة

34 42.83 02 08.25 04 822 

 822 04 05.04 33 43.40 04 الحصول عمى المعمومات 
 822 04 00.02 30 44.48 05 عممية التسيير
 822 04  44.08 50 00.42 85 مراقبة العمل 

 822 04 50.48 42 34.02 08 توفير فضاء جماعي 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
                                                           

 شبيري لبني. مرجع سابق، نفس المكان.1
 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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من خالل تحميل البيانات الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن أىم مجال       
، ذلك أن الشبكة 30.24الستخدام شبكة اإلنترانت ىو الحصول عمى المعمومات بنسبة 

تتوفر عمى كل المعمومات التي تيم المستخدمين، وكذلك توفر قاعدة المعمومات فييا 
مختمف الموائح اإلعالنية، وىي رابط مباشر لجميع المعمومات الشخصية مثل الممتقيات، 

% من مجموع المستخدمين شبكة 43.44وكل جديد عن المؤسسة، بينما يستخدم 
% منيم يستخدمونيا لالتصال 02.80اإلنترانت لالتصال بالموظفين في فروع المؤسسة، 

النسب نوعا ما مقارنة مع التسييالت التي  بالموظفين داخل المؤسسة، وانخفاض ىذه
تقدميا خدمة االنترانت يعتمدون عمى أكثر عمى األساليب التقميدية في االتصال وىذا ما 

(، والذي أكد أن كل الموظفين الزالوا يعتمدون عمى االتصال 82يبينو الجدول رقم )
تخدمون الشبكة لتوفير المباشر، وكميم أيضا يعتمدون عمى الياتف، وبمغت نسبة الذين يس

% من مجمل المستخدمين، وتعتبر نسبة قميمة إذ ما قورنت  34.02الفضاء الجماعي 
بإيجابيات ىذه الخدمة التي تسمح بإدارة مشتركة لموثائق، أما بالنسبة الستخدام شبكة 

%، وبالنسبة لعممية التسيير  00.42اإلنترانت في مراقبة العمل فقد كانت نسبتيا 
% من مجمل المستخدمين ويعود انخفاض ىذه النسب نظرا القتصار  44.48يا فيستخدم

 ىذه الخدمة عمى رؤساء األقسام، الدوائر والمصالح وكذا المسيرين.
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في  -في حالة السمب –( يوضح أسباب عدم استخدام شبكة اإلنترنت 82الجدول رقم )
 * مؤسسة كوندور الكترونيكس:

 أسباب عدم استخدام
 شبكة االنترانت

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 08 88.23 3 22.85 84 ألنك ال تجيد استخداميا 
 822 08 44.44 4 00.00 83 تفضل الطريقة اليدوية

 822 08 30.25 8 54.83 80 ألنك تظن أنيا غير آمنة

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
الخوف من التغيير في أسموب ونمط وطريقة العمل وكذا الخوف من المجيول     

بالنسبة لمشبكات يخمف مقاومة لدى األفراد وىذا ما يوضحو الجدول أعاله، إذ عبر 
% من مستخدمي شبكة اإلنترانت أن سبب عدم استخداميم يعود إلى تفضيميم 28.ّ 28

األخيرة التي تؤدي إلى تراكم األعمال وتبذير لمطريقة اليدوية، رغم معرفتنا لعيوب ىذه 
% منيم سبب عدم االستخدام إلى عدم إجادتيم استخداميا، 35.35الوقت، كما أرجع 

 فيما لم يكن أمن الشبكة سببا في االمتناع عن االستخدام.
إن تفضيل ىؤالء لمطريقة قد يرجع إلى تشبثيم بالماضي، أو عيشيم في  عزلة تجعميم 

 1 إطار ضيق ال يسمح ليم بالتأقمم والتكيف مع المتغيرات المحيط الجديد.يعيشون في 
 
 
 
 

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
 .084 ص سابق، روجرز، مرجع إفريت 8
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 ( يوضح مدى استخدام شبكة اإلنترنيت في العمل في مؤسسة كوندور:19جدول رقم )
 % ت استخدام شبكة االنترنيت

 04.22 03 دائما
 82.82 8 غالبا
 04.02 08 أحيانا
 0.42 0 نادرا

 04.32 02 المجموع الجزئي
 40.02 08 أبدا

 822 28 المجموع 

 
رسال وتخزين          تعتبر شبكة اإلنترنيت وسيمة  إعالم اتصال وتفاعل  ونقل وا 

وأرشفة المعمومات بزغت حديثا وبقيت في تطور ال متناىي، وانتشر استخداميا بصورة 
مذىمة في السنوات األخيرة بسبب طبيعتيا الديناميكية والتفاعمية واالنتشار واآلنية، ورغم 

يبين أن النسبة التي تستخدم االنترنيت في المؤسسة ىذا فإن الجدول الموضح أعاله 
% 04.22%، وقد كانت مقسمة كاألتي: نسبة 04.32بجميع صفات االستخدام كانت 

من المبحوثين في المؤسسة يستخدمون شبكة االنترنيت بصفة دائمة، في حين نسبة 
أحيانا، % يستخدمونيا 04.02% من المبحوثين يستخدمونيا غالبا، بينما نسبة 82.82
% من المبحوثين في المؤسسة ال 40.02% يستخدمونيا نادرا، مقابل نسبة 0.42ونسبة 

يستخدمون شبكة االنترنيت، ويمكن التنبيو أن شبكة اإلنترنيت أدخمت إلى مؤسسة كوندور 
، كما ان المؤسسة تممك  موقعا إليكترونيا بعنوان 0224الكترونيكس سنة 

www.condor.dz   ،تحتوي عمى عدة خدمات ومنيا خدمة التسويق والبيع  ،
واإلعالن واإلعالم، وخدمة الزبائن، وخدمات ما بعد البيع، وخدمات نقل وتوزيع 
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المنتجات، وكذا التنسيق مع مختمف نقاط البيع، والتوظيف االلكتروني، ومختمف 
 المعمومات المتعمقة بالمؤسسة ومحيطيا.

في  –في حالة اإليجاب -( يوضح مجاالت استخدام شبكة اإلنترنيت 20جدول رقم )
                                                        * مؤسسة كوندور الكترونيكس:

 مجاالت استخدام شبكة
 االنترنيت

 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 02 80.04 82 24.44 52 الحصول عمى المعمومات
 822 02 44.44 02 00.00 32 نقل الممفات 

 822 02 30.00 02 54.44 40 تبادل المعمومات مع اآلخرين
 822 02 48.00 88 02.44 38 الترفيو

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
إن تبني المبتكر يعتمد عمى درجة مالءمتو لممحيط المراد إدخالو إليو، والمؤسسات       

االقتصادية في الوقت الراىن واجب عمييا إدخال التكنولوجيات الحديثة لمعالم واالتصال 
في عمميا، وشبكة اإلنترنيت تعتبر مبتكر جديد وسيمة اتصال فعالة تربط المؤسسة 
بالمحيط الخارجي، كما تسمح ليا بالتراسل عن بعد، مما من شأنو تسريع وصول 

 المعمومات في الوقت المناسب.
ويوضح الجدول أعاله نسبة استخدام المستخدمين لشبكة اإلنترنيت في الحصول       

% ذلك أن اإلنترنيت تعتبر أكبر مزود لممعمومات  24.44عمى المعمومات تقدر بـ 
إضافة إلى أنيا دائرة معارف عمالقة، تمكن مستخدمييا من الحصول عمى المعمومات 

كتوب أو مرسوم أو خرائط تحتاج إلييا، حول أي موضوع يمكن أن يطرح في شكل نص م
وىي بنك لمختمف المعارف والمعمومات، والبرامج، ، كما تمكن من الحصول عمى آخر 

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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ما توصل إليو المؤسسات العربية واألجنبية في مجال  التكنولوجيا وتوظيفاتيا 
ي واستراتيجياتيا التي تخدم أعمال ومصالح المؤسسة، كما تستخدم شبكة اإلنترنيت ف

% من المبحوثين  00.00مؤسسة كوندور الكترونيكس نقل الممفات وىذا ما أجاب عنو 
المستخدمين لمشبكة، وتفسر ىذه النسبة كون المؤسسة مؤسسة إنتاجية و شبكة تسيير و 
إدارة جميع الفروق ونقاط بيعيا، وىذا ما يحتم عمييا االتصال بيا بيدف عممية التسيير 

ىو جديد إلى مختمف فروعيا ونقاط بيعا، وكذا عالقاتيا و والرقابة وتوصيل كل ما 
اتفاقياتيا مع مختمف المؤسسات األخرى سواء عمومية أو خاصة، جزائرية كانت أو 
أجنبية، ويتم  استخدام شبكة االنترنيت لالتصال وتبادل المعمومات مع اآلخرين وىذا ما 

مشبكة، وتستخدم شبكة % من المستجوبين المستخدمين ل 54.44أجابت عنو نسبة 
% من مجمل 02.44اإلنترنيت أيضا لمترفيو في مؤسسة كوندور الكترونيكس بنسبة  

المستخدمين، وتعد ىذه النسبة كبيرة نوعا ما، لكن يبقى الترفيو مقبول إن لم يمن عمى 
حساب العمل، ويمكن القول ان الذين يستخدمونيا لمترفيو لميروب من ضغط العمل 

اإلداري، كما يمكن التنويو ان استخدامات االنترنيت في مؤسسة كوندور  وروتين العمل
 الكترونيكس متنوعة وواسعة نظرا لما تحتويو ىذه الشبكة من مزايا وايجابيات كثيرة. 
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في  -في حالة السمب –( يبين أسباب عدم استخدام شبكة اإلنترنيت 08جدول رقم )
 * مؤسسة كوندور الكترونيكس:

 عدم استخدامأسباب 
 شبكة االنترنيت  

 المجموع  ال نعم 
 % ت % ت % ت

 822 08 84.22 3 20.02 05 ألنك تطن أنيا غير مفيدة
 822 08 03.84 4 45.20 00 استخداميا مضيعة لموقت

 _ _ _ _ _ _ غير متاحة لك 
 _ _ _ _ _ _ ال تحسن استخدامو

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
يبين الجدول في األعمى ان أعمى نسبة من غير المستخدمين لشبكة اإلنترنيت،        

% ترجع سبب عدم استخداميا إلى كونيم يظنون أنيا غير مفيدة 20.02والمقدرة نسبتيم 
% من غير المستخدمين يرون أن شبكة اإلنترنيت  45.20في استخداميا، بينما نسبة 

ال مبحوث عبر عن عدم إتاحة شبكة االنترنيت في مضيعة لموقت، في حين لم نجد و 
المؤسسة مما يعني ان كل مصالح ومختمف دوائر المؤسسة كوندور الكترونيكس 
موصولون بشبكة االنترنيت، بينما أيضا لم نجد وال مفردة من مفردات البحث عبرت عن 

في توظيف  عدم معرفة استخدام االنترنيت وىذا ما يؤكد لنا ان المؤسسة تولي اىتمام
 اإلطارات وحاممي الشيادات والمختصين في مجال لتكنولوجيا لمعمل بالمؤسسة. 

كما يمكن التنويو إلى ان النسب المقدمة في ىا الجدول تشير إلى النظرة السمبية       
لمتكنولوجيا الحديثة التي بقي يعاني منيا بعض العمال في المؤسسة، ورفضيم لمتغيير 

الثقة بيذا التغيير في مجال العمل اإلداري الحديث الذي يطمق عميو  سبب الخوف أو عدم

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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بعض الكتاب اإلدارة االلكترونية، وكذلك صعوبة تطبيقو نظرا لعدم إجادة استخدامو في 
 بعض الحاالت.
( يوضح مدى استخدام شبكة اإلكسترانت في مؤسسة كوندور 00جدول رقم )
 الكترونيكس:

 % ت استخدام شبكة اإلكسترانت
 84.52 80 دائما 
 4.32 4 غالبا
 4.82 4 أحيانا
 08.02 00 نادرا

 54.82 32 المجموع الجزئي 
 30.82 38 أبدا

 822 28 المجموع 

 
% من المبحوثين في 54.82من خالل الجدول المبين أعاله نالحظ ان نسبة        

يستخدمون شبكة اإلكسترانت في العمل وتعبر ىذه النسبة متوسطة نظرا  مؤسسة كوندور
% 84.52لمخدمات التي تقدميا ىذه الشبكة، وقد كانت النسبة مقسمة كاألتي:   نسبة 

% منيم يستخدمونيا غالبا وىي النسبة 4.32منيم يستخدمونيا بصفة دائمة، بينما نسبة  
% من الذين يستخدمون شبكة 4.82ة األضعف بين نسب المستخدمين، في حين نسب

% من 08.02اإلكسترانت في العمل في مؤسسة كوندور يستخدمونيا أحيانا، و نسبة 
الذين يستخدمونيا يستخدمونيا نادرا في العمل،  وتعتبر ىذه النسب ضعيفة مقارنة بفوائد 

أقل اإلكسترانت التي تسمح باالتصال بالمتعاممين في وقت سريع  وتكمفة منخفضة وب
جيد، حيث الزالت طريقة التعامل مع الشركاء تتم بطريقة تقميدية حيث ينتقل الموظفون  
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والمتعاقدين وأصحاب نقاط البيع إلى المؤسسة األم من اجل قضاء شؤونيم .مقابل نسبة  
% من المبحوثين ال تستخدم شبكة اإلكسترانت أبدا في عمميا في مؤسسة 30.82

 بكة لدى جميع المبحوثين  كما أكد لنا مدير الموارد البشرية.كوندور، رغم توفر ىذه الش
في   –في حالة اإليجاب  –( يوضح مجاالت استخدام شبكة اإلكسترانت 04جدول رقم )

 * مؤسسة كوندور:
 مجاالت استخدام شبكة

 اإلكسترانت
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

االتصال بالموظفين داخل 
 المؤسسة

44 02.45 85 48.05 32 822 

االتصال بالموظفين في فروع 
 المؤسسة

48 28.05 8 82.45 32 822 

 822 32 52.44 02 38.00 02 الحصول عمى المعمومات 
 822 32 45.22 40 05.22 80 عممية التسيير
 822 32 48.80 42 02.24 82 مراقبة العمل 

 822 32 00.52 42 44.52 82 توفير فضاء جماعي 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أىم مجال الستخدام شبكة اإلكسترانت ىو         

%، والحصول عمى المعمومات  28.05االتصال بالموظفين في فروع المؤسسة بنسبة 
% ، ذلك أن الشبكة تتوفر عمى 38.00عن طريق استخدام شبكة اإلكسترانت كان بنسبة 
فر قاعدة المعمومات فييا مختمف الموائح كل المعمومات التي تيم المستخدمين، وكذلك تو 

% منيم يستخدمونيا لالتصال بالموظفين داخل المؤسسة، 02.45اإلعالنية، بينما نسبة  
وانخفاض ىذه النسب نوعا ما مقارنة مع التسييالت التي تقدميا خدمة اإلكسترانت 

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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ين يستخدمون يعتمدون عمى أكثر عمى األساليب التقميدية في االتصال، وبمغت نسبة الذ
% من مجمل المستخدمين، وتعتبر نسبة قميمة إذ 44.52الشبكة لتوفير الفضاء الجماعي 

ما قورنت بإيجابيات ىذه الخدمة التي تسمح بإدارة مشتركة لموثائق، أما بالنسبة الستخدام 
%، وبالنسبة لعممية التسيير 02.24شبكة اإلكسترانت في مراقبة العمل فقد كانت نسبتيا 

% من مجمل المستخدمين ويعود انخفاض ىذه النسب نظرا القتصار 05.22تخدميا فيس
 ىذه الخدمة عمى رؤساء األقسام، الدوائر والمصالح وكذا المسيرين.

في  -في حالة السمب –( يوضح أسباب عدم استخدام شبكة اإلكسترانت 03جدول رقم )
                                                                                      * مؤسسة كوندور الكترونيكس:

 أسباب عدم استخدام
 شبكة اإلكسترانت  

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 38 08.00 80 42.44 08 ألنك تظن انك ال تحتاجيا
 822 38 02.08 02 48.42 84 ال تجيد استخداميا

 822 38 44.84 42 00.20 88 ليست لديك معمومات عن دورىا

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
% من مفردات العينة غير 42.44من الجدول الموضح أعاله يتبين أن نسبة         

المستخدمة لشبكة اإلكسترانت تظن أنيا ال تحتاجيا في العمل بالمؤسسة وىذا ما يعكس 
% من  48.42رد الفعل السمبي اتجاه ىذه الشبكة التكنولوجية الحديثة، في حين نسبة 

ا ارجعوا سبب ذلك إلى عدم إجادتيم الستخداميا، بينما المبحوثين الذين ال يستخدموني
% من  الذين ال يستخدمون ىذه الشبكة أعادت سبب عدم االستخدام إلى 00.20نسبة 

عدم معرفتيا لدورىا، وىذا ما يعكس فشل المؤسسة في إستراتيجية تبنييا ليذه الشبكة 

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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التواصل االجتماعي وكذا خاصة في ظل وجود شبكة االنترنيت وشبكة االنترانت ومواقع 
 البريد االلكتروني في مؤسسة كوندور الكترونيكس. 

 ( يوضح مدى استخدام البريد الكتروني  في مؤسسة كوندور الكترونيكس:05جدول رقم )
 % ت استخدام البريد االلكتروني

 34.22 48 دائما 
 84.52 80 غالبا
 8.22 2 أحيانا
 0.42 0 نادرا

 44.22 05 المجموع الجزئي 
 04.22 03 أبدا

 822 28 المجموع 
% من المبحوثين في 44.22من خالل الجدول المبين أعاله نالحظ ان نسبة       

مؤسسة كوندور يستخدمون البريد االلكتروني  في العمل وتعبر ىذه النسبة مرتفعة، وقد 
% منيم يستخدمونو بصفة دائمة، بينما نسبة 34.22: نسبة كانت النسبة مقسمة كاألتي

% منيم يستخدمونو نادرا وىي النسبة األضعف بين نسب المستخدمين، في حين 0.42
% من الذين يستخدمون البريد  االلكتروني في العمل في مؤسسة كوندور 84.52نسبة 

العمل،  وتعتبر ىذه % من الذين يستخدمونو أحيانا في 8.22يستخدمونو غالبا، ونسبة 
النسب مرتفعة جدا بالنسبة لمزايا البريد االلكتروني التي  يقدميا، و التي تسمح باالتصال 
بالمتعاممين في وقت سريع  وتكمفة منخفضة وبأقل جيد ويقتصر المسافات،مقابل نسبة  

% من المبحوثين ال يستخدمون البريد اإللكتروني أبدا في عمميم في مؤسسة 04.22
 ندور، رغم توفره لدى جميع عمال مؤسسة كوندور.كو 
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في   –في حالة اإليجاب  –( يوضح مجاالت استخدام البريد االلكتروني 00جدول رقم )
 * مؤسسة كوندور:
 مجاالت استخدام 
 البريد االلكتروني

 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

االتصال بالموظفين داخل 
 المؤسسة

53 24.24 88 80.80 05 822 

االتصال بالموظفين في فروع 
 المؤسسة

02 42.40 35 08.04 05 822 

 822 05 00.85 84 44.23 32 الحصول عمى المعمومات 
 822 05 24.22 53 80.80 88 عممية التسيير
 822 05 24.22 53 80.80 88 مراقبة العمل 

 822 05 40.80 52 04.24 85 توفير فضاء جماعي 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أىم مجال الستخدام البريد االلكتروني ىو      

% حيث يبين ذلك ان لقائمين عمى  24.24االتصال بالموظفين داخل المؤسسة بنسبة 
شؤون المؤسسة يراسمون العمال عن طرق البريد االلكتروني ويخبرونيم بكل جديد عن 

استخدام البريد االلكتروني كان بنسبة المؤسسة، والحصول عمى المعمومات عن طريق 
% ، ذلك أن البريد الكتروني لو مزايا وايجابيات في إرسال واستقبال وتخزين 44.23

% منيم 42.40المعمومات عن المؤسسة التي تيم المستخدمين والعمال، بينما نسبة  
ا مقارنة يستخدمونو لالتصال بالموظفين في فروع المؤسسة، وانخفاض ىذه النسبة نوعا م

مع التسييالت والمزايا التي يقدميا البريد االلكتروني حيث ان غمب المبحوثين يعتمدون 
عمى أكثر عمى األساليب التقميدية في االتصال، وبمغت نسبة الذين يستخدمون البريد 

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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% من مجمل المستخدمين، أما بالنسبة 04.24االلكتروني لتوفير الفضاء الجماعي 
%، وبالنسبة لعممية 80.80اللكتروني في مراقبة العمل فقد كانت نسبتيا الستخدام البريد ا

التسيير فيستخدميا نفس النسبة السابقة من مجمل المستخدمين ويعود انخفاض ىتو 
النسبتين نظرا القتصار ىذه الخدمة عمى رؤساء األقسام، الدوائر والمصالح وكذا 

 المسيرين.
في  -في حالة السمب –( يوضح أسباب عدم استخدام البريد االلكتروني 04جدول رقم )

                                                                               * مؤسسة كوندور الكترونيكس:
 أسباب عدم استخدام

 شبكة اإلكسترانت  
 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 03 80.00 3 24.44 02 ألنك تظن انو غير امن 
 822 03 00.52 85 44.52 8 تفضل الطريقة اليدوية

 _ _ _ _ _ _ ألنك ال تجيد استخدامو 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
% من مفردات العينة غير 42.44من الجدول الموضح أعاله يتبين أن نسبة         

المستخدمة لمبريد االلكتروني في العمل في مؤسسة كوندور تظن أنو غير امن وىذا ما 
يؤكد رد الفعل السمبي اتجاه تكنولوجيا البريد االلكتروني وكذا بعض السمبيات المتعمقة 

% من المبحوثين الذين ال يستخدمونو  48.42حين نسبة  بالقرصنة االلكترونية، في
ألنيم يفضمون الطريقة اليدوية في المراسالت االدراية داخل المؤسسة، في حين لم نجد وال 

 مبحوث أجاب بعدم إجادتو الستخدام البريد االلكتروني في العمل بمؤسسة كوندور.

                                                           

 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.*
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بعد ان تم التعرف عمى مدى استخدام البريد االلكتروني وكذا مجاالت استخدامو، وأسباب 
عدم االستخدام، سنتعرف عمى مدى استخدام الفيسبوك في المؤسسة ومجاالت استخدامو، 

 وكذا أسباب عدم استخدام شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك في مؤسسة كوندور..
في   -الفيسبوك -دام شبكة التواصل االجتماعي( يوضح مدى استخ02جدول رقم )

 مؤسسة كوندور الكترونيكس:
 % ت استخدام الفيسبوك

 55.82 38 دائما 
 5.02 5 غالبا
 3.52 3 أحيانا
 0.02 0 نادرا

 04.32 02 المجموع الجزئي 
 40.02 08 أبدا

 822 28 المجموع 

 
% من المبحوثين في 04.32من خالل الجدول المبين أعاله نالحظ ان نسبة         

مؤسسة كوندور يستخدمون موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك وتعتبر ىذه النسبة 
% منيم يستخدمونو بصفة دائمة، 55.82مرتفعة، وقد كانت النسبة مقسمة كاألتي: نسبة 

ادرا وىي النسبة األضعف بين نسب % منيم يستخدمونو ن 5.02بينما نسبة 
% من الذين يستخدمون البريد  االلكتروني في العمل 3.52المستخدمين، في حين نسبة 

% من الذين يستخدمونو نادرا في  0.02في مؤسسة كوندور يستخدمونو غالبا، ونسبة 
في  العمل في مؤسسة كوندور،  وتعتبر ىذه النسب مرتفعة جدا بالنسبة لمزايا الفيسبوك

رسال واستقبال الصور والمعمومات التي يقدميا وكذا  االطالع عمى كل جديد والتواصل وا 
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قمة التكمفة وانخفاضيا وتوفره حتى في أجيزة اليواتف الذكية والموحات الذكية وكذا 
الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية، والذي يسمح باالتصال فيما بين العمال وزيادة 

% من المبحوثين ال 40.02ي والخارجي لممؤسسة وتفعيمة، مقابل نسبة  التواصل الداخم
يستخدمون البريد اإللكتروني أبدا في عمميم في مؤسسة كوندور، رغم توفره لدى جميع 
عمال مؤسسة كوندور وكذا توفر شبكة االنترنيت، وشبكة الواي داخل المؤسسة محل 

يا صفحة خاصة عمى شبكة التواصل الدراسة، وىنا يمكن التأكيد عمى ان المؤسسة ل
 االجتماعي الفيسبوك من خاللو تروج لمختمف المنتجات التي تنتجيا وكذا إشيارىا

  * والتعريف بالمؤسسة ومختمف منتجاتيا الجديدة بين الفينة واألخرى. 
في حالة - ( يوضح مجاالت استخدام شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك08جدول رقم )
                                                  **في مؤسسة كوندور الكترونيكس: –اإليجاب 

 مجاالت استخدام 
 الفيسبوك

 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 02 02.22 40 32.22 03 الحصول عمى المعمومات
 822 02 44.44 33 00.00  80 نقل الممفات 

 822 02 08.00 44 42.44 04 المعمومات مع اآلخرينتبادل 
 822 02 23.33 14 76.66 46 المحادثة 
 822 02 55.00 33 45.00 27 الترفيو

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
ويوضح الجدول أعاله نسبة استخدام المستخدمين لموقع التواصل االجتماعي        
% ذلك أن الفيسبوك في 32.22في المؤسسة لمحصول عمى المعمومات تقدر بـ  الفيسبوك

الوقت الراىن يتناقل عن طريقو المعمومات بسرعة ال متناىية وبأقل جيد وتكمفة منخفضة 
                                                           

 .مؤسسة كوندورانظر المالحق منتجات  *
 يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.**
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جدا خاصة عن طريق الوسائط الحديثة منيا اليواتف لذكية والموحات الذكية ومعرفة جديد 
يستخدم المبحوثين  الفيسبوك في مؤسسة كوندور المؤسسة وكل ما تعمق بيا، كما 

% من المبحوثين المستخدمين  40.00الكترونيكس من اجل المحادثة وىذا ما أجاب عنو 
لو من اجل التواصل والمحادثة مع األصدقاء والعمال فيما بينيم، ويتم استخدام شبكة 

مات مع اآلخرين وىذا التواصل االجتماعي الفيسبوك في المؤسسة لالتصال وتبادل المعمو 
% من المستجوبين المستخدمين لمموقع، ويستخدم موقع 42.44ما أجابت عنو نسبة 

% من مجمل 35.22الفيسبوك  أيضا لمترفيو في مؤسسة كوندور الكترونيكس بنسبة  
المستخدمين، وتعد ىذه النسبة كبيرة نوعا ما، لكن يبقى الترفيو مقبول إن لم يمن عمى 

يمكن القول ان الذين يستخدمونيا لمترفيو لميروب من ضغط العمل حساب العمل، و 
% من المبحوثين الفيسبوك من اجل 00.00وروتين العمل اإلداري، كما يستخدم نسبة 
 نقل الممفات وتعتبر ىذه النسبة الضعيفة.

كما يمكن التنويو ان استخدامات الفيسبوك في مؤسسة كوندور الكترونيكس متنوعة  
ا لما يحتويو ىذا الموقع من مزايا وايجابيات كثيرة منيا نقل الممفات وتخزينيا وواسعة نظر 

واالتصال عن طريق الفيديو، واإلشيار لممؤسسة ومنتجاتيا والشراء والبيع، وخدمة 
 التوصيل، وكذا خدمات ما بعد البيع لمزبائن واقترابيا من مختمف شرائح المجتمع. 
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في  -في حالة السمب –عدم استخدام موقع الفيسبوك  ( يوضح أسباب42جدول رقم )
 * مؤسسة كوندور الكترونيكس:

 أسباب عدم استخدام
  الفيسبوك   

 المجموع ال   نعم
 % ت % ت % ت

 822 08 38.42 80 52.00 84 ألنك تظن انو غير مفيد
 822 08 55.84 80 33.20 84 استخدامو مضيعة لموقت

 _ _ _ _ _ _ غير متاح لك  
 _ _ _ _ _ _ ال تحسن استخدامو   

        النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
% من مفردات العينة غير المستخدمة 52.00من الجدول الموضح أعاله يتبين أن نسبة 

تظن أنو غير مفيد  وىذا ما يؤكد بعض السمبيات  الفيسبوك في العمل في مؤسسة كوندور
المتعمقة بالقرصنة االلكترونية وكذا انتحال الشخصيات ووجود صفحات مقمدة لممؤسسة 

% من المبحوثين الذين ال يستخدمونو 33.20وال تمت بأي صمة ليا، في حين نسبة 
ستخدام الفيسبوك ألنيم مضيعة لموقت، في حين لم نجد وال مبحوث أجاب بعدم إجادتو ال

 وكذا بأنو غير متاح .
 
 
 
 
 

                                                           

 مكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة. *
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( يوضح ما إذا كان المبحوثين يواجيون صعوبات في استخدام تكنولوجيا 48جدول رقم )
 االتصال الحديثة في مؤسسة كوندور:

 % ت مواجية الصعوبات
 48.42 45 نعم
 02.42 53 ال

 822 28 المجموع

 
% من المبحوثين في 48.42من مالحظة الجدول المبين أعاله يتبين أن نسبة     

مؤسسة كوندور ال تواجو صعوبات في استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة، نظرا لكونيم 
من المختصين في مجال الحاسوب ومن حاممي الشيادات العميا وكذا العمال الذين 

ات من طرف المؤسسة من اجل تطوير قدراتيم تربصات وممتقي تحصموا عمى تكوينات و
في استخدام مختمف التكنولوجيات الحديثة المتوفرة في المؤسسة، بينما تواجو نسبة 

% من مفردات العينة صعوبات في ذلك، والمالحظ ان نسبة  الذين يواجيون  02.42
جيا صعوبات مرتفعة نوعا ما، وىذا ما يفسر عدم استخدام بعض المبحوثين لتكنولو 

االتصال الحديثة نيائيا أو االستخدام المحدود ليا من طرف المبحوثين في المؤسسة محل 
الدراسة، وفي ىذا السياق يرى روجرز وشوميكر: "أن درجة الصعوبة النسبية لمفكرة عمى 

  1الفيم واالستخدام من العوامل التي تحدد عممية التبني".
 
 
 

                                                           

 . 858  ص الذكر، سابق مرجع بولعويدات، حورية 1
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( يوضح طبيعة الصعوبات التي يواجييا المبحوثين في استخدام تكنولوجيا 40جدول رقم )
 * في مؤسسة كوندور: –في حالة اإليجاب  –اإلعالم واالتصال الحديثة 

طبيعة 
 الصعوبات

 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 45 02.22 08 32.22 83 لغوية 
 822 45 43.42 80 05.42 04 تقنية

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
% من الذين 05.42من خالل مالحظة بيانات الجدول السابق يتبين أن نسبة        

يواجيون صعوبات في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال ىي صعوبات تقنية 
العائق تكمن في عدم تأقمميم مع مختمف الشبكات والبرامج وكذا بطرق االستعمال تبقى 

% منيم صعوبات لغوية، 32.22الكبير في االستخدام في المؤسسة، بينما يواجو نسبة 
ويعود ارتفاع نسبة الذين يواجيون صعوبات تقنية نظرا لكون المعمومات المدونة في 
التكنولوجيات االتصالية الحديثة، أغمبيا بالغة الفرنسية التي ال يجيدىا جدا الموظفون في 

 االقتصادية الخاصة أو العمومية. اغمب مؤسساتنا
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة. *
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( يوضح ما إذا كان لممبحوثين معرفة مسبقة باستخدام تكنولوجيا االتصال 44جدول رقم )
 الحديثة أم ال في مؤسسة كوندور: 

 % ت وجود معرفة مسبقة 
 24.82 43 نعم 
 80.82 85 ال 

 822 28 المجموع 

إستراتيجيات تبني التغيير، حيث أن إدخال تعد إستراتيجية إعادة التعميم من أىم  
التغييرات في السموك تتطمب أوال اكتساب أو الحصول عمى المعمومات الكافية حول 

 1 مضمون التغيير.

% من المبحوثين كانت لدييم معرفة مسبقة 24.82ويبين الجدول السابق أن نسبة 
أغمب الموظفين ذوي تكوين باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة، وىذا أمر طبيعي ألن 

طارات من حاممي الدراسات العميا، بينما عبرت نسبة   % من المبحوثين 80.82جامعي وا 
 عن عدم معرفتيم المسبقة باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .850  ص المرجع نفسو، 1



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
311 

( يوضح مصادر المعرفة المسبقة باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة 43جدول رقم )
 :  –في حالة اإليجاب  –كوندور في مؤسسة 

 مصادر المعرفة
 المسبقة 

 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

عن طريق 
 المؤسسة

30 50.45 40 34.03 43 822 

من خارج 
 المؤسسة

55 43.40 88 05.04 43 822 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
يتبين من الجدول أعاله أن أىم مصدر لممعرفة المسبقة باستخدام تكنولوجيا اإلعالم     

% من المعنيين 43.40و االتصال الحديثة ىو خارج المؤسسة، حيث بمغت نسبة 
باالستجواب، بينما كان لممؤسسة دور صغير في تزويد الموظفين بالمعمومات الكافية 

%  50.45التصال الحديثة، وىذا ما أجابت عنو نسبة الستخدام تكنولوجيا  اإلعالم و ا
من المستجوبين المعنيين بيذا السؤال، وىذا ما يدل عمى أن الموظفين اعتمدوا عمى 
أنفسيم إما بالتكوين الذاتي، أو التردد عمى الشبكة العالمية اإلنترنيت، وىي تعتبر أساليب  

دارية  وتكنولوجية، وىذا ال يخدم غير كافية وغير ممنيجة وال تخضع لمعايير عممية و  ا 
مصالح المؤسسة محل الدراسة، لذا يمكن القول انو في الوقت الراىن واجب عمى 
المؤسسة االقتصادية الجزائرية خاصة أو عمومية، وخاصة المؤسسة محل الدراسة إجراء 
حصص تدريبية لمعمال خاصة ما إذا أدخمت تكنولوجيا حديثة مقارنة بالموجودة في 

 مؤسسة حاليا.ال
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(: يوضح ضمان أو عدم ضمان المؤسسة حصص تدريبية لمتحكم في 45جدول رقم )
 استخدام تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الحديثة.

 % ت االستفادة من التدريب الحالي 
 43.02 00 نعم 
 05.22 04 ال 

 822 28 المجموع 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة: 
تظير أىمية االستفادة من التدريب الستخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال، في 
كونو عامل رئيسي في مساعدة الموارد البشرية عمى مواكبة التطور واالستجابة لمتطمبات 
التغيير، سواء كانت برامج أو أجيزة التي تؤثر عمى أداء األعمال، فيو يساىم في مرونة 

خالل تمكين األفراد من التحكم في التكنولوجيا والتقنيات المتطورة أكثر قوة العمل من 
وكذا أساليب العمل الحديثة الجدول المبين أعاله يوضح أن أغمب المبحوثين يتمكنون من 

%، و 43.02استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال بعد قياميم بالتدريب بنسبة  
%، وىي نسبة   05.22ال يستفيدون قميمة بل بمغت النسبة ىذا ال يعني أن نسبة الذين 

كبيرة إذ ما قورنت بحاجة ىذه الفئة أيضا لمتدريب،  وخاصة فيما تعمق باستخدام شبكيتي 
االنترانت واالكسترانت في العمل، كما تعتبر عالية كون المؤسسة في حد ذاتيا مختصة 

ظومة المعمومات والبرامج في صناعة أجيزة الحواسيب ومختمف وسائطو وكذا من
 والتطبيقات وتركز عمى الخبرات االطارت المؤىمة في التكنولوجيا.

بعد معرفة ضمان المؤسسة أو عدم ضمانيا لمتدريب العاممين ليا لمتحكم أكثر  
ق التدريب في تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة، سنتطرق في النقطة الموالية إلى طر 

 ة.التي تعتمدىا المؤسس
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 *في مؤسسة كوندور:   –في حالة اإليجاب  –( يوضح طرق التدريب40جدول رقم )
 االستفادة من 

 التدريب  
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

 822 00 53.53 40 35.35 42 اجتماعات توجييية
 822 00 43.03 38 05.45 84 تربصات تكوينية

 822 00 44.04 58 00.40 85 ممتقيات ذات عالقة
 822 00 42.48 02 08.08 30 تداريب ميدانية

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
بيانات ىذا الجدول توضح أن التدريب يتم باالعتماد عمى الطرق األربعة المبينة        

في الجدول أعاله  )تداريب ميدانية، ممتقيات، تربصات، اجتماعات(، وقد كانت النسب 
% من المبحوثين الذين كانت ليم تداريب ميدانية وىي النسبة 08.08: نسبة  كاألتي

المرتفعة بين النسب كون ميدان التكنولوجيا الحديثة مرتبط بالجانب الميداني أكثر منو من 
الجانب النظري، نظرا لالستخدامات والتطبيقات التي نجدىا في مختمف الشبكات 

% من الذين أجرو 35.35ت واالكسترانت، ونسبة التكنولوجية وخاصة شبكتي االنتران
تدريب كان تدريبيم عبارة عن اجتماعات توجييية داخل المؤسسة محل الدراسة، في حين 

% من المبحوثين 00.40% منيم لمذين أجرو تربصات تكوينية، أما نسبة 05.45نسبة 
لمؤسسة محل فقد كان تدريبيم عبارة عن ممتقيات ذات عالقة، وبناءا عمى ذلك فإن ا

الدراسة  تقف عمى تحد حقيقي عمييا تجاوزه إذا كانت ترغب في االستفادة أكثر مما 
تتيحو التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال، من إمكانيات ضخمة  وىائمة من بنوك 
المعمومات ومختمف الشبكات واألجيزة الحديثة ووسائطيا، وتوظيفيا في زيادة اإلنتاجية 

اء، وتحسسن المحيط الداخمي والخارجي لممؤسسة وكذا منظومتيا االتصالية وتحسين األد

                                                           

 مكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة. *
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أفضل مما ىي عميو اآلن ويمكن القول ان المؤسسة فيما يخص مجال تكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال فقد تم فتح مركز بالمنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج في إطار اتفاقية بين 

م واالتصال ومؤسسة كوندور الكترونيكس وىذا المركز وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعال
لمبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في مبادرة ىي األولى عمى 
المستوى الوطني، من اجل وضع استراتيجيات واليات حديثة ومتطورة في المجال 

أصبح ىو عصب التكنولوجي والبحث والتطوير والتخطيط في ىذا المجال الحساس الذي 
المجتمعات والمنظمات والمؤسسات سواء في االقتصاد أو السياسة أو األعمال أو الثقافة  

 والتعميم.
بعد معرفة طرق التدريب التي تعتمدىا المؤسسة وكذا نسبيا بالنسبة لممبحوثين        

بعد  العاممين بمؤسسة كوندور، سنتعرف عمى درجة تحكم المبحوثين لمتكنولوجيا الحديثة
 التدريب المتاح من طرف المؤسسة.

( يوضح درجة تحكم المستفيدين من التدريب في استخدام تكنولوجيا 44جدول رقم )
 اإلعالم و االتصال الحديثة بعد التدريب في مؤسسة كوندور:

 % ت  درجة االستفادة من التدريب
 40.02 08 جيدة

 38.02 44 متوسطة
 43.02 00 المجموع الجزئي 

 05.22 04 ضعيف 
 822 28 المجموع

 
تشير البيانات اإلحصائية من خالل الجدول أعاله، أن التحكم في استخدام         

%، وىذا يدل 52.54التكنولوجيا االتصال الحديثة بدرجة متوسطة بعد التكوين قدرت بــ 
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عمى وجود نقائص يمكن إرجاعيا إلى طريقة التدريب استفاد منيا، كما يمكن إرجاعيا 
إلى القدرات العقمية لكل متدرب، بينما بمغت نسبة الذين يتحكمون في استخداميا بطريقة 

%، والتي يمكن إرجاعيا أيضا إلى طبيعة التكوين المستفاد منو، كما أن 30.30جيدة 
ي التي تزيد من القدرة عمى التحكم في استخدام تكنولوجيا التعود والممارسة أكثر ى

االتصال الحديثة، كما تعود نسبة الذين ال يتحكمون في استخدام مختمف التكنولوجيات 
الحديثة في المؤسسة كون اغمبيم  من العمال الجدد الذين لم تتح ليم الفرصة فقط بإجراء 

 س.التدريب التي تعتمده مؤسسة كوندور الكترونيك
بعد ان تم التطرق الجداول السابقة إلى عمى البيانات الشخصية و مدى استخدام        

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس، وقد تم فعال 
التعرف عمى ىذا المدى من خالل تحميل النسب المؤوية لمختمف األسئمة التي كانت في 

(، وذلك لدراسة spssتحميل الفرضيات إحصائيا وذلك ببرنامج )االستمارة، سنتطرق إلى 
 الفرضيات المتعقمة بيذا المحور: 

ىناك تباين في استخدام تكنولوجيات االعالم و االتصال الحديثة   الفرضية األولى:
اآلتية: )جياز الحاسوب، شبكة االنترنيت، شبكة االنترنت، شبكة اإلكسترانت، البريد 

 االلكتروني، موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك( في مؤسسة كوندور الكترونيكس.
( يمكن الحصول عمى الجدول 82استنادا إلى النتائج المعروضة خالل الجدول رقم )

 اآلتي:
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( يبن ترتيب  استخدام  كل تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في 42جدول رقم )
  * مؤسسة كوندور:

 
 
 
 
 
 
 
 

 ومنو يمكن تفسير نتائج الجدول السابق كاألتي:
خمصت الدراسة فيما يخص ىذه الفرضية إلى ان متوسط نسبة استخدام تكنولوجيا        

% وىذا 44.55اإلعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس قد بمغ 
االستخدام لمتكنولوجيا  ىو مرتفع مقارنة بعدم االستخدام لمتكنولوجيا الذي بمغ متوسط 

 لفرضية األولى تحققت%، ومنو يمكن القول ان ا00.35نسبتو 
 التكنولوجيا يستخدمون كوندور مؤسسة عمال جميع ان الميدانية الدراسة كما كشفت

 الحاسوب جياز احتل  حيث متفاوتة، بنسب ولكن المؤسسة في المتوفرة الحديثة
computer كل الن نظرا( %822) بنسبة  االستخدام ناحية من األولى المرتبة  

 عمى تعول المؤسسة ان القول يمكن وىنا العمل في الحاسوب جياز يستخدمون المبحوثين

                                                           

، بعد ترتيب نسب 800 ( ص82الجدول مرتبة، وقد أنجز ىذا الجدول استنادا إلى الجدول رقم )*النسب الموجودة في 
 االستخدام.

 

 عدم االستخدام  % االستخدام %  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 - 822 جياز الحاسوب
 80.82 24.82 شبكة االنترنيت

 03.02 45.32 شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك
 02.82 48.82 البريد االلكتروني
 40.02 04.32 شبكة اإلكسترانت
 40.02 04.32 شبكة االنترانت

 00.35 44.55 نسب متوسط ال
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احتمت شبكة التواصل  حين في اإلداري، تنظيميا مختمف في الحاسوب تكنولوجيا
 نظرا لشيوع( %24.82) المرتبة الثانية من ناحية االستخدام بنسبة االنترنيتاالجتماعي 

 لممؤسسة واإلشيار التعريف في مزايا من لو لما المؤسسة طرف من استخداميا وتوظيفيا
 وقمة االتصال عممية وتسييل العمال يجمع جماعي فضاء وتكوين لمزبون الوصول وكذا

ممن ال  %80.82واألمكنة، مقابل نسبة  األزمنة واختزال والتفاعمية والجيد التكمفة
المرتبة الثالثة من   FACEBOOKالفيسبوك يستخدمونيا، في حين احتمت شبكة  
من الذين ال  %03.42،مقابل نسبة   %45.42ناحية االستخدام في المؤسسة بنسبة  

المرتبة الرابعة من ناحية   Adress Mailالبريد االلكترونيبينما احتل  يستخدمونو، 
الذين ال يستخدمونو ،   %02.82، مقابل نسبة % 48.82االستخدام في المؤسسة بنسبة
بنفس   ExtranetواالكسترانتIntranet االنترانت  كتي بينما تعود المرتبة األخيرة لشب

من المبحوثين الذين ال  %43.02، مقابل نسبة  % 04.32النسبة والتي بمغت
يستخدمون الشبكتين في مؤسسة كوندور الكترونيكس، كما بمغ متوسط نسب االستخدام 

 وىو مرتفع. %44.55لكل التكنولوجيا 
ومنو يمكن القول ان الفرضية الثانية قد تحققت حيث ان ىناك تباين في استخدام        

مختمف تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة ) جياز الحاسوب، شبكة االنترنيت، شبكة 
االنترانت، شبكة اإلكسترانت، البريد االلكتروني، شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك( في 

 س.مؤسسة كوندور الكترونيك
الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام تكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتغير الجنس عند مستوى 

 .0.05داللة 
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( يبن الفروق في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في 48الجدول رقم )
 *مؤسسة كوندور حسب متغير الجنس: 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
( الخاص بفروق استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة 42يشير الجدول رقم )    

% من المبحوثين الذكور يستخدمون 04.03الكترونيكس إلى ان نسبة  بمؤسسة كوندور
% 2.20تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في المؤسسة بدرجة كبيرة، في حين نسبة 

من المبحوثين الذكور المستخدمين  04.50منيم يستخدمونيا بدرجة متوسطة، بينما نسبة 
سسة كوندور يستخدمونيا بدرجة ضعيفة، لتكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في مؤ 

% من المبحوثين اإلناث العامالت بمؤسسة كوندور والمستخدمين 28.28مقابل نسبة
% منيم يستخدمونيا بدرجة 4.04لمتكنولوجيا الحديثة يستخدمونيا بدرجة كبيرة، ونسبة 

                                                           

، بعد التحميل اإلحصائي 803 ( ص24، والجدول رقم )855 ( ص20*انجز ىذا الجدول استنادا إلى الجدول رقم )
 . spss في برنامج

 ( المحسوبة اصغر من قيميا الجدولية.0** قيمة كا)
 .2.25*** مستوى الداللة غير دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 
درجة استخدام           

 التكنولوجيا 

  الجنس       
  المجموع     

 
 د.ح

 
 0كا

 
 مستوى 
 الداللة

 أنثى  ذكر 
 % ت % ت % ت

   40.32 02 28.28 35 04.03 04 بدرجة كبيرة 
 
0 

 
 

0.433 
   ** 
 
 

 
 

2.053 
  *** 
 

بدرجة 
 متوسطة 

4 2.20 3 4.04 4 4.20 

بدرجة 
 ضعيفة 

2 04.50 0 82.82 83 85.44 

 822 28 822 55 822 43 المجموع  
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عالم % من المبحوثين  اإلناث يستخدمون تكنولوجيا اال 82.82متوسطة، في حين نسبة 
 واالتصال الحديثة بدرجة ضعيفة.

( ومستوى داللتو ىو 0( عند درجة حرية )0.433المحسوبة كانت )  0بما ان قيمة كا
وىو غير دال إحصائيا، ومنو يمكن القول  *( وىي اصغر من قيميا الجدولية،2.053)

انو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجات استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال 
، 2.25الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتغير الجنس عند مستوى داللة 

 يمكن القول ان الفرضية لم تتحقق.حيث 
ات داللة إحصائية في استخدام تكنولوجيا اإلعالم الفرضية الثالثة: توجد فروق ذ

واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور الكترونيكس تعزى لمتغير العمر عند مستوى 
 .0.05داللة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( ، 8.082= )2.28(، وعند مستوى داللة  5.888=)2.25( ومستوى داللة 0( المجدولة عند درجة حرية )0قيم كا)*
 (.84.280= )2.228وعند مستوى داللة 
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( يبين الفروق في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في 32الجدول رقم)
 * مؤسسة كوندور حسب متغير السن.

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
% من المبحوثين الذين تزيد أعمارىم 822تشير بيانات الجدول أعاله ان نسبة  

( سنة يستخدمون تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بدرجة كبيرة في 52عن الخمسين)
مؤسسة كوندور، في حين لم نجد وال مفردة من ىذه الفئة عبرت عن استخداميا 

 كنولوجيا بدرجة متوسطة أو درجة ضعيفة.لمت
% أيضا من المبحوثين الذين تتراوح أعمارىم مابين األربعين 822ونسبة   

( سنة   يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في العمل بمؤسسة 38الى32والتاسع واألربعين )

                                                           

، بعد التحميل اإلحصائي في 803ص (24، والجدول رقم )854 ( ص4*انجز ىذا الجدول استنادا إلى الجدول رقم )
 . spss برنامج

 ( المحسوبة اكبر من قيميا الجدولية.0** قيمة كا )
 *** مستوى الداللة دال إحصائيا.

 
درجة 

استخدام           
 التكنولوجيا 

  العمر
 المجموع       

 
 د.ح

 
 0كا

 
 مستوى 
 الداللة

أكثر من  32-38 42-48 02-08
52 

 % ت % ت % ت % ت % ت

  40.32 02 822 0 822 00 40.80 02 54.83 02 بدرجة كبيرة
 
0 
 
 

 
 

043402 
   ** 
 

 
 

2322
2 
  *** 
 

بدرجة 
 متوسطة 

0 5.48 5 88.04 - - _ _ 4 4.20 

بدرجة 
 ضعيفة

84 44.83 8 4.23 - - _ _ 83 85.44 

 822 28 822 0 822 00 822 00 822 45 المجموع 
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أو كوندور بدرجة كبيرة، ولم نجد وال مفردة منيم عبرت عن االستخدام بدرجة ضعيفة 
متوسطة، وقد احتمت ىذه الفئتين العمريتين الدرجة األولى من ناحية االستخدام األمثل 
واألنجع واألكبر لمتكنولوجيا الحديثة مقارنة مع الفئات العمرية األخرى، وىذا ربما راجع 
إلى أنيم من الكوادر واإلطارات و الركائز التي تعول عمييم المؤسسة في مختمف 

وجية واإلدارية وكذا التسيير االدراي، كما ان ىذا راجع لكونيم من العمال نشاطاتيا التكنول
 القدماء والذين لدييم خبرة مقارنة مع نظراءىم من الفئات األخرى.

 % من المبحوثين الذين تتراوح أعمارىم مابين40.80في حين عبرت نسبة  
( سنة عن استخداميم لتكنولوجيا االعالم واالتصال 48-42الثالثين والتاسع والثالثين )

% منيم الذين يستخدمون 88.04الحديثة بمؤسسة كوندور بدرجة كبيرة، ونسبة 
% من نفس الفئة والذين يستخدمون 4.23التكنولوجيا يستخدمونيا بدرجة متوسطة، ونسبة 

ندور بدرجة ضعيفة، وىذا راجع كون ان البعض من التكنولوجيا الحديثة بمؤسسة كو 
العمال من ىذه الفئة العمرية ال يستخدمون كل التكنولوجيا في العمل أو يفضمون إحدى 
التكنولوجيات عن تكنولوجيات األخرى حيث نجد ان بعض العاممين يفضمون شبكة 

ية أخرى ربما االنترنيت عن شبكة االنترانت وكذا العكس من ذلك ىذا من جية، ومن ج
 لم تتح ليذه الفئة تربصات من اجل التمكن بدرجة كبيرة بالتكنولوجيا.

% من الفئة العمرية التي تتراوح أعمارىم مابين 54.83بينما عبرت نسبة  
( سنة عن استخداميا لمتكنولوجيا اإلعالمية 08-02العشرين والتاسع والعشرين )

كبيرة، وتعتبر النسبة األضعف بين النسب واالتصالية الحديثة بمؤسسة كوندور بدرجة 
مقارنة بالفئات العمرية األخرى وىذا راجع كونيم من العمال الجدد أو الذين ال يمتمكون 

( 08-02% من ىذه الفئة العمرية) 5.48خبرة كبيرة في مجال العمل االدراي، ونسبة 
دمونيا بدرجة % منيم يستخ44.83سنة يستخدمون التكنولوجيا بدرجة متوسطة، ونسبة 

ضعيف وىي النسبة الكبيرة بين النسب التي تستخدم التكنولوجيا بدرجة ضعيفة مقارنة 
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بالفئات العمرية األخرى، وىذا راجع ربما كونيم من العمال الجديد والذين ال يتحكمون في 
 استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة إذا تعمق األمر بشبكتي االنترانت واالكسترانت والتين
تعتبران اكبر تعقيدا  مقارنة بالتكنولوجيات األخرى، وأيضا ىم من العمال الذين تخرجوا 
حديثا من الجامعة والتحقوا بمناصب عمل جديدة وال يممكون الخبيرة مع مختمف 
التكنولوجيات والعمل االدراي بمؤسس كوندور، والذين لم تتح ليم فرصة بعد من اجل 

تكنولوجي أو تربصات ميدانية من اجل التحكم والتمكن من تربصات ذات صمة بالميدان ال
 دام مختمف التكنولوجيات الحديثة.استخ

( ومستوى 0( عند درجة حرية )043402( المحسوبة  )0وقد بمغت قيمة كا) 
 ( 2.222داللتيا ىو )

حيث يمكن القول انو توجد فروق ذات داللة احصائية   *وىي اكبر من قيميا الجدولة،
دام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة تعزى لمتغير العمر عند مستوى داللة في استخ
، وىذا ما يؤكد تحقق الفرضية التي اقترحيا الباحث، حيث انو توجد فروق في  2.25

استخدام التكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور تعزى لمتغير العمر 
 ( سنة مقارنة ببقية الفئات العمرية. 38-32ن )سنة وفئة م52لصالح فئتي أكثر من 

 
 
 
 
 

                                                           

= 2.28(، وعند مستوى داللة  80.580=)2.25( ومستوى داللة 0( المجدولة عند درجة حرية )0قيم كا)*
 (.00.352= )2.228( ، وعند مستوى داللة 80.280)
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الفرضية الرابعة: توجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم 
واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور تعزى لمتغير المستوى التعميمي عند مستوى 

 0.05داللة 
( يبين الفروق في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في 38الجدول رقم)

 * مؤسسة كوندور حسب متغير المستوى التعميمي.

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
الذين يحممون شيادة  % من المبحوثين822تشير بيانات الجدول أعاله ان نسبة  

الدكتوراه والعاممين بمؤسسة كوندور الكترونيكس يستخدمون التكنولوجيا بدرجة كبيرة في 
العمل، في جين لم نجد وال مفردة منيم عبرت عن استخداميا لمتكنولوجيا الحديثة بمؤسسة 

                                                           

، بعد التحميل 803( ص24، والجدول رقم )858( ص23دا إلى بيانات الجدول رقم )*انجز ىذا الجدول استنا
 . spss اإلحصائي في برنامج

 ( المحسوبة اكبر من قيميا الجدولية.0** قيمة كا )
 *** مستوى الداللة دال إحصائيا.

 
درجة 

 استخدام 
 التكنولوجيا 

  المستوى التعميمي 
 المجموع       

 
 د.ح

 
 0كا

 
 مستوى 
 الداللة

 دكتوراه  ماجستير  ماستر  ليسانس 
 % ت % ت % ت % ت % ت

  40.32 02 822 0 822 4 20.45 03 05.85 48 ة كبيرة بدرج
 
 0 

 
 

883405 
    ** 

 
 

2.223 
   

*** 

بدرجة 
 متوسطة 

0 3.05 5 84.03 - - _ _ 4 4.20 

بدرجة 
 ضعيفة

83 08.42 - - - - _ _ 83 85.44 

 822 28 822 0 822 4 822 08 822 34 المجموع 
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كوندور بدرجة ضعيفة أو بدرجة متوسطة، وىم اإلطارات التي تعول عمييم المؤسسة 
 اغمبيم من المسيرين والمدراء والذين ليم كفاءة عممية وعممية.و 

%(  من المبحوثين الحاممين لشيادة الماجستير والعاممين 822في حين ان نفس النسبة )
بمؤسسة كوندور الكترونيكس يستخدمون التكنولوجيا بدرجة كبيرة، كون اغمبيم تعول 

ر االدراية ليا، وىم أيضا من الركائز عمييم المؤسسة في إدارة مختمف المصالح والدوائ
واإلطارات التي تعول عمييم المؤسسة في مختمف نشاطاتيا، ولم نجد وال مفردة منيم 

 عبرت عن استخداميا لمتكنولوجيا الحديثة بالمؤسسة بدرجة متوسطة أو بدرجة ضعيفة.
بمؤسسة % من المبحوثين الحاممين لمؤىل الماستر والعاممين 20.45في حين ان نسبة 

% منيم 84.03كوندور الكترونيكس يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بدرجة كبيرة، ونسبة 
يستخدمونيا بدرجة متوسطة، في حين لم نجد وال مفردة منيم عبرت عن استخداميا 
لمتكنولوجيا بدرجة ضعيفة، وىذه النسب راجعة كون ان اغمب ىذه الفئة من العمال 

وىم من العمال اإلداريين والذين يستخدمون مختمف التكنولوجيا االدرايين الذين ليم خبرة 
 بنسب متفاوتة، ويفضمون شبكة اتصالية تكنولوجية عن أخرى.

% من المبحوثين الحاصمين عمى مؤىل ليسانس بمؤسسة كوندور 05.85بينما نسبة 
نسبة الكترونيكس الذين يستخدمون التكنولوجيا يستخدمونيا بدرجة كبيرة في المؤسسة، و 

% منيم 08.42% منيم يستخدمونيا بدرجة متوسطة، في حين ان نسبة 3.05
يستخدمونيا بدرجة ضعيفة، وتعتبر ىذه الفئة ىي التي لدييا نسب استخدام ضعيف 
مقارنة في االستخدام بدرجة كبيرة أو متوسطة مقارنة بباق بالمؤىالت العممية األخرى، 

والذين ال يممكون خبرة كبيرة في العمل واإلداري وىذا راجع ربما كونيم من العمال الجد 
وكذا لم تتح لعم بعد فرص التكوين فيما يخص التحكم في مختمف التكنولوجيا، ويمكن 
اإلشارة أيضا ان نسبة االستخدام بدرجة ضعيفة ىي النسبة األعمى فيما يخص مؤىل 

 ليسانس مقارنة بباقي المؤىالت العممية األخرى.
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( ومستوى داللتيا ىو 0( عند درجة حرية)883405( المحسوبة )0ا)وقد بمغت قيمة ك
وتشير ىذه النتيجة إلى وجود فروق ذات  *( وىي اكبر من قيميا الجدولية،2.223)

داللة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور تعزى 
عالية المستوى )دكتوراه، ماجستير(  لمتغير المستوى التعميمي لصالح المؤىالت العممية

ة التي افترضيا مقارنة بباقي المستويات العممية األخرى، ومنو يمكن القول ان الفرضي
 الباحث قد تحققت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

= 2.28(، وعند مستوى داللة  80.580=)2.25( ومستوى داللة 0( المجدولة عند درجة حرية )0قيم كا)*
 (.82.532= )2.225( ، وعند مستوى داللة 80.280)
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الفرضية الخامسة:  توجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم 
 .0.05تعزى لمتغير المنصب عند مستوى داللة  واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور

( يبين فروق استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في مؤسسة 30جدول رقم )
 * كوندور حسب متغير المنصب.

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
من فئة المسؤولين  % من المبحوثين822تشير بيانات الجدول أعاله ان نسبة  

الذين يعممون في مؤسسة كوندور الكترونيكس يستخدمون التكنولوجيا بدرجة كبيرة، في 
حين لم نجد وال مفردة منيم عبرت عن استخداميا لمتكنولوجيا بدرجة متوسطة أو درجة 
ضعيفة، وىذا راجع كونيم يستخدمون جميع التكنولوجيات اإلعالمية واالتصالية الحديثة 

                                                           

، بعد التحميل 803( ص24، والجدول رقم )800( ص20دا إلى بيانات الجدول رقم )*انجز ىذا الجدول استنا
 . spss اإلحصائي في برنامج

 ( المحسوبة اكبر من قيميا الجدولية.0** قيمة كا )
 ستوى الداللة دال إحصائيا.*** م

 
 درجة   

استخدام           
 التكنولوجيا

  المنصـــــــــــــــــــــــــب الذي يشغمو المبحوث في المؤسسة                 
 المجموع       

 
 د.ح

 
 0كا

 
 مستوى 
 متصرف    الداللة

 إداري    
متصرف   

 إداري 
 رئيسي     

 رئيس  
 مصمحة 

 رئيس   
 دائرة    

 فئة     
 المسؤولين 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 بدرجة 
 كبيرة

04 50.05 02 
 

822 0 822 3 822 4 822 02 40.32  
 
 
2 

 
 
 

043344 
   ** 

 
 
 

2.224 
   *** 

 بدرجة 
 متوسطة

4 83.52 _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ 4 4.20 

 بدرجة 
 ضعيفة

83 08.80 _ _ _ _ _ _ _ _ 83 85.44 

 02 822 32 المجموع 
 

822 0 822 3 822 4 822 28 822 
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حة في المؤسسة في جميع أعماليم من جية، ومن جية أخرى كونيم من يسيرون المتا
 عمى سير مختمف أنشطة المؤسسة.

% من المبحوثين من فئة رؤساء الدوائر بمؤسسة 822كما نجد ان نسبة  
كوندور الكترونيكس يستخدمون التكنولوجيا بدرجة كبيرة في عمميم داخل المؤسسة، وىذا 

وليات في تسيير مختمف الدوائر اإلدارية التي يترأسونيا ويسيرون راجع كونيم ليم مسؤ 
عمى تسييرىا، في حين لم نجد وال مفردة منيم عبرت عمى استخداميا لمتكنولوجيا الحديثة 
بدرجة متوسطة أو ضعيفة، وىذا راجع الستخداميم وتمكنيم األمثل من مختمف 

 التكنولوجيا المتاحة في المؤسسة.
المبحوثين رؤساء المصالح يستخدمون التكنولوجيا اإلعالمية % من 822ونسبة 

واالتصالية الحديثة في مؤسسة كوندور بدرجة كبيرة في عمميم وىو راجع كونيم يرأسون 
المصالح االدراية والتي يقومون بتسييرىا ويستخدمون مختمف التكنولوجيا اإلعالمية في 

اميا لمتكنولوجيا بدرجة ضعيفة أو عمميم، ولم نجد وال مفردة منيم عبرت عن استخد
 متوسطة.
ويرجع الباحث كون ىذه الفئات الثالث السابقة الذكر استخداميا لتكنولوجيا  

االعالم واالتصال الحديثة استخداما بدرجة كبيرة إلى مختمف الميام الموكمة ليم من 
ختمف طرف المالكين لممؤسسة من خالل عممية التسيير والتخطيط لمعمل، وتسيير م

 الموارد البشرية والمصالح والدوائر اإلدارية التي تعمل في المؤسسة.
% من المبحوثين من فئة المتصرف االدراي الرئيسي  822كما نالحظ ان نسبة 

يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بدرجة كبيرة، وىذا راجع لكون ليم خيرة في المجال االدراي 
وتمكنيم منيا؟، ولم نجد وال مفردة منيم عبرت عن  واستخدام مختمف التكنولوجيا الحديثة

 استخداميا لمتكنولوجيا بدرجة متوسطة أو درجة ضعيفة.



 ضوء الفرضيات حتليل البيانات على                                        :     الرابعالفصـــــل 

 
111 

% من المبحوثين من فئة المتصرفين اإلداريين والذين 50.05كما نجد ان نسبة 
يستخدمون التكنولوجيا بدرجة كبيرة، وىي النسبة الضعيفة من ناحية االستخدام مقارنة 

ات العمرية األخرى، كونو اغمبيم يعتبرون من العمال الجدد أو الذين توظفوا بباقي الفئ
حديثا في المؤسسة وال يتحكمون جديا في بعض التكنولوجيات، في حين ان نسبة 

%  08.80% منيم يستخدمون التكنولوجيا بدرجة متوسطة، في حين ان نسبة 83.52
في مؤسسة كوندور، ويرجع الباحث  منيم يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بدرجة ضعيفة

ىذين االختيارين األخيرين عمى التوالي كون ىناك بعض العمال الجدد الذي لم يحصموا 
ال عمى تربص ميداني أو تربصات ذات صمة من اجل التحكم في مختل فالتكنولوجيات 
المتاحة بالمؤسسة، وكذا كونيم من العمال حديثي التوظف بالمؤسسة والذين القوا 
صعوبات مع العمال اإلداري وبعض التكنولوجيات عمى غرار شبكتي االنترانت 

  نت في مؤسسة كوندور الكترونيكس. واالكسترا
( ومستوى داللتيا 2عند درجة حرية )043344( المحسوبة  0وقد كانت قيمة كا) 

وتشير ىذه النتيجة إلى وجود فروق ذات  *وىي اكبر من قيميا الجدولية، 2.224ىو 
لة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور تعزى دال

لمتغير المنصب، ولصالح فئة المناصب العميا )فئة المسؤولين، رؤساء الدوائر، رؤساء 
المصالح ( مقارنة بباقي المناصب األخرى، ومنو يمكن القول ان الفرضية التي افترضيا 

 الباحث قد تحققت.
 
 
 

                                                           

= 2.28(، وعند مستوى داللة  85.524= )2.25( ومستوى داللة 2( المجدولة عند درجة حرية )0قيم كا)*
 (.08.855= )2.225( ، وعند مستوى داللة 02.282)
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محور الثالث:  أثر استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى مستوى أداء مؤسسة ال
 كوندور الكترونيكس:

وسنعرف في ىذا المحور ما إذا كان إدخال تكنولوجيا االتصال الحديثة إلى المؤسسة 
الكترونيكس من خالل  المدروسة قد ساىم في تحسين مستوى أداء مؤسسة كوندور

 المؤشرات المذكورة سابقا، وكذا محاولة تحميل الفرضيات التي تنطوي تحت ىذا المحور.
ولمعرفة أراء المبحوثين فيما إذا كان إلدخال تكنولوجيا االعالم واالتصال  

 الحديثة قدرة عمى إحداث تجديد في شكل العمل صممنا الجدول األتي:
المبحوثين حول قدرة تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى (: يوضح رأي 34جدول رقم )

 إحداث تجديد في شكل العمل في مؤسسة كوندور.
 %  ت  أراء المبحوثين

 40.32 02 كثيرا 
  04.02 08 قميال
  -  - ال

 822 28 المجموع

 
حول مدى إحداث ىذه التكنولوجيا لمتجديد عمى  الجدول السابق يوضح رأي المبحوثين

% من المبحوثين أن إدخال 40.32مستوى المؤسسة محل الدراسة، حيث ترى نسبة 
% من 04.02التكنولوجيا الحديثة أحدثت تجديدا كبيرا في شكل العمل، بينما نسبة  

 مبحوث المبحوثين ترى  أنيا لم تتمكن من إحداث سوى تجديد قميل، فيما لم نسجل وال
يرى أنيا لم تجدد، حيث يعتبر كل مبحوثين )عمال ( مؤسسة كوندور الكترونيكس ان 

 إدخال التكنولوجيا الحديثة قد أحدثت تجديدا في العمل.
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وبعد معرفة أراء المبحوثين حول قدرة التكنولوجيا اإلعالمية الحديثة عمى إحداث تجديد 
تعرف في الجدول األتي عمى أنماط في شكل العمل بمؤسسة كوندور الكترونيكس، سن

 التغيير والتجديد الذي أحدثتو التكنولوجيا في شكل العمل:
( يوضح أنماط التغيير التي أحدثتيا تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في 33جول رقم)

 * مؤسسة كوندور الكترونيكس:
 المجموع ال نعم أنماط التغيير 

 % ت % ت % ت 
 822 28 32.33  40  58.55  54 التجييزات 

 822 28 40.32 02 04.58 08 معارف األفراد 
 822 28 42.42 04 08.08 00 أساليب العمل 

 822 28 02.22 05 48.88 03 التواصل
 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:

 
يرون ان  % من المبحوثين 48.88تشير البيانات في الجدول السابق ان نسبة        

إدخال التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال يحدث تجديدا في التواصل، وىي النسبة 
% منيم يرون ان التجديد يكون في 58.55المرتفعة بين النسب، في حسن نسبة 

% منيم يرون ان التجديد يكمن في معارف األفراد، بينما نسبة 08.08التجييزات، ونسبة 
خاليا يحدث تجديدا في معارف األفراد، وعمى العموم يمكن % منيم يرون ان إد04.58

القول ان إدخال كل التكنولوجيات الحديثة إلى أي مؤسسة سيؤثر عمى مختمف أنشطتيا 
ووظائفيا من خالل التجييزات والمعارف، وأساليب العمل التي تتغير مع أي جديد و 

 تطور التكنولوجيا. 
                                                           

 * يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.
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استخدام التكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة ولمعرفة أراء المبحوثين في ما يخض 
 الكترونيكس صممنا الجدول األتي: حسنت من االتصال الداخمي لمؤسسة كوندور

(: يوضح رأي المبحوثين حول ما إذا كانت تكنولوجيا االتصال الحديثة قد 35جدول رقم )
 ساىمت في تحسين االتصال داخل مؤسسة كوندور:

 
 %  ت  آراء المبحوثين 

 40.32 02 كثيرا  
 4.82 24 قميال 

 85.42 83 لم تحسن 
 822 28 المجموع 

 
% من 40.32من خالل تفحص معطيات الجدول السابق، نالحظ ان نسبة        

يرون أن تكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة ساىمت بشكل كبير تحسين  المبحوثين
% منيم يرون أن تكنولوجيا االتصال الحديثة 4.82االتصال الداخمي، في حين ان نسبة 

% 85.42ساىمت بشكل قميل في تحسين االتصال الداخمي في المؤسسة،  بينما نسبة 
و االتصال الحديثة لم تحسن االتصال من المبحوثين  يرون أن تكنولوجيا االعالم 

 الداخمي أبدا، وىذا ما يمكن تفسيره بعدم استخداميم ليذه التكنولوجيات.
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(: يوضح مظاىر تحسين االتصال الداخمي والتي أفرزتيا تكنولوجيا 30جدول رقم )
في حالة  –في مؤسسة كوندور الكترونيكس  –في حالة اإليجاب  -االتصال الحديثة 

 *: –جاب اإلي
 مظاىر تحسن االتصال

 الداخمي    
 المجمع  ال  نعم 
 % ت % ت % ت 

 822 45 00.00 00 44.44 54 سرعة تداول ووصول المعمومات 
 822 45 30.00 40 54.44 34 تسييل سيرورة العمل

القضاء عمى التشويو الذي يصيب 
 المعمومة 

40 32.22 48 50.22 45 822 

 822 45 32.22 40 50.22 48 تسييل التفاعل 
 822 45 05.44 88 43.00 50 سيولة االتصال بين الموظفين 
 822 45 02.22  08 40.22 53 قضت عمى عوائق االتصال  

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:

   
 % من المبحوثين44.44من خالل تحميل بيانات الجدول أعاله نالحظ ان نسبة       

الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت من االتصال الداخمي يرون 
%  منيم 43.00أنيا حققت ذلك من خالل سرعة تداول ووصول المعمومات، بينما نسبة 

يرون أنيا حققت ذلك من خالل تسييل االتصال بين العمال والموظفين داخل المؤسسة، 
يرون أنيا حققت ذلك من خالل قضائيا غمى   % منيم40.22في حين نجد نسبة 

% منيم يرون أنيا سيمت سيرورة العمل 54.44مختمف عوائق االتصال، بينما نسبة 
% منيم يرون أنيا قضت عمى التشويو الذي قد يصيب 32.22داخل المؤسسة، ونسبة 

 المعمومة، وعمى العموم النسب متباينة من اختيار إلى أخر بين المبحوثين.
                                                           

 * يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.
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(:  يوضح رأي المبحوثين حول ما إذا كانت تكنولوجيا االتصال الحديثة 34رقم ) جدول
 قد فّعمت االتصال الخارجي في مؤسسة كوندور.

 
 
 
 
 

 
المبحوثين يرون أن % من 05.02من خالل الجدول السابق يتضح ان نسبة   

تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت االتصال الخارجي، ويعتبر ارتفاع ىذه النسبة 
كون شبكة االنترنيت وموقع التواصل االجتماعي الفيسبوك وكذا البريد الكتروني 
واالكسترانت من أىم شبكات التواصل الخارجي لممؤسسة وخاصة الفيسبوك، من خالل 

ختمف الفروع وكذا مختمف نقاط بيع المؤسسة والمعامالت مع مختمف االتصال بم
المؤسسات الوطنية التي تربطيا عالقات وخدمات مع مؤسسة كوندور، وكذا محاولة 

% من المبحوثين الذين  82.22استقطاب الزبائن التفاعل معيم، في حين عبرت نسبة 
% منيم 80.22جي، بينما نسبة يرون ان التكنولوجيا الحديثة  لم تفعل االتصال الخار 

يرون أنيا لم تحسن االتصال الخارجي إال قميال، ونالحظ ان النسب متباينة حيث أغمبية 
المبحوثين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت من االتصال الخارجي 
لمؤسسة كوندور من خالل المؤشرات أو باألحرى المقترحات التي تنطوي تحت ىذا 

 لمتغير.ا
 
 

 % ت أراء المبحوثين
 05.02 52 كثيرا
 80.22 85 قميال

 82.22 80 لم تحسن
 822 28 المجموع
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(: يوضح مظاىر تفعيل االتصال الخارجي التي أفرزتيا تكنولوجيا 32جدول رقم )
 *:  –في حالة اإليجاب  –االتصال الحديثة في مؤسسة كوندور 

 مستويات تفعيل االتصال
 الخارجي

 المجموع  ال  نعم 
 % ت % ت % ت

 822 44 04.32 02 40.02 54 التعريف بالمؤسسة
 822 44 40.88 04 04.28 30 تحسين صورة المؤسسة 

ربط المؤسسة بالجميور الخارجي 
 والتواصل معو 

52 02.38 04 48.58 44 822 

 822 44 40.02 54 04.32 02 تسييل االتصال بالمؤسسات األخرى 
 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:

 
تعتبر تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة في الوقت الراىن عبارة عن قنوات      

ووسائط لالتصال بكل مستوياتو بالنسبة لإلفراد والمجتمعات والمنظمات وكذا مختمف 
المؤسسات العمومية أو الخاصة، وفي كل مجاالت الحياة، حيث ان المؤسسة االقتصادية 

ومواقع التواصل   www.condor.dzشبكات االنترنتاليوم ليا قنوات عمى مختمف 
من اجل عرض منتجاتيا وكذا سرعة   www.facebook/condor.dzاالجتماعي

الوصول إلى الزبون واإلشيار لمختمف خدماتيا ومنتجاتيا، وتحسن صورتيا في المجال 
دفو الذي تنشط بو وكذا تحسن صورتيا عمى مستوى الزبون والنسق االجتماعي التي تستي

% من المبحوثين 40.02المؤسسة، ومن خالل تفحص الجدول السابق نالحظ ان نسبة 
في مؤسسة كوندور الذين يرون ان التكنولوجيا الحديثة لمعالم واالتصال حسنت من 
االتصال الخارجي فقد اعتقد ان التحسن كان عمى مستوى التعريف بالمؤسسة لدي 

                                                           

 المبحوث أكثر من إجابة.* يمكن ان يختار 
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وى الوطني والعالمي، حيث تم عرض منتجات متعاممييا وكذا لدى زبائنيا عمى المست
مؤسسة كوندور الكترونيكس بالمعرض العالمي لميواتف الذكية والموحات الذكية المقام 
ستراتيجية مؤسسة كوندور الكترونيكس من  مؤخرا بمدريد باسبانيا، وىذا ما يؤكد مساعي وا 

يا من اجل الترويج خالل استيداف جميع األسواق العالمية خاصة إفريقيا وأوروبا حال
% من المبحوثين الذين أجابوا عن ىذا  02.38لممؤسسة ومنتجاتيا، في حين ان نسبة 

السؤال عبروا عن ذلك من خالل ربط المؤسسة بالجميور الخارجي والتواصل معو 
من خالل  وخاصة عن طريق موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك وكذا البريد االلكتروني،

أما  *وني الذي تعتمده المؤسسة منذ سنوات مضت،  وشبكة االنترنيت،التوظيف االلكتر 
% من الذين يعتقدون ان التكنولوجيا الحديثة لمعالم واالتصال حسنت من 04.28نسبة 

االتصال الخارجي يرون ذلك في تحسين صورة المؤسسة في عمى كل األصعدة وفي 
زبائنيا، في حين ان نسبة  جميع المجاالت والنشاطات وكذا لدي متعاممييا وجميور

% منيم عبروا عن ذلك من خالل تسييل االتصال بالمؤسسات األخرى وربط 04.32
العالقات معيا وىذا ما أكده  لنا المدير العام لمؤسسة كوندور الكترونيكس، من خالل 
عقد شراكة من اجل اقتناء منتجات كوندور مع المؤسسات الوطنية العمومية، عقد شراكة 

معة البشير اإلبراىيمي من اجل  توظيف خريجي الجامعة من التخصصات العممية مع جا
وخاصة حاممي شيادات االلكتروميكانيك، واإلعالم اآللي، وخدمات ما بعد البيع، تزيد كل 
 الطاعات العمومية بالمنتجات. والعديد من االتفاقيات مع شركة أجنبية صينية ويابانية. 

        
 

                                                           

( الخاص بشبكة انترنيت مؤسسة كوندور، أو زيارة الموقع الرسمي الخاص بيا: 2* انظر المالحق، الممحق رقم)
WWW.CONCDOR.DZ. 
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(: يوضح آراء المبحوثين حول ما إذا كانت تكنولوجيا االتصال الحديثة قد 38جدول رقم )
 حسنت من مستوى اإلنتاجية في مؤسسة كوندور الكترونيكس.

 % ت  أراء المبحوثين
 54.82 32 كثيرا 
 08.32 88 قميال 

 03.42 00 لم تحسن 
 822 28 المجموع 

 
العالقة بين كمية المنتجات والموارد المستخدمة تدعى اإلنتاجية، لقد أضحت  

الزيادة في إنتاجية مختمف المنتجات من اجل المنافسة في ظل السوق  أحد القوانين 
األساسية لتطور المؤسسة االقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة، وتكنولوجيا االعالم 

رة عمى اإلنتاجية في المؤسسة محل الدراسة، وىذا ما واالتصال الحديثة أثرت بصورة كبي
% من المبحوثين أن تكنولوجيا 03.42تؤكده بيانات الجدول الموضح أعاله، إذ يرى 

% منيم 08.32االتصال الحديثة لم تحسن أبدا من مستوى اإلنتاجية، في حين يرى نسبة 
تكنولوجيا االعالم % من المبحوثين يرون ان 54.82أنيا حسنت قميال، بينما نسبة 

 واالتصال الحديثة حسنت من مستوى اإلنتاجية في مؤسسة كوندور الكترونيكس.
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(: يوضح مظاىر تحسين اإلنتاجية التي أتاحتيا تكنولوجيا االعالم و 52جدول رقم )
                                 في مؤسسة كوندور:  –في حالة اإليجاب  –االتصال الحديثة 

 اىر تحسنمظ
 اإلنتاجية  

 المجموع  ال  نعم 
 % ت % ت % ت

 822 04 33.42 32 55.00 44 زيادة الدقة في األداء
 822 04 38.22 42 52.02 48 السرعة ي األداء

 822 04 08.20 02 42.83 34 الرفع من كفاءة العمل
سيولة الوصول إلى 

 الزبون 
03 45.20 34 03.82 04 822 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:

  
% من 42.83من خالل تحميل البيانات في الجدول أعاله يتضح لنا ان نسبة   

المبحوثين الذين يعتقدون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت من مستوى 
تمف اإلنتاجية من خالل الرفع من كفاءة العمل اإلداري الحديث الذي يعتمد كميا عمى مخ

% منيم يرون أنيا حسنت من 52.02الشبكات االتصالية وأجيزة الحواسيب، أما نسبة 
% منيم يرون التحسن في 55.00اإلنتاجية من خال السرعة في األداء، بينما نسبة 

% من المبحوثين الذين 45.20اإلنتاجية من خالل زيادة الدقة في األداء، في حين نسبة 
ة حسنت من اإلنتاجية من خالل سيولة الوصول إلى الزبون، يرون ان التكنولوجيا الحديث

ففي الوقت الراىن تستخدم التسويق االلكتروني والتوظيف االلكتروني الذي تعمل بو 
المؤسسة منذ سنوات، وكذا اإلشيار لمختمف المنتجات عن طريق مواقع التواصل 

                                                           

 .يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة 
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الزبائن لمختمف  من االجتماعي الفيسبوك، وكذا شبكة االنترنيت واستقطاب اكبر عدد
 منتجات المؤسسة.

(: يوضح آراء المبحوثين حول مدى تحسين تكنولوجيا االتصال الحديثة 58جدول رقم )
 لمحيط العمل في مؤسسة كوندور الكترونيكس.

 % ت أراء المبحوثين
 34.22 48 كثيرا 
 42.02 43 قميال 

 82.22 80 لم تحسن 
 822 28 المجموع 

 
بطبيعة الحال ان دخول التكنولوجيا إلى حياتنا يغر الكثير من األنماط فييا،  

كذلك ىو الحال بالنسبة ل دخول تكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة إلى العمل 
المؤسساتي غّير من طريقة العمل، وىذا ما أدى إلى ظيور محيط عمل جديد في ظل 

في مدى  المبحوثين حول مدى تحسين تكنولوجيات حديثة، وعن أراء المبحوثين 
تكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة لمحيط العمل، حيث يظير جميا في بيانات الجدول 

%من المبحوثين يرون ان التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال 34.22أعاله ان نسبة 
يا % منيم أن42.02حسنت كثرا من محيط العمل في المؤسسة، في حين ترى نسبة 

% منيم يرون أنيا لم تحسن أبدا من 82.22حسنت قميال من محيط العمل، بينما نسبة 
محيط العمل ن وتفسر النسب بالعالية لصالح كثيرا وقميال الن اغمبيم يتماشون مع 
التطورات الحاصمة ويتقبمون مختمف االبتكارات ويستخدمونيا في مختمف أساليب العمل 

 يير االيجابي.أو باألحرى يتماشون مع التغ
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وقد نفسر ىذه النسبة األخيرة بعدم استخدام أو عدم تقبل التغيير الذي تعززه النظرة  
السمبية لممبتكرات، والتي تيدد بوجود الفرد وتكرس صعوبة تغيير عادات واتجاىات و 

 1سموكات  الفرد.
(: يوضح مظاىر تحسين محيط العمل التي أفرزتيا تكنولوجيا االتصال 50جدول رقم )

 في مؤسسة كوندور الكترونيكس: –في حالة اإليجاب  -الحديثة 
 مظاىر       

 تحسين محيط العمل 
 المجموع ال نعم
 % ت  % ت   % ت 

 822 44 02.52 52 48.52 04 رفع الروح المعنوية
 822 44 03.00 82 45.43 55 توفير بيئة أفضل 

المحافظة عمى صحة 
 العاممين

08 02.40 50 48.03 44 822 

 822 44 52.82 34 38.82 42 تيسير أساليب العمل 
 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:

 
تشير األدبيات أن تكنولوجيا االتصال الحديثة حسنت من محيط العمل بحيث  

ساىمت في رفع الروح المعنوية لمموظفين، وذلك نتيجة لكثير من الضغوط التي 
يتعرضون ليا بسبب ما بفرضو عمييم العمل اليومي في جوانبو المتكررة والروتينية، 

تمك األعمال وما يتطمبو من جيد، األمر  وانعدام الكثير من الحوافز ليم في األداء مثل
الذي يجعميم يصابون بكثير من الممل، إضافة إلى توفير تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 2 لبيئة أفضل لممارسة العمل.

                                                           

 .844حورية بولعويدات، مرجع سابق، ص  8
 .يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة 
 .844حورية بولعويدات، مرجع سابق، ص  2
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% من المبحوثين  الموافقين عمى 45.43ومنو فان البيانات في الجدول أعاله أن نسبة  
يثة حسنت من محيط العمل، كان ذلك من خالل أن تكنولوجيا االعالم و االتصال الحد

توفير بيئة أفضل مقارنة ببيئة العمل السابقة التي كانت تتميز بالكثير من والممل والروتين 
% منيم أنيا 38.82والتعب، وتكمف جيد اكبر مما ىي عميو اآلن، في حين ان نسبة .
% 48.52بينما نسبة حسنت من محيط العمل من خالل تيسير أساليب العمل وتسييميا، 

منيم يرون ذلك في أنيا رفعت الروح المعنوية لمعمال من خالل اختزال الوقت والتكرار في 
% منيم يرون أنيا حسنت من 02.40العمل والروتين اليومي لألعمال اليدوية، و نسبة 

محيط العمل من خالل المحافظة عمى صحة العاممين.  بحيث ساىمت في المحافظة 
عاممين، حيث ان التكنولوجيا الحديثة اليوم اختزلت الكثير من الجيد الكبير عمى صحة ال

والوقت الطويل حيث ان الحاسوب ومختمف الشبكات والمواقع االتصالية خففت معانات 
 العاممين في المجال االدراي.
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(: يوضح من آراء المبحوثين في مؤسسة كوندور الكترونيكس حول ما إذا 54جدول رقم )   
 كانت لتكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة سمبيات.

 
 
 
 
 

 
لعل ابرز نقطة يمك اإلشارة إلييا انو رغم ما تممكو وتحممو التكنولوجيا الحديثة  

لإلعالم واالتصال من ايجابيات كثيرة والتي تم ذكرىا  في الجانب النظري، إال أنيا ال تخمو 
% من 34.22من السمبيات، ومن مالحظة الجدول السابق في األعمى نجد ان نسبة 

ر الكترونيكس يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة ال المبحوثين في مؤسسة كوندو 
% 08.02تحتوي عمى سمبيات، وىي النسبة األعمى بين النسب، في حين نجد ان نسبة 

منيم يرون ان التكنولوجيا بيا سمبيات بدرجة متوسطة واحتمت المرتبة الثانية بين النسب، في 
ن سمبيات التكنولوجيا الحديثة لإلعالم % من المبحوثين يرون ا04.22حين ان نسبة 

واالتصال كثيرة، ويجع تباين النسب كون التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال ليا الكثير 
 من المزايا وااليجابيات إال أنيا ال تخموا من السمبيات.

 
 
 
 
 

 %       ت  أراء المبحوثين
 04.22 03 بدرجة كبيرة 

 08.02 00 بدرجة متوسطة  
 34.22 48 بدرجة ضعيفة 

 822 28 المجموع 
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           :  –في حالة اإليجاب  –(: يوضح نوع السمبيات 53جدول رقم )
 المجموع ال  نعم  السمبيات 

 % ت % ت % ت
 822 28 40.32 02 04.58 08 تقميص الوظائف 

 822 28 44.50 08 00.34 02 تيديد حماية المعمومات
 822 28 20.58 44 84.32 80 مخاطر التموث بفيروسات
 822 28 28.22 22 82.88 8 المخاطر الصحية لمعاممين
 822 28 00.08 58 44.42 42 تقميص العالقات الشخصية

صعوبة التعامل مع 
 التكنولوجيا 

80 84.84 44 20.20 28 822 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:

 
% من المعنيين باالستجواب يرون 44.42يبين الجدول الموضح أعاله ان نسبة  

أن الستخدام تكنولوجيا االعالم  االتصال الحديثة تقمص العالقات الشخصية بين العمال في 
المؤسسة من خالل ان التكنولوجيا الحديثة تحصر معامالتيم مع أجيزة وشبكات صماء، في 

ان التكنولوجيا الحديثة قمصت من الوظائف وخاصة في % منيم يرون 04.58حين نسبة 
وقتنا الراىن حيث ان التكنولوجيا قمصت العديد من الوظائف حيث يمكن القول انو ما كان 
يعممو مجموعة من األفراد بدون حواسيب وشبكات أصبح يعممو فراد أو عامال واحدا مزودا 

التكنولوجيا الحديثة تيدد حماية  % منيم يرون ان00.34بالتكنولوجيا الحديثة، ونسبة 
المعمومات في مختمف األنظمة والشبكات واألجيزة، خصوصا من خالل اختراق ىذه 
الشبكات واألجيزة من طريق االختراق، وليذا تسعى المؤسسات بشتى أنواعيا لضمان 
الحماية عن طريق تأمين شيفرة لكل مستخدم أو باألحرى لكل عامل لدييا، بينما نسبة 

                                                           

 .يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة 
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% من المعنيين باالستجواب يرون ان ىناك صعوبة لمتعامل مع التكنولوجيا الحديثة 84.84
ومختمف شبكاتيا ووسائطيا المتطورة وخاصة وأنيم  يالقون صعوبات تقنية ولغوية في 

% منيم يرون ان التكنولوجيا الحديثة معرضة لمخاطر 84.32التعامل معيا، في حين نسبة 
ن شأنيا إتالف البرامج والممفات التي تخص المؤسسة، وذلك رغم التموث بفيروسات والتي م

برامج التحصين وحماية الشبكات التي يقوم بيا القائمين عمى ىذا المجال في المؤسسة، بينما 
% منيم والذين يرون ان استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال خطر 82.88نسبة 

ضعف بين النسب، وىذا تؤكده العديد من الدراسات عمى صحة العاممين، وىي النسبة األ
 24" حيث أجريا مسح Daliva- tungعمى غرار دراسة أجريت من قبل " داليفيا وتينغ" "

مؤسسة في سنغافورة، وقد أظيرت النتائج أن أكثر من مخاطر صحية من حيث الجيد في 
العين، والذي يسببو استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة، وىناك آالم في الظير خصوصا 

عامل  34بالنسبة ليؤالء الذين لسنوات طويمة، ودراسة حورية بولعويدات التي أجريت عمى 
ي مؤسسة سونمغاز بقسنطينة والتي توصمت لنفس النتائج فيما يخص المخاطر الصحية ف

لمعاممين من خالل الجيد في العين و آالم الظير والتي تترتب عن سمبيات استخدام 
 1 التكنولوجيا الحديثة.

وبعد معرفة أثر استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى مستوى أداء مؤسسة كوندور 
يكس، من خالل النسب المؤوية، سنتطرق إلى الفرضيات التي تنطوي تحت ىذا الكترون

، والتي كانت عمى النحو SPSSالمحور، والتي سنقوم بتحميميا إحصائيا باستخدام برنامج 
 األتي: 

 
 
 

                                                           

 .840حورية بولعويدات، مرجع سابق، ص   8
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الفرضية السادسة: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين استخدام تكنولوجيا االعالم 
تغيير في شكل العمل في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى واالتصال الحديثة   وال

 .0.05داللة 
 ( صممنا الجدول األتي:33(، والجدول رقم )34استنادا إلى معطيات الجدول رقم )

( يبين العالقة بين استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة والتغير في 55جدول رقم)
 *شكل العمل بمؤسسة كوندور: 

                                                           

 * يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.
 ،(88.435) =2.28 داللة مستوى عند ،(4.285= )2.25 داللة ومستوى( 8)حرية  درجة عند الجدولية( 0)قيم كا **
 (.80.000= )2.228 داللة مستوى وعند

 *** دال إحصائيا.

أنماط التغيير 
 في 

 شكل العمل

  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 د.ح

 
 0كا

 
 مستوى
 الداللة

 معامل 
 االرتباط

P.R   
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

  58.55  54 التجييزات 
40  

32.33 28 822 8 343203  
** 

23222 
  *** 

23085 

 53220 8 822 28 40.32 02 04.58 08 معارف األفراد 
   ** 

23285 
  *** 

23054 

 53400 8 822 28 42.42 04 08.08 00 أساليب العمل
   ** 

23284 
   

*** 

23054 

 433284 8 822 28 02.22 05 48.88 03 التواصل 
   ** 

2.222 
  *** 

23880 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
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( والذي يبين العالقة بين استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال 55يدل الجدول السابق رقم )
الحديثة ونمط التغيير في شكل العمل  بمؤسسة كوندور عمى ان أعمى نسبة وقد كانت  
لممبحوثين الذين يعتقدون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة أحدثت تغيير في شكل 

% لمذين 48.88ذي احتل المرتبة األولى بنسبة العمل بالمؤسسة من خالل مقترح التواصل ال
% منيم أجابوا عمى ىذا المقترح 02.22أجابوا عمى ىذا المقترح بــ نعم، في حين ان نسبة  

( ومستوى داللتيا 8( عند درجة حرية )433284( المحسوبة ) 0بـــ ال، بينما كانت قيمة كا )
لتيا دال إحصائيا، ومنو يمكن (، وىي اكبر من قيمو الجدولة، ومستوى دال2.222ىو )

القول انو توجد فروق لصال المقترح نعم بأعمى نسبة وتكرار، في حين يمكن القول انو توجد 
عالقة بين أراء المبحوثين حول استخدام التكنولوجيا الحديثة ونمط التغيير الذي حدث في 

ة أو باألحرى % وىي عالقة قوي88.02( أي 23880شكل العمل وقد بمغت شدة العالقة )
 مرتفعة جدا.

% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم 58.55كما نالحظ ان نسبة        
واالتصال الحديثة أحدثت تغييرا في شكل العمل من خالل مقرح التجييزات اجابو بـــ نعم وقد 

% منيم أجابوا 32.33احتل ىذا المقترح المرتبة الثانية مقارنة بباقي المقترحات، مقابل نسبة 
( ومستوى داللتيا ىو 8(  عند درجة حرية)343203( الجدولية)0بـــ ال، وقد بمغت قيمة كا)

( وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين أراء 23222)
شدة  المبحوثين حول إدخال التكنولوجيا الحديثة والتغير في شكل العمل بالمؤسسة، وقد بمغت

 % وىي عالقة قوية أو باألحرى مرتفعة.08.52( أي 23085العالقة )
% المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال 08.08في حين ان نسبة        

الحديثة أحدثت تغييرا في شكل العمل من خالل أساليب العمل والذين أجابوا بـــ نعم عمى ىذا 
% منيم 42.42الثالثة مقارنة بباقي المقترحات، مقارنة بنسبة  المقترح، وقد احتل المرتبة

( ومستوى 8( عند درجة حرية )53400( المحسوبة )0الذين أجابوا بــ ال، وقد كانت قيمة كا)
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(، وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين 23284داللتيا ىو )
ال الحديثة وتغيير في نمط العمل من خالل مقترح أساليب استخدام تكنولوجيا االعالم واالتص

 %، وىي عالقة ضعيفة. 05.42( أي23054العمل وقد بمغت شدة العالقة)
% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال  04.58بينما نسبة        

خالل مقترح معارف الحديثة أحدثت تغييرا في شكل العمل بمؤسسة كوندور الكترونيكس من 
األفراد أجابوا بــ نعم وقد احتل ىذا المقترح المرتبة الرابعة واألخيرة بالنسبة لباقي المقترحات، 

( 53220( المحسوبة )0% منيم أجابوا بــ ال، في حين كانت قيمة كا)40.32مقابل نسبة
لية، ومنو (، وىي اكبر من قيميا الجدو 23285( ومستوى داللتيا ىو )8عند درجة حرية )

يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة وتغيير في 
%،  05.42( أي 23054نمط العمل من خالل مقترح أساليب العمل وقد بمغت شدة العالقة)

 وىي عالقة ضعيفة.
يا ليا عالقة والمالحظ ان كل المقترحات الخاصة بالتغيير في شكل العمل داخل المؤسسة كم

ذات داللة احصائية مع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حيث ان قيم كاي 
( المحسوبة فييم كانت اكبر من قيميا الجدولية، كما ان مستوى الداللة الخاص 0التربيع )كا

 .2.25بكامل المقترحات وعالقتيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة دال إحصائيا عند 
% الخاص باالستخدام التكنولوجيا من خالل المقترحات  30.20بمغ متوسط النسب وقد 

 الخاصة بالتغيير في شكل العمل داخل لمؤسسة كوندور وىي نسبة متوسطة عمى العموم.
وقد كان متوسط شدة العالقة معامل االرتباط لجميع مؤشرات التغيير في شكل العمل       

- 2.542م التكنولوجيا الحديثة بمؤسسة كوندور داخل المؤسسة وعالقتو باستخدا
، وىي عالقة متوسطة، حيث يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام -%(54.22)

التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال والتغيير في شكل ونمط العمل بمؤسسة كوندور 
ثير ايجابي( حيث الكترونيكس، وىي عالقة متوسطة، وتعتبر ىذه العالقة ايجابية )ليا تأ

كمما زاد استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة كمما تغير أنماط وأشكال العمل 
 بالمؤسسة، ومنو يمكن القول ان الفرضية التي افترضيا الباحث قد تحققت.
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تكنولوجيا االعالم  استخدام بين عالقة ذات داللة احصائية الفرضية السابعة: توجد
 .0.05 داللة مستوى عند لمؤسسة كوندور الداخمي االتصال تحسن و واالتصال الحديثة

 ( صممنا الجدول األتي:30(، والجدول رقم )35استنادا إلى معطيات الجدول رقم )
 وتحسن الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة يبين( 50)رقم جدول

 * كوندور: لمؤسسة االتصال الداخمي

                                                           

 * يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.
 ،(88.435=)2.28 داللة مستوى عند ،(4.285= )2.25 داللة ومستوى( 8)حرية درجة عند الجدولية( 0)قيم كا **
 (.80.000= )2.228 داللة مستوى وعند

 *** دال إحصائيا.

 مظاىر تحسن
 االتصال الداخمي

  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 د.ح

 
 2كا

 
 مستوى
 الداللة

 معامل 
 االرتباط

P.R   
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

سرعة تداول و وصول 
 المعمومات 

54 42.00 00 08.44 45 822 8 823588 
  ** 

23222 
  *** 

23384 

 823443 8 822 45 30.00 40 54.44 34 تسييل سيرورة العمل 
   ** 

23228 
  *** 

23448 

 القضاء عمى التشويش
 الذي يصيب المعمومة  

40 32.22 48 50.22 45 822 8 43800 
   ** 

23222 
   

*** 

23422 

 23404 8 822 45 32.22 40 50.22 48  تسييل التفاعل 
** 

2.223 
  *** 

 
23444 

سيولة االتصال بين 
 الموظفين 

50 43.00 88 05.44 45 822 8 003455 
    ** 

23222 
  *** 

 
23552 

القضاء عمى عوائق 
 االتصال 

 

53 40.22 08 02.22 45 822 8 883250  
   ** 

2.222 
 *** 

23583 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
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( والذي يبين العالقة بين استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال 50يدل الجدول السابق رقم )
الحديثة وتحسن االتصال الداخمي لممؤسسة عمى ان اعمي نسبة وقد كانت  لممبحوثين الذين 
يعتقدون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت االتصال الداخمي لممؤسسة من 

% 43.00الذي احتل المرتبة األولى بنسبة  خالل مقترح سيولة االتصال بين الموظفين
% منيم أجابوا عمى ىذا 05.44لمذين أجابوا عمى ىذا المقترح بــ نعم، في حين ان نسبة  

 المقترح بـــ ال.
في حين المبحوثين الذين يعتقدون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت من 

% 40.22وائق االتصال بمغت نستيم االتصال الداخمي من خالل مقترح القضاء عمى ع
الذين اجابو بـ نعم، وىي نسبة مرتفعة كون التكنولوجيا الحديثة قضت عمى بعض العوائق 
من بينيا التشويو الذي قد يصيب المعمومة وكذا سرعة وسيولة وصول المعمومة، اختزال 

يا ان تكنولوجيا % منيم أجابوا بــ ال، وىو ما يوضح جم02.22الوقت والجيد،  مقابل نسبة 
االعالم واالتصال الحديثة حسنت من االتصال الداخمي لمؤسسة كوندور الكترونيكس من 
 خالل القضاء عمى مختمف عوائق االتصال التي كانت تحدث سابقا في االتصال التقميدي. 

% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة 42.00بينما نسبة 
من االتصال الداخمي من خالل سرعة تداول ووصول المعمومة اجابو بــ نعم، وذلك  حسنت

كون التكنولوجيا الحديثة سرعت أنماط االتصال واختزلت الوقت والجيد والمسافات، مقال 
 % منيم اجابو بـ ال كونيم يعتقدون عكس ذلك.08.44نسبة 
االعالم واالتصال الحديثة حسنت % من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا 54.44ونسبة 

من االتصال الداخمي من خالل تسييل سيرورة العمل داخل المؤسسة اجابو عمى المقترح بــ 
نعم، كون ان التكنولوجيا زادت من تسييل سيرورة العمل داخل المؤسسة والترابط والتفاعل 

 .% منيم اجابو بــ ال30.00بين مختمف األجيزة اإلدارية، مقابل نسبة 
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% من المبحوثين اجابو عمى المقترح تسييل التفاعل بين العمال داخل 50.22بينما نسبة 
المؤسسة بـ نعم، كونيم يرون ان التكنولوجيا الحديثة تسيل التفاعل بين العمال من خالل 

% منيم يرون عكس ذلك وىم الذين 32.22زيادة التواصل وربط العالقات، مقابل نسبة 
 قترح بالسمب أو باألحرى بـــ ال.أجابوا عمى ىذا الم

% من المبحوثين الدين يعتقدون ان تكنولوجيا 32.22ونالحظ أيضا ان نسبة 
االعالم واالتصال الحديثة حسنت من االتصال الداخمي لمؤسسة كوندور من خالل القضاء 

 % منيم50.22عمى التشويو الذي قد يصيب المعمومة اجابو عمى المقترح نعم، مقابل نسبة 
أجابوا عمى المقترح بـــ ال، وىنا نسبة المبحوثين الذين أجابوا  بــ ال كانت اكبر من نظرائيم 
الذين أجابوا بنعم، كونيم يرون ان التكنولوجيا اإلعالمية الحديثة لم تقضي عمى مختمف 

تالف الممفات والبرامج.   التشويو الذي قد يصيب المعمومة من فيروسات وا 
تكنولوجيا االعالم  استخدام بين العالقة يبين والذي السابق الجدول لخال كما نالحظ من

 سرعة خالل من الكترونيكس كوندور لمؤسسة الداخمي االتصال وتحسن واالتصال الحديثة
( 823588)كانت المحسوبة(  0كا)كاي التربيع  قيمة ان لنا يظير المعمومة ووصول تداول
 ان الجدولية و يمكن قيمتيا من اكبر وىي  (2.222) داللتيا  ومستوى( 8)حرية  درجة عند
 تداول وسرعة تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة استخدام بين عالقة توجد انو نقول

( 2.384كوندور، وقد بمغت شدة العالقة بين المتغيرين ) مؤسسة داخل المعمومة ووصول
 % وتعتبر العالقة قوية.38.42أي 
 ومستوى( 8) حرية درجة عند( 823443) كانت المحسوبة( 0كا)التربيع  كاي قيمة ان كما

 استخدام بين عالقة توجد انو نقول ومنو الجدولية، قيمتيا اكبر من وىي ،(23228) داللتيا
 سيرورة وتحسن االتصال الداخمي من خالل تسييل تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة

(  أي 2.444، وقد بمغت شدة العالقة بين المتغيرين)الكترونيكس كوندور مؤسسة في العمل
 % وتعتبر عالقة قوية.44.82
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 درجة عند( 23440)بمغت قد المحسوبة( 0)كا قيمة ان أعاله الجدول في جميا يظير كما
 توجد انو نقول ومنو الجدولية قيميا من اكبر وىي ،(2.242) داللتيا ومستوى ( 8)حرية
 قد الذي التشويش عمى القضاء و  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة استخدام بين عالقة
الكترونيكس، وقد بمغت شدة العالقة بين المتغيرين   كوندور مؤسسة في المعمومة يصيب
 % وتعتبر عالقة قوية.38.42
 ومستوى( 3)حرية درجة عند( 333050)قيمتيا بمغت قد المحسوبة( 0)كا قيمة ان ونالحظ
 استخدام بين عالقة انو توجد نقول وىنا الجدولية قيميا من اكبر وىي( 2.222) داللتيا

كوندور، وقد بمغت شدة  مؤسسة في التفاعل وتسييل تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 % وتعتبر عالقة قوية.38.42العالقة بين المتغيرين 

 اكبر وىي( 23223) داللتيا ومستوى( 4)حرية درجة عند( 843804( )0)كا قيمة كانت وقد
استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال  بين عالقة توجد انو ونستنتج الجدولية قيميا من

الكترونيكس، وقد بمغت شدة  كوندور مؤسسة في الموظفين بين االتصال سيولة و الحديثة
 % وتعتبر عالقة قوية.38.42العالقة بين المتغيرين  

( 4)حرية درجة عند( 483302)بمغت قد المحسوبة( 0)كا مةقي ان أعاله الجدول ويكشف
 نقول انو توجد ان يمكن ومنو الجدولية، قيميا من اكبر وىي( 2.222) داللتيا ومستوى
 االتصال عوائق عمى القضاء و تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة استخدام بين عالقة
% وتعتبر 38.42العالقة بين المتغيرين الكترونيكس، وقد بمغت شدة  كوندور مؤسسة داخل

 عالقة قوية.
والمالحظ ان مؤشرات أو المقترحات الخاصة باالتصال الداخمي الستة كميا ليا عالقة ذات 
داللة احصائية مع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حيث ان قيم كاي التربيع 

لية، كما ان مستوى الداللة الخاص بكامل ( المحسوبة فييم كانت اكبر من قيميا الجدو 0)كا
 .2.25المقترحات وعالقتيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة دال إحصائيا عند 
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% الخاص باالستخدام التكنولوجيا من خالل  00.33وقد بمغ متوسط النسب       
وىي نسبة متوسطة عمى العموم،  المقترحات الخاصة باالتصال الداخمي لمؤسسة كوندور

وقد كان متوسط شدة العالقة معامل االرتباط لجميع مؤشرات االتصال الداخمي لممؤسسة 
، وىي -%(30.22)- 2.3022وعالقتو باستخدام التكنولوجيا الحديثة بمؤسسة كوندور 

لإلعالم  عالقة مرتفعة، حيث يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة
واالتصال وتحسن االتصال الداخمي، وىي عالقة مرتفعة، وتعتبر ىذه العمقة ايجابية، حيث 
كمما زاد استخدام التكنولوجيا الحديثة كمما زاد االتصال الداخمي لممؤسسة،  ومنو يمكن القول 

 ان الفرضية التي افترضيا الباحث قد تحققت.
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قة ذات داللة احصائية استخدام  تكنولوجيا االعالم واالتصال الفرضية الثامنة: توجد عال
الحديثة و تحسن االتصال الخارجي في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى داللة 

0.05. 
 ( صممنا الجدول األتي:32(، والجدول رقم )34استنادا إلى معطيات الجدول رقم )

 وتحسن الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة يبين( 54)رقم جدول
 * كوندور: لمؤسسة االتصال الخارجي

 

                                                           

 المبحوث أكثر من إجابة.* يمكن ان يختار 

 ،(88.435=)2.28 داللة مستوى عند ،(4.285= )2.25 داللة ومستوى( 8)حرية درجة عند الجدولية( 0)قيم كا **
 (.80.000= )2.228 داللة مستوى وعند

 *** دال إحصائيا.

 مظاىر تحسن   
 االتصال الخارجي 

  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 د.ح

 
 2كا

 
 مستوى
 الداللة

 معامل 
 االرتباط

 P.R 
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

 التعريف بالمؤسسة
 متعاممييالدى 

54  40.02  02 04.48 44 822 8 523242 
  ** 

23222 
  *** 

23204 

 تحسين صورة 
 المؤسسة 

30 04.28 04 40.82 44 822 8 403803 
   ** 

23228 
  *** 

23004 

 ربط المؤسسة بالجميور 
 الخارجي والتواصل معو

52 02.38 04 48.52 44 822 8 383238 
   ** 

23222 
   *** 

23438 

 تسييل االتصال 
 بالمؤسسات األخرى

02 04.48 54 40.02 44 822 8 43803 
   ** 

2.222 
  *** 

23480 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
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الذين يرون ان  % من المبحوثين40.02( ان نسبة 54يبين الجدول السابق رقم )       
تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت من االتصال الخارجي من خالل مقترح التعريف 
بالمؤسسة لدى متعاممييا بصورة اكبر والذين أجابوا بــ نعم، وىي النسبة التي احتمت المرتبة 

ال في ىذا  % منيم الذين أجابوا بــ04.48األولى مقارنة بباقي النسب األخرى، مقابل نسبة 
( ومستوى داللتيا 8( عند درجة حرية )523242( المحسوبة )0المقترح، وقد بمغت قيمة كا)

(، وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين 2.222ىو )
استخدام التكنولوجيا وتحسين االتصال الخارجي لمؤسسة كوندور الكترونيكس من خالل 

( 23204ف بالمؤسسة، وقد بمغت شدة عالقة معامل االرتباط بين المتغيرين )المقترح التعري
 %، وىي عالقة قوية جدا، أو باألحرى ليا اثر ايجابي كبير. 20.42أي 

% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم 02.38كما نالحظ ان نسبة       
مقترح ربط المؤسسة بالجميور  واالتصال الحديثة حسنت من االتصال الخارجي من خالل

الخارجي والتواصل معو والذين أجابوا بــ نعم، وىي النسبة التي احتمت المرتبة الثانية مقارنة 
% منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد 48.52بباقي النسب األخرى، مقابل نسبة 

وى داللتيا ىو ( ومست8( عند درجة حرية )383238( المحسوبة )0بمغت قيمة كا)
(، وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام 2.222)

التكنولوجيا وتحسين االتصال الخارجي لمؤسسة كوندور الكترونيكس من خالل مقترح ربط 
المؤسسة بالجميور الخارجي والتواصل معو ، وقد بمغت شدة عالقة معامل االرتباط بين 

%، وىي عالقة قوية جدا، أو باألحرى ليا اثر ايجابي  43.82( أي 23438رين )المتغي
 كبير.
% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم  04.28في حين ان نسبة       

واالتصال الحديثة حسنت من االتصال الخارجي من خالل مقترح تحسين صورة المؤسسة 
ة التي احتمت المرتبة الثالثة مقارنة بباقي النسب األخرى، والذين أجابوا بــ نعم، وىي النسب



 البيانات على ضوء الفرضياتحتليل                                             :    الرابعالفصـــــل 

 
115 

( 0% منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد بمغت قيمة كا) 40.82مقابل نسبة 
(، وىي اكبر من 2.228( ومستوى داللتيا ىو )8( عند درجة حرية )403803المحسوبة )

ة بين استخدام التكنولوجيا وتحسين االتصال قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالق
الخارجي لمؤسسة كوندور الكترونيكس من خالل مقترح تحسين صورة المؤسسة، وقد بمغت 

%، وىي عالقة قوية أو  00.42( أي 23004شدة عالقة معامل االرتباط بين المتغيرين )
 مرتفعة، أو باألحرى ليا اثر ايجابي كبير.

لمبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة % من ا04.48بينما نسبة 
حسنت من االتصال الخارجي من خالل مقترح تحسين صورة المؤسسة والذين أجابوا بــ نعم، 

% 40.02وىي النسبة التي احتمت المرتبة األخيرة مقارنة بباقي النسب األخرى، مقابل نسبة 
( عند 43803( المحسوبة )0قترح، وقد بمغت قيمة كا)منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا الم

(، وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن 2.222( ومستوى داللتيا ىو )8درجة حرية )
القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا وتحسين االتصال الخارجي لمؤسسة كوندور 

األخرى ويرجع الباحث ذلك كون  الكترونيكس من خالل مقترح تسييل االتصال بالمؤسسات
انو ىناك بعض اإلدارات فقط مقتصر نشاطيا عمى االتصاالت الخارجية لممؤسسة فقط 

%، وىي عالقة 48.02( أي 23480مقارنة بباقي اإلدارات األخرى، وقد بمغت شدة عالقة )
 ضعيفة، أو باألحرى ليا اثر ايجابي ضعيف.

صة باالتصال الخارجي كميا ليا عالقة ذات داللة والمالحظ ان مؤشرات أو المقترحات الخا
احصائية مع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور الكترونيكس، 

( المحسوبة فييم كانت اكبر من قيميا الجدولية، كما ان 0حيث ان قيم كاي التربيع )كا
م التكنولوجيا الحديثة دال إحصائيا مستوى الداللة الخاص بكامل المقترحات وعالقتيا باستخدا

 .2.25عند 
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% الخاص باالستخدام التكنولوجيا من خالل  54.24وقد بمغ متوسط النسب        
المقترحات الخاصة باالتصال الداخمي لمؤسسة كوندور وىي نسبة متوسطة، وقد كان 

سة وعالقتو متوسط شدة العالقة معامل االرتباط لجميع مؤشرات االتصال الداخمي لممؤس
، وىي عالقة -%(04.42)- 2.044باستخدام التكنولوجيا الحديثة بمؤسسة كوندور 

متوسطة عمى العموم، حيث يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة 
لإلعالم واالتصال وتحسن االتصال الداخمي، وىي عالقة مرتفعة، ومنو يمكن القول ان 

رضيا الباحث قد تحققت، حيث توجد عالقة قوية ومرتفعة وليا اثر ايجابي، الفرضية التي افت
 ر كمما زاد االتصال الخارجي ليا.كمما زاد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مؤسسة كوندو 
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الفرضية التاسعة: توجد عالقة ذات داللة احصائية في استخدام تكنولوجيا االعالم 
واالتصال الحديثة وتحسين إنتاجية العمل في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى 

 .0.05داللة 
 ( صممنا الجدول األتي:52(، والجدول رقم )38استنادا إلى معطيات الجدول رقم )

 وتحسين الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة يبين( 52)رقم جدول
 * كوندور: إنتاجية العمل في مؤسسة

 

                                                           

 * يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.
 ،(88.435=)2.28 داللة مستوى عند ،(4.285= )2.25 داللة ومستوى( 8)حرية درجة عند الجدولية( 0)قيم كا **
 (.83.480= )2.228 داللة مستوى وعند

 *** دال إحصائيا.

 مظاىر تحسن 
 إنتاجية العمل 

  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 د.ح

 
 0كا

 
 مستوى
 الداللة

 معامل 
 االرتباط

 P.R 
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

 زيادة الدقة في 
 األداء

44  55.00  
42  

33.44 04 822 8 403428      
   ** 

23220 
  *** 

23082 
 

 السرعة في 
 األداء  

48 52.02 02 38.48 04 822 8 403848 
   ** 

23228 
  *** 

23430 

 الرفع من كفاءة 
 العمل 

34 42.83 02 08.25 04 822 8 003404 
   ** 

23222 
   

*** 

23803 

 سيولة الوصول 
 إلى الزبون 

03 45.20 34 03.84 04 822 8 833220 
   ** 

2.222 
  *** 

23342 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
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الذين  % من المبحوثين42.83( ان نسبة 52تشير معطيات الجدول السابق رقم )       
يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت من  إنتاجية العمل من خالل مقترح 
التعريف الرفع من كفاءة العمل والذين أجابوا بــ نعم، وىي النسبة التي احتمت المرتبة األولى 

قترح، % منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا الم08.25مقارنة بباقي النسب األخرى، مقابل نسبة 
( ومستوى داللتيا ىو 8( عند درجة حرية )003404( المحسوبة )0وقد بمغت قيمة كا)

(، وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام 2.222)
التكنولوجيا وتحسين إنتاجية العمل  لمؤسسة كوندور الكترونيكس من خالل الرفع من كفاءة 

( أي 23803، وقد بمغت شدة عالقة معامل االرتباط بين المتغيرين )العمل بالمؤسسة
 %، وىي عالقة قوية جدا، أو باألحرى ليا اثر ايجابي كبير.80.32
% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم 52.02كما نالحظ ان نسبة        

السرعة في األداء   واالتصال الحديثة حسنت إنتاجية العمل بالمؤسسة من خالل مقترح
والذين أجابوا بــ نعم، وىي النسبة التي احتمت المرتبة الثانية مقارنة بباقي النسب األخرى، 

( 0% منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد بمغت قيمة كا)38.48مقابل نسبة 
ر من (، وىي اكب2.228( ومستوى داللتيا ىو )8( عند درجة حرية )403848المحسوبة )

قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا وتحسين إنتاجية 
العمل لمؤسسة كوندور الكترونيكس من خالل مقترح السرعة في األداء، وقد بمغت شدة 

%، وىي عالقة قوية جدا، أو  43.02( أي 23430عالقة معامل االرتباط بين المتغيرين )
 اثر ايجابي كبير. باألحرى ليا

% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم  55.00في حين ان نسبة        
واالتصال الحديثة حسنت من إنتاجية العمل من خالل مقترح زيادة الدقة في األداء،  والذين 

، مقابل أجابوا بــ نعم، وىي النسبة التي احتمت المرتبة الثالثة مقارنة بباقي النسب األخرى
( المحسوبة 0% منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد بمغت قيمة كا)33.44نسبة 
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(، وىي اكبر من قيميا 2.220( ومستوى داللتيا ىو )8( عند درجة حرية )403428)
الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا وتحسين إنتاجية العمل 

وندور الكترونيكس من خالل مقترح زيادة الدقة في األداء ، وقد بمغت شدة عالقة لمؤسسة ك
%، وىي عالقة قوية أو مرتفعة، أو  08.22( أي 23082معامل االرتباط بين المتغيرين )
 باألحرى ليا اثر ايجابي كبير.

ديثة % من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الح45.20بينما نسبة 
حسنت إنتاجية العمل بمؤسسة كوندور من خالل مقترح سيولة الوصول إلى الزبون والذين 
أجابوا بــ نعم، وىي النسبة التي احتمت المرتبة األخيرة مقارنة بباقي النسب األخرى، مقابل 

( المحسوبة 0% منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد بمغت قيمة كا)03.84نسبة 
(، وىي اكبر من قيميا 2.222( ومستوى داللتيا ىو )8( عند درجة حرية )833220)

الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة تحسين إنتاجية 
العمل لمؤسسة كوندور الكترونيكس من خالل مقترح سيولة الوصول إلى الزبون، وىي 

المرتبة األخيرة مقارنة بباقي المقترحات، وقد بمغت شدة عالقة النسبة الضعيفة والتي احتمت 
%، وىي عالقة متوسطة، أو باألحرى 34.22( أي 23342معامل االرتباط بين المتغيرين )

 ليا اثر ايجابي متوسط.
والمالحظ ان المقترحات الخاصة تحسين إنتاجية العمل كميا ليا عالقة ذات داللة        

م تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور الكترونيكس، احصائية مع استخدا
( المحسوبة فييم كانت اكبر من قيميا الجدولية، كما ان 0حيث ان قيم كاي التربيع )كا

مستوى الداللة الخاص بكامل المقترحات وعالقتيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة دال إحصائيا 
 .2.25عند 

% الخاص باستخدام التكنولوجيا  الحديثة من خالل 53.23سط النسب وقد بمغ متو        
المقترحات الخاصة بتحسين إنتاجية العمل لمؤسسة كوندور وىي نسبة متوسطة عمى 
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العموم، وقد كان متوسط شدة العالقة معامل االرتباط لجميع مؤشرات تحسين إنتاجية العمل 
، -%(48.22)- 2.482ثة بمؤسسة كوندور لممؤسسة وعالقتو باستخدام التكنولوجيا الحدي

وىي عالقة مرتفعة أو باألحرى قوية، حيث يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام 
التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال وتحسين تحسين إنتاجية العمل بمؤسسة كوندور 

يا الباحث قد الكترونيكس، وىي عالقة مرتفعة، ومنو يمكن القول ان الفرضية التي افترض
تحققت، حيث توجد عالقة بين المتغيرين وتأثير ايجابي بمعني كمما زاد استخدام تكنولوجيا 

 االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور الكترونيكس كمما تحسين إنتاجية العمل.
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الفرضية العاشرة: توجد عالقة ذات داللة احصائية في استخدام التكنولوجيا الحديثة 
لإلعالم واالتصال وتحسين محيط العمل في مؤسسة كوندور الكترونيكس عند مستوى 

 .0.05داللة 
 ( صممنا الجدول األتي:50(، والجدول رقم )58استنادا إلى معطيات الجدول رقم )

 وتحسين الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة يبين( 58)رقم جدول
 * كوندور: محيط العمل في مؤسسة

 

                                                           

 * يمكن ان يختار المبحوث أكثر من إجابة.
 ،(88.435=)2.28 داللة مستوى عند ،(4.285= )2.25 داللة ومستوى( 8)حرية درجة عند الجدولية( 0)قيم كا **
 (.80.000= )2.228 داللة مستوى وعند

 *** دال إحصائيا.

 مظاىر تحسن 
 محيط العمل 

  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 د.ح

 
 0كا

 
 مستوى
 الداللة

 معامل 
 االرتباط

 P.R   
 المجموع  ال نعم
 % ت % ت % ت

رفع الروح 
 المعنوية 

04  48.52 52 02.38 44 822 8 083043 
    ** 

23222 
  *** 

23044 

توفير بيئة 
 أفضل 

55 45.43 82 03.05 44 822 8 043323 
   ** 

23222 
  *** 

23080 

المحافظة عمى 
 صحة 
 العاممين

08 02.40 50 48.04 44 822 8 053428 
   ** 

23284 
   

*** 

23584 

 تسيير أساليب
 العمل 

42 38.28 34 52.82 44 822 8 333322 
   ** 

2.222 
  *** 

23448 

 النسب الموجودة في الجدول مرجحة. مالحظة:
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الذين يرون ان  % من المبحوثين45.43( ان نسبة 58تشير بيانات الجدول السابق رقم)
تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة حسنت من  محيط العمل من خالل مقترح توفير بيئة 
أفضل لمعمل بمؤسسة كوندور والذين أجابوا بــ نعم، وىي النسبة التي احتمت المرتبة األولى 

المقترح،  % منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا03.05مقارنة بباقي النسب األخرى، مقابل نسبة 
( ومستوى داللتيا ىو 8( عند درجة حرية )043323( المحسوبة )0وقد بمغت قيمة كا)

(، وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام 2.222)
التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال حسنت محيط العمل من خالل مقترح توفير بيئة 

سسة كوندور ، وقد بمغت شدة عالقة معامل االرتباط بين المتغيرين أفضل لمعمل بمؤ 
 %، وىي عالقة متوسطة، أو باألحرى ليا اثر ايجابي متوسط.08.02( أي 23080)

% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم 38.28في حين ان نسبة        
تسيير أساليب العمل بمؤسسة واالتصال الحديثة حسنت من  محيط العمل من خالل مقترح 

كوندور والذين أجابوا بــ نعم، وىذه النسبة احتمت المرتبة الثانية مقارنة بالنسب األخرى،  
( 0% منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد بمغت قيمة كا)52.82مقابل نسبة 
ىي اكبر من (، و 2.222( ومستوى داللتيا ىو )8( عند درجة حرية )333322المحسوبة )

قيميا الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم 
واالتصال حسنت محيط العمل من خالل مقترح تسيير أساليب العمل بمؤسسة كوندور، وقد 

%، وىي عالقة 44.82( أي 23448بمغت شدة عالقة معامل االرتباط بين المتغيرين )
 باألحرى ليا اثر ايجابي قوي ومرتفع. قوية، أو

% من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة 48.52بينما نسبة 
حسنت من  محيط العمل من خالل مقترح رفع الروح المعنوية بمؤسسة كوندور والذين أجابوا 

% 02.38خرى، مقابل نسبة بــ نعم، وىذه النسبة احتمت المرتبة الثالثة مقارنة بالنسب األ
( عند 083043( المحسوبة )0منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد بمغت قيمة كا)
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(، وىي اكبر من قيميا الجدولية، ومنو يمكن 2.222( ومستوى داللتيا ىو )8درجة حرية )
حسنت محيط القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال 

العمل من خالل مقترح رفع الروح المعنوية بمؤسسة كوندور، وقد بمغت شدة عالقة معامل 
%، وىي عالقة متوسطة، أو باألحرى ليا اثر 08.02( أي 23080االرتباط بين المتغيرين )

 ايجابي متوسط.
الحديثة % من المبحوثين الذين يرون ان تكنولوجيا االعالم واالتصال 02.40ونسبة        

حسنت من  محيط العمل من خالل مقترح المحافظة عمى صحة العاممين بمؤسسة كوندور 
والذين أجابوا بــ نعم، وىذه النسبة احتمت المرتبة األخيرة مقارنة بالنسب األخرى، مقابل نسبة 

( المحسوبة 0% منيم الذين أجابوا بــ ال في ىذا المقترح، وقد بمغت قيمة كا)48.04
(، وىي اكبر من قيميا 2.222( ومستوى داللتيا ىو )8( عند درجة حرية )083043)

الجدولية، ومنو يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم 
واالتصال وتحسين محيط العمل من خالل مقترح المحافظة عمى صحة العاممين بمؤسسة 

%، 58.42( أي 23584رتباط بين المتغيرين )كوندور، وقد بمغت شدة عالقة معامل اال
 وىي عالقة متوسطة، أو باألحرى ليا اثر ايجابي متوسط.

والمالحظ ان مؤشرات أو المقترحات الخاصة بتحسن محيط العمل كميا ليا عالقة ذات داللة 
احصائية مع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة بمؤسسة كوندور، حيث ان قيم 

( المحسوبة فييم كانت اكبر من قيميا الجدولية، كما ان مستوى الداللة 0لتربيع )كاكاي ا
 .2.25الخاص بكامل المقترحات وعالقتيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة دال إحصائيا عند 

% االستخدام التكنولوجيا من خالل المقترحات  33.84وقد بمغ متوسط النسب        
ل بمؤسسة كوندور وىي نسبة متوسطة عمى العموم، وقد كان الخاصة بتحسن محيط العم

متوسط شدة العالقة معامل االرتباط لجميع مؤشرات محيط العمل لممؤسسة وعالقتو 
، وىي عالقة -%(05.32)- 2.053باستخدام التكنولوجيا الحديثة بمؤسسة كوندور 
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ا الحديثة لإلعالم مرتفعة، حيث يمكن القول انو توجد عالقة بين استخدام التكنولوجي
واالتصال وتحسن محيط العمل لمؤسسة كوندور، وىي عالقة مرتفعة، ومنو يمكن القول ان 
الفرضية التي افترضيا الباحث قد تحققت، حيث ان تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة ليا 

 اثر ايجابي عمى تحسن محيط العمل بمؤسسة كوندور.
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 ثانيا/ النتائج العامة لمدراسة عمى ضوء الفرضيات: 
لقد توصمت الدراسة الميدانية التي قمنا بيا والتي تدور حول استخدام تكنولوجيا         

اإلعالم و االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية الخاصة الجزائرية وبالضبط في 
في اإلجابة  عن التساؤالت  مؤسسة كوندور الكترونيكس، عمى مجموعة نتائج، ساىمت

المطروحة من طرف الباحث، وكذا عن الفرضيات التي اقترحيا في بداية دراستو في الجانب 
 المنيجي لمدراسة، ويمكن حصر النتائج المتحصل عمييا عمى ضوء الفرضيات كاألتي:

اآلتية: ىناك تباين في استخدام تكنولوجيات االعالم و االتصال الحديثة   الفرضية األولى:
)جياز الحاسوب، شبكة االنترنيت، شبكة االنترنت، شبكة اإلكسترانت، البريد االلكتروني، 

 موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك( في مؤسسة كوندور الكترونيكس.
( الذي يبن ترتيب  استخدام  كل تكنولوجيا االعالم 44استنادا إلى معطيات الجدول رقم )

  ة كوندور:واالتصال الحديثة في مؤسس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدم االستخدام  % االستخدام %  تكنولوجيا االعالم واالتصال الحديثة
 - 822 جياز الحاسوب
 80.82 24.82 شبكة االنترنيت

 03.02 45.32 شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك
 02.82 48.82 البريد االلكتروني
 40.02 04.32 شبكة اإلكسترانت
 40.02 04.32 شبكة االنترانت

 00.35 44.55 نسب متوسط ال
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 ومنو يمكن تفسير نتائج الجدول السابق كاألتي:
خمصت الدراسة فيما يخص ىذه الفرضية إلى ان متوسط نسبة استخدام تكنولوجيا اإلعالم 

% وىذا االستخدام 44.55الكترونيكس قد بمغ  واالتصال الحديثة في مؤسسة كوندور
لمتكنولوجيا  ىو مرتفع مقارنة بعدم االستخدام لمتكنولوجيا الذي بمغ متوسط نسبتو 

 %، ومنو يمكن القول ان الفرضية األولى تحققت00.35
 الحديثة التكنولوجيا يستخدمون كوندور مؤسسة عمال جميع ان الميدانية الدراسة كما كشفت

 computer الحاسوب جياز احتل  حيث متفاوتة، بنسب ولكن المؤسسة في المتوفرة
 يستخدمون المبحوثين  كل الن نظرا( %822) بنسبة  االستخدام ناحية من األولى المرتبة
 في الحاسوب تكنولوجيا عمى تعول المؤسسة ان القول يمكن وىنا العمل في الحاسوب جياز

المرتبة  االنترنيتاحتمت شبكة التواصل االجتماعي  حين في اإلداري، تنظيميا مختمف
 طرف من استخداميا وتوظيفيا نظرا لشيوع( %24.82) الثانية من ناحية االستخدام بنسبة

 وتكوين لمزبون الوصول وكذا لممؤسسة واإلشيار التعريف في مزايا من لو لما المؤسسة
 واختزال والتفاعمية والجيد التكمفة وقمة االتصال عممية وتسييل العمال يجمع جماعي فضاء
ممن ال يستخدمونيا، في حين احتمت شبكة   %80.82واألمكنة، مقابل نسبة  األزمنة

المرتبة الثالثة من ناحية االستخدام في المؤسسة بنسبة    FACEBOOKالفيسبوك 
البريد بينما احتل  من الذين ال يستخدمونو،  %03.42،مقابل نسبة   45.42%
 48.82المرتبة الرابعة من ناحية االستخدام في المؤسسة بنسبة  Adress Mailونيااللكتر 

الذين ال يستخدمونو ، بينما تعود المرتبة األخيرة لشبكتي   %02.82، مقابل نسبة %
، مقابل  % 04.32بنفس النسبة والتي بمغت  ExtranetواالكسترانتIntranet االنترانت  

الذين ال يستخدمون الشبكتين في مؤسسة كوندور  من المبحوثين %43.02نسبة 
 وىو مرتفع. %44.55الكترونيكس، كما بمغ متوسط نسب االستخدام لكل التكنولوجيا 
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 توصمت انو حيث كميا، تحققت الباحث اقترحيا التي الفرضية ان القول يمكن ومنو       
: اآلتية الحديثة االتصال و االعالم تكنولوجيات استخدام في تباين ىناك ان إلى الدراسة

 االلكتروني، البريد اإلكسترانت، شبكة االنترنت، شبكة االنترنيت، شبكة الحاسوب، جياز)
 .الكترونيكس كوندور مؤسسة في( الفيسبوك االجتماعي التواصل موقع

 :األتي الجدول صياغة يمكن ،(43)و(  42)و( 41)و( 40) رقم الجدول نتائج إلى استنادا
 :التوالي عمى والخامسة، والرابعة والثالثة الثانية بالفرضية خاص( 02) رقم جدول

 
 :كاألتي النتائج تفسير يمكن وعمية
( 0) حرية درجة عند( 0.433) المحسوبة 0كا قيمة بمغت الثانية، الفرضية يخص فيما

 دال غير داللتيا ومستوى الجدولية، قيميا من اصغر وىي ،(2.053) ىو داللتيا ومستوى

 رقم    
 الفرضية 

 
 الفرضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
 ح.د

 
 2كا

 مستوى
 الداللة

  تكنولوجيا استخدام في إحصائية داللة ذات فروق توجد 2
 الكترونيكس كوندور مؤسسة في الحديثة واالتصال اإلعالم

 .2.25 داللة مستوى عند الجنس لمتغير تعزى 

 
2 

 
0.433 

 

 
2.053 

 
 تكنولوجيا استخدام في إحصائية داللة ذات فروق توجد 3

 الكترونيكس كوندور مؤسسة في الحديثة واالتصال اإلعالم
 .2.25 داللة مستوى عند العمر لمتغير تعزى 

 
6 

 
043402 

 

 
23222 

    * 
 تكنولوجيا استخدام في احصائية داللة ذات فروق توجد 4

 تعــــــــــــزى كوندور مؤسسة في الحديثة واالتصال االعالم 
 2.25 داللة مستوى عند التعميمي المستوى لمتغير 

 
6 

 
883405 

 

 
2.223 

   ** 
 تكنولوجيا استخدام في احصائية داللة ذات فروق توجد 5

 تعـــــــــــــــــــــــــــزى كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم 
 .2.25 داللة مستوى عند المنصب لمتغير 

 
8 

 
043344 

 

 
2.224 

   **   
 .2.28 داللة مستوى عند دال*

 .2.25 داللة مستوى عند دال**
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 الدراسة توصمت حيت تتحقق، لم الثانية الفرضية ان القول يمكن ومنو ،2.25 عند إحصائيا
 كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام في فروق توجد ال انو إلى

 جنس يؤثر ال حيث ،2.25 داللة مستوى عند الجنس متغير إلى تعزى الكترونيكس
 .أنثى أم ذكرا كان سواء كوندور بمؤسس الحديثة لمتكنولوجيا استخدامو في المبحوث

( 0) حرية درجة عند( 043402) المحسوبة 0كا قيمة بمغت الثالثة الفرضية يخص فيما أما
 إحصائيا دال داللتيا ومستوى الجدولية، قيميا من اكبر وىي ،(2.222) ىو داللتيا ومستوى

 انو إلى الدراسة توصمت حيث تحققت، قد الثالثة الفرضية ان القول يمكن ومنو ،2.25 عند
 بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام في احصائية داللة ذات فروق توجد

 يؤثر العمر ان حيث ،2.25 داللة مستوى عند العمر لمتغير تعزى الكترونيكس كوندور
 وتوجد الكترونيكس، كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام عمى
 كوندور بمؤسسة المبحوث سن كان كمما أي سنا، األكبر العمرية الفئات لصالح فروق

 .الصغرى العمرية بالفئات مقارنة اكبر الحديثة لمتكنولوجيا استخدامو كان كمما الكترونيكس،
( 0)حرية درجة عند( 883405)المحسوبة 0كا قيمة بمغت الربعة الفرضية أما 
 إحصائيا دال داللتيا ومستوى الجدولية، قيميا من اكبر وىي ،(2.223)ىو داللتيا ومستوى

 انو إلى الدراسة توصمت حيث تحققت، الرابعة الفرضية ان القول يمكن ومنو ،2.25 عند
 بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام في احصائية داللة ذات فروق توجد

 يمكن ومنو ،2.25 داللة مستوى عند التعميمي المستوى لمتغير تعزى الكترونيكس كوندور
 كان كمما أي ،(وماجستير دكتوراه،) األعمى الدراسية المستويات لصال فروق توجد انو القول

 الحديثة لمتكنولوجيا استخدامو كان كمما اعمي تعميمي أو دراسي مؤىل يمتمك المبحوث
 .األخرى بالمستويات مقارنة أعمى، كوندور بمؤسسة
( 2)حرية درجة عند( 043344)المحسوبة 0كا قيمة بمغت الخامسة الفرضية بينما        
 إحصائيا ذال داللتيا ومستوى الجدولية، قيميا من اكبر وىي ،(2.224) داللتيا ومستوى
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 انو إلى الدراسة توصمت حيث تحققت، قد الخامسة الفرية ان القول يمكن ومنو ،2.25 عند
 بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام في احصائية داللة ذات فروق توجد

 فروق توجد انو القول يمكن ومنو ،2.25 داللة مستوى عند المنصب لمتغير تعزى كوندور
 مقارنة المصالح ورؤساء والمسيرين المسؤولين مناصب يشغمون الذين المبحوثين لصالح

 .كوندور بمؤسسة األخرى بالمناصب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البيانات على ضوء الفرضياتحتليل                                             :    الرابعالفصـــــل 

 
151 

 مستوى عمى الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام اثر محور تحت تنطوي فرضيات
 :كوندور مؤسسة أداء

 :األتي الجدول صممنا ،(58)و( 52)و( 54)و( 50)و( 55) رقم الجدول نتائج إلى استنادا
 :التوالي عمى والعاشرة، والتاسعة والثامنة والسابعة السادسة بالفرضية خاص( 08) رقم جدول

 
 
 

 رقم  
 الفرضية

 متوسط  الفرضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 النسب

 % 

 معامل
 االرتباط

PR   

 مستوى 
 الداللة 

    
    الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين احصائية داللة ذات عالقة توجد 6

 2.25 داللة مستوى عند الكترونيكس كوندور مؤسسة في العمل شكل في والتغيير
30.20 23238 

   
2.222 

  * 
 واالتصال االعالم تكنولوجيا  استخدام بين احصائية داللة ذات عالقة  توجد 7

  الحديثة
 داللة مستوى عند الكترونيكس كوندور مؤسسة في الداخمي االتصال وتحسن 

2.25. 

00.33 23034 
    

2.245 
   ** 

  الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا  استخدام احصائية داللة ذات عالقة توجد 8
 داللة مستوى عند الكترونيكس كوندور مؤسسة في الخارجي االتصال تحسن و

2.25. 

54.24  23430 
   

2.222 
  * 

  الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام في احصائية داللة ذات عالقة توجد 9
 .2.25 داللة مستوى عند الكترونيكس كوندور مؤسسة في العمل إنتاجية وتحسين

53.23  23282 
    

2.222 
    * 

 لإلعالم الحديثة التكنولوجيا استخدام في احصائية داللة ذات عالقة توجد 10
 واالتصال

 .2.25 داللة مستوى عند الكترونيكس كوندور مؤسسة في العمل محيط وتحسين 

33.84  23440    2.222 
   * 

 .2.28 داللة مستوى عند دال*
 .2.25 داللة مستوى عند دال**
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 :األتي النحو عمى( 08) رقم السابق الجدول نتائج تفسير ويمكن
 تكنولوجيا باستخدام وعالقتو العمل شكل في التغيير مؤشرات جميع نسب متوسط بمغ       
 بمغ حين في متوسطة، نسبة ىي ،%30.20كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم
 الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة في بيرسون االرتباط معامل

 ،(2.222) داللتو ومستوى ،(23238) كوندور بمؤسسة العمل شكل في بالتغيير وعالقتيا
 االعالم تكنولوجيا استخدام ان أي ومرتفعة قوية عالقة وىي ،2.28 عند إحصائيا دال وىو

 أنماط عمى ومرتفع قوي ايجابي اثر لو الكترونيكس كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال
 اقترحا التي الفرضية ان القول يمكن ومنو الدراسة، محل بالمؤسسة العمل تغير وأشكال
 وأشكال أنماط تغيرت كمما حديثة إعالمية تكنولوجيا استخدمت كمما حيث تحققت، الباحث
 .الكترونيكس كوندور بمؤسس العمل
 تكنولوجيا باستخدام وعالقتو الداخمي االتصال مؤشرات جميع نسب متوسط كان وقد       
 بمغ حين في متوسطة، نسبة ىي ،%00.33كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم
 الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة في بيرسون االرتباط معامل

 وىو ،(2.245) داللتو ومستوى ،(23034) كوندور بمؤسسة الداخمي باالتصال وعالقتيا
 واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام ان أي ضعيفة عالقة وىي ،2.25 عند إحصائيا دال

 الداخمي االتصال عمى ضعيف ايجابي اثر لو الكترونيكس كوندور بمؤسسة الحديثة
 حيث تحققت، الباحث اقترحا التي الفرضية ان القول يمكن ومنو الدراسة، محل المؤسسة

 بمؤسسة  الداخمي االتصال زاد كمما حديثة واتصالية إعالمية تكنولوجيا استخدمت كمما
 .الكترونيكس كوندور
 باستخدام وعالقتو الخارجي االتصال  مؤشرات جميع نسب متوسط ان حين في       

 في متوسطة، نسبة ىي ،%00.33كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا
 واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة في بيرسون االرتباط معامل بمغ حين
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 ،(2.222) داللتو ومستوى ،(23430) كوندور بمؤسسة الداخمي باالتصال وعالقتيا الحديثة
 االعالم تكنولوجيا استخدام ان أي ومرتفعة قوية عالقة وىي ،2.28 عند إحصائيا دال وىو

 االتصال عمى ومرتفع قوي ايجابي اثر لو الكترونيكس كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال
 تحققت، الباحث اقترحا التي الفرضية ان القول يمكن ومنو الدراسة، محل لممؤسسة الخارجي

 بمؤسسة الخارجي االتصال زاد كمما حديثة واتصالية إعالمية تكنولوجيا استخدمت كمما حيث
 .الكترونيكس كوندور

 تكنولوجيا باستخدام وعالقتو العمل إنتاجية تحسن مؤشرات جميع نسب متوسط ان حين في
 بمغ حين في متوسطة، نسبة ىي ،% 53.23كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم
 الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة في بيرسون االرتباط معامل

 وىو ،(2.222) داللتو ومستوى ،(23282) كوندور بمؤسسة الداخمي باالتصال وعالقتيا
 االعالم تكنولوجيا استخدام ان أي ومرتفعة قوية عالقة وىي ،2.28 عند إحصائيا دال

 إنتاجية عمى ومرتفع قوي ايجابي اثر لو الكترونيكس كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال
 تحققت، الباحث اقترحا التي الفرضية ان القول يمكن ومنو الدراسة، محل بالمؤسسة العمل
 بمؤسسة العمل إنتاجية زاد كمما حديثة واتصالية إعالمية تكنولوجيا استخدمت كمما حيث

 .الكترونيكس كوندور
 باستخدام وعالقتو العمل محيط تحسن مؤشرات جميع نسب متوسط ان حين في       

 في متوسطة، نسبة ىي ،% 53.23كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا
 واالتصال االعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة في بيرسون االرتباط معامل بمغ حين

 داللتو ومستوى ،(23440) كوندور بمؤسسة العمل محيط بتحسن وعالقتيا الحديثة
 استخدام ان أي ومرتفعة قوية عالقة وىي ،2.28 عند إحصائيا دال وىو ،(2.222)

 قوي ايجابي اثر لو الكترونيكس كوندور بمؤسسة الحديثة واالتصال االعالم تكنولوجيا
 الفرضية ان القول يمكن ومنو الدراسة، محل بالمؤسسة العمل محيط تحسن عمى ومرتفع
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 كمما حديثة واتصالية إعالمية تكنولوجيا استخدمت كمما حيث تحققت، الباحث اقترحا التي
 .الكترونيكس كوندور بمؤسسة العمل محيط تحسن زاد
 برج الكترونيكس كوندور بمؤسسة متعمقة النتائج ىذه أن إلى  اإلشارة  يمكن األخير وفي

 الجزائرية االقتصادية المؤسسات عمى تعميميا يمكن وال -(CONDOR)- بوعريريج
 اإلعالم تكنولوجيا استخدام واقع عن صورة تعطي لكن خاصة، أو عمومية سواء األخرى

 ناحية من االستخدام في الفروق وكذا الخاصة االقتصادية بمؤسساتنا الحديثة واالتصال
 االتصال وكذا أدائيا مستوى عمى االستخدام ذلك واثر وعالقة  لمعمال، الشخصية البيانات

 ونشاطاتيا أعماليا ومختمف إنتاجيتيا مستوى وكذا الخارجي و الداخمي بشقيو المؤسساتي
 .المختمفة
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 :والمقترحات ثالثا/ التوصيات
 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام حول لباحث بيا قام التي الدراسة نتائج عمى بناءا 

  الكترونيكس كوندور بمؤسسة ميدانية دراسة مع الخاصة االقتصادية المؤسسة في الحديثة
 :التالي والمقترحات التوصيات الباحث يقدم
 :التوصيات -1

 المساير والراىن، الحساس المجال ىذا في والتأليف البحث اجل من الباحثين توجيو 
 .والمعمومات عن ىذا المجال خاصة في الجزائرلمتطورات نظرا لنقص المراجع 

 سواء الجزائرية المؤسسات اغمب في الراىنة الحديثة التكنولوجيا احدث استخدام 
 التي الراىنة التطورات مسايرة اجل من المجاالت مختمف وفي  خاصة أو عمومية
 .العالم يشيدىا

 وتأليف -الحديثة تصالواال اإلعالم تكنولوجيا مجال -المجال ىذا في ببحوث القيام 
 اجل من المجال ىذا في العممية المقاالت ونشر والباحثين األساتذة طرف من الكتب
 في نقص نشيد ألننا الدراسات ىذه بمثل والمحمية واإلقميمية الوطنية المكتبة أثراء

 .المجال ىذا في المراجع
 اجل من الحديثة التكنولوجيا مجال في واإلداريين والعمال والباحثين الطمبة تكوين 

 بالنسبة والتطور بالرقي يمكن مما استعمال أحسن واستعماليا إتقانيا من التمكن
 .العموم عمى الوطنية لممؤسسات

 :المقترحات -2
 عمى الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام اثر حول دراسة: الباحث يقترح 

 .خاصة أو حكومية سواء الجزائرية  التمفزيونية القنوات بعض
 الجامعات عمى وأثرىا الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا حول دراسة الباحث يقترح 

 .الجزائرية
 وأثرىا الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام اثر حول دراسة الباحث يقترح 

 .بالجامعي لمطال الثقافي السموك عمى
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 عمى وأثرىا الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام حول دراسة الباحث يقترح 
 .الوطني االقتصاد

 الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام حيث من مقارنة دراسة الباحث يقترح 
 .الخاصة االقتصادية والمؤسسة الحكومية االقتصادية المؤسسة في

 عمى وأثرىا  الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام جول دراسة الباحث يقترح 
 .الوطنية الصحافة في الصحفي العمل

 االتصال عمى وأثرىا الحديثة التفاعمية الوسائل استخدام حول دراسة الباحث يقترح 
 .والصحف الراديو و كالتمفزيون التقميدية الجماىيري
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 خاتمة:
 فييي  سييي ىم  الحديثييي   االتصييي   اإلعييي   تكن ل جيييي  ا  القييي   يمكييي  األخيييير فييي  

 مييي  خ صييي  أ  عم ميييي  سييي ا  االقتصييي دي  لممؤسسييي  التنظيمييي   الّنضييي     الرقييي   التقيييد 
  بيئي  محيي  مي  تحسيي   كذا  الخ رج ، الداخم  بشقيو المؤسس ت  االتص   تفعي  خ  
 شيديدة ُمن فس   خمق الم  ، رأس  تراك  اإلنت  ،   زي دة االقتص دي  المؤسس  داخ  العم 
 البحي  مفيي   َبيَز َ  التّني فس ليذا  ك نعك س الُمصنِّع ، االقتص دي  الّشرك   بي  بعد م  ف 

 ِقَبييي  مييي   ت بيقيييي  العممّيييي  األفكييي ر تنييي    عبييير  اإلبيييدا ، لمخميييق ك سيييتراتيجي   الّت ييي ير،
  الّت ي ير البحي  د ر ت سَّي  ليذا شي م ، إنتي   بشيك  العممي ّ  ال اقي  ف   الُعمم   الُميندسي 

دارييي   ق ن نّييي  تقنييي  مييي را  ميي  كبيييرة   أقسيي   إليي   الصيين ع ّ  الم قيي  عميي  الُمح فظيي  فيي   ا 
شييي رة  أت حتيييو مييي   ىيييذا االقتصييي د  المجييي   فييي   التكمفييي  اإلنت جيييي   كفييي  ة الن عيييي  عمييي   ا 

 صين عي  ثق في  الت ي ررا  صين عي  ثق في   الت  را  ىذه أحدث  حي  الحديث ، التكن ل جي 
 تنضييي  التييي  الحديثيي   الّتكن ل جيييي  العميي  ع ييي  ا  مييي   التقييد  الم اصيييم  فيي  زادىييي  تسييتمد

  يييير  ميييي  األمثيييي   االسييييتخدا  االسييييت       الّت يييي ير لمبحيييي   بيعييييي  كنتيجيييي   تتعّمييييق
 البحييي  د ر ت سَّييي َ .  أعم ليييي  نشييي   تي  مختمييي  فييي   المؤسسييي    المنظمييي   المجتمعييي  
  االجتم عيييي  االقتصييي دي  المؤسسييي   لتنظيييي  م ئمتيييي    المعم م تّيييي ، الثّييي رة فييي   الّت يي ير
  ت حيي  الرقميي   االقتصيي د المعرفيي   االنفجيي ر الع لميي  عصيير فيي  المصيي ن   كييذا  الم لييي 
 فيي  التكن ل جيي  الرييي دة عمي  ذليي  كي   أىميي  التحتييي ،  بنيتيي  الحديثيي ، التكن ل جيي   تيزاح 

 إلييييي  معيييييي  صييييين ع  ق ييييي   مييييي  التكن ل جّيييييي  االبتكييييي را   انتشييييي ر العييييي لم ، االقتصييييي د
  سيرع  سيع  عم  ذل  ك   انعك س  خ رجو، البمد داخ  ف  اأُلخرى الصن عّي  الق  ع  
 الُمسيييّجم  الّصييين ع   إفيييرازا  فييي  الُميييي ّ   د رىمييي  ُمتعيييّددة أمييي ك  فييي  الصييين عّي  اإلنت جيييي 
 المؤسسي  عمي   سمبي  ايج بي  آث ر لو مم   اإلقميمي   المحمي  الع لمّي  الّس ق عم  لإلنت  
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 الحديثيي  لمتكن ل جييي  األمثيي  ل سييتعم   الب حيي  ينيي ه لييذل  الخ صيي ، الجزائرييي  االقتصيي دي 
 الييييداخم  االتصيييي   يخييييد   ميييي  ايج بي تييييي  تعزيييييز فيييي  مح  ليييي  االقتصيييي دي  المؤسسيييي  فيييي 

 فيي  اإلنت جييي   تيييرة  تحييي   تن ييي   تسييري   بيئتييو، العميي  محييي  تحسييي   كييذا  الخيي رج 
 عمييي   العمييي  الحديثييي  التكن ل جيييي  سيييمبي   عييي  االبتعييي د ظييي  فييي  المؤسسييي ، داخييي  العمييي 

  اليييي  بييييي   السييييم  الخ صيييي  الجزائرييييي  االقتصيييي دي  لممؤسسيييي  خدميييي  منييييي   الحييييد ت  يرىيييي 
 ظيييي  فيييي   العمميييي   االقتصيييي د  المعرفيييي  النميييي  اجيييي  ميييي  الع لمييييي  المؤسسيييي   مصيييي  

 المركزيييييي ،  الح اسييييي   المحمييييي   المكتبييييي  الكمبيييييي تر أجييييييزة مييييي  التكن ل جيييييي  الحتميييييي  
 شييييبك  ميييي  الشييييبك   منظ ميييي  ذا الذكييييي ،  الم حيييي   الذكييييي   الي اتيييي   الفيييي كس  الييييي ت 
  ت ظيفييييي  بييي   الفييييس االجتمييي ع  الت اصيييي   شيييبك    االكسيييتران   االنترنيييي  االنترانييي 

 الجزائريي  االقتصي دي  المؤسسي   عمي   جي  ليذا االقتصي دي ، المؤسسي  ف  ت ظي  أحس 
  االتصيي   لإلعيي   الحديثيي  التكن ل جييي  اسييتخدا  إليي  تت جييو ا   نشيي  ي  ن عييي  كيي   ميميي 
 ظيييي  فيييي  االقتصيييي دي  ب لمؤسسيييي   النييييي   اجيييي  ميييي  ت  رىيييي  مجيييي   فيييي  يجييييد ميييي   كيييي 

 المؤسسيي   ب التصيي   النييي   اجيي  ميي   الع لميي ، التكن ل جييي ،  الثيي رة الرقميي  االقتصيي د
  الشييرا   البييي  الزبيي   إليي   ال صيي    عممييي   بيئيي  االقتصيي دي  المؤسسيي   صيي رة  تحسيي 
  اإلشييي ر اإلعيي   خييدم   ميي  الحديثيي  التكن ل جييي  تقدمييو ميي   كييذا الكتر نييي  السييم   تبيي د 

  االتصييي   االلكتر نيي   الت ظييي   الحداثيي ،  اآلنييي   التف عمييي   الدقيي     السييرع   السييي ل 
 .  الحديث  التكن ل جي  ال س ئ   رق ع   الص ل ن   المنتدي    عقد بعد ع 
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 : غالف كتاب: نطرية المبتكرات الفريت روجر

  Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th edition). 
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 البريد االلكتروني لمؤسسة كوندور ومختلف فروعها: 
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 مقر مؤسسة كوندور بوالية برج بوعريريج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمالحق   

 

 

 المالحق 

 المحكمين:: قائمة ( 3الملحق رقم )

 جامعة مستغانم. –األستاذ الدكتور العربي بوعمامة أستاذ محاضر   -1
 جامعة المسيلة. –األستاذ الدكتور غزال عبد الرزاق أستاذ التعليم العالي  -2
 جامعة المسيلة. –األستاذة الدكتورة براردي نعيمة أستاذ التعليم العالي  -3
 جامعة المسيلة. –األستاذ الدكتور ضياف زين الدين أستاذ التعليم العالي  -4
 جامعة المسيلة. –األستاذ الدكتور مجاهدي الطاهر أستاذ التعليم العالي  -5
 جامعة المسيلة.  –األستاذ الدكتور بلعباس عبد الحميد أستاذ محاضر  -6
 جامعة المسيلة. –األستاذة الدكتورة زالقي فطيمة أستاذ محاضر   -7
 جامعة المسلة. –األستاذ الذكتور عمور عمر أستاذ التعليم العالي   -8
 جامعة المسيلة. -األستاذ الذكتور مكفس عبد المالك أستاذ محاضر -9

 جامعة المسيلة.–األستاذة الدكتورة  مام عواطف أستاذ محاضر  -10
 جامعة المسيلة. -األستاذ الدكتور بعلي مصطفى أستاذ محاضر  -11
 جامعة المسيلة. -تاذ الدكتور  كتفي عزوز أستاذ محاضر األس -12
 جامعة المسيلة.–األستاذ الدكتور  بوبكر بوعزير أستاذ محاضر  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمالحق   

 

 

 المالحق 

 ( الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور باللغة الفرنسية.4الملحق رقم )

ORGANIGRAMME STRUCTUREL DE LA SOCIET 

Conseil d’Administration

Direction de la 
Chaine Logistique

Direction TQM & 
Développement Durable

Direction Climatisation 
Centralisée

Direction Systèmes 
d’Information

Direction Ressources 
Humaines

Direction Finances & 
Comptabilité

Direction Générale

Direction Marketing

Direction Régionale Centre

Département 
Investissements & 
Moyens Généraux

Service  Sureté 
Interne

Complexe 
Réfrigérateurs

Complexe 
Climatiseurs & 

ML

Unité 
Produits Bruns

Unité
 Produits Blancs

Unité 
transformation 

plastique

Unité Fabrication 
Panneaux 

Photovoltaïques 

Direction Régionale Constantine

Direction Régionale 
El Eulma

Unité Produits 
Informatiques

Direction 
Exploitation

Direction 
S.A.V

Direction 
Recherche & 

Développement

Direction Commerciale 
Produits Electroménagers

Direction Commerciale 
Produits IT

Direction des projets

 

 

 
SPA CONDOR ELECTRONICS 
ORGANIGRAMME STRUCTUREL 
 DE LA SOCIETE 

Date : 06/01/2015 



الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمالحق   

 

 

 المالحق 

 ( دليل المقابلة:5المحق رقم )

 المحور األول: خاص بالمؤسسة:

 الكًتونيكس؟ مهام مؤسسة كوندور ماىي  .1
 ما ىي سلتلف نشاطات مؤسسة كوندور الكًتونيكس؟ .2
 الكًتونيكس يف السوق الوطين؟ أمهية  مؤسسة كوندورماىي  .3
 ولوجيا االعالم واالتصال احلديثة؟جتربة مؤسسة كوندور يف االستثمار يف تكنحدثين عن  .4
 يف رلال تبين التكنولوجيا؟ جتربة مؤسسة كوندورعوامل جناح ما ىي  .5
 ؟يف ادلؤسسةاحلديثة لإلعالم واالتصال  أمهية التكنولوجياماىي   .6
 أفاقها ادلستقبلية يف ظل تكنولوجيا االعالم واالتصال احلديثة؟ أىداف مؤسسة  كوندورماىي  .7

 : وضعية االتصال والوسائل المستخدمة.ثانيالمحور ال

 ماىي أىم أىداف االتصال يف مؤسستكم.  .8
 ماىي أنواع االتصال ادلوجودة يف مؤسستكم.  .9
 ماىي أىم وسائل االتصال ادلستخدمة يف مؤسستكم.  .11
 ىل قامة ادلؤسسة بالتجديد يف وسائلها االتصالية.  .11
 من ىو ادلشرف على إدارة الشبكات االتصالية.  .12

 :االتصال الحديثةو  االعالم : تكنولوجيالثالمحور الثا

  أدلل جهاز احلاسو  إ ى مؤسستكم؟مىت .1
 أجيال احلاسو  ادلوجودة مبؤسستكم؟ماىي   .2
 ماىي استخدامات احلاسو  يف مؤسستكم؟ .3
 تعتمدون على احلواسيب احملمولة يف  العمل مبؤسستكم؟ىل  .4
 ؟Internetمىت بدأ التطبيق الفعلي دلشروع اإلنًتنيت  .5
 ماىي استخدامات االنًتنيت يف مؤسستكم؟ .6
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 ما ىو دور اإلنًتنيت يف مؤسستكم؟  .7
 يف مؤسستكم؟ Intranetمىت بدأ التطبيق الفعلي دلشروع اإلنًتانت   .8
 نت يف مؤسستكم؟دمات شبكة اإلنًتاماىي ل  .9
11.   
 يف مؤسستكم؟ Extranetمىت بدأ استخدام شبكة اإلكسًتانت   .11
 ت اليت تتعاملني معها اإلكسًتانت؟ماىي أىم الشركا  .12
 يف التوظيف؟ ىل تستخدمون الربيد االلكًتوين .13
 ؟ىل تستخدمون الربيد االلكًتوين يف سلتلف تعامالتكم مع ادلؤسسات األلرى .14
 كًتوين يف مؤسستكم؟االلماىي استخدامات الربيد  .15
 مؤسستكم؟مىت بدا استخدام الفيسبوك يف  .16
 ىل تستخدمون موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك يف مؤسستكم. .17
 ؟ماىي استخدامات الفيسبوك  يف مؤسستكم .18
 ية الشبكات االتصالية يف مؤسستكم؟ماىي احتياطات محا .19
 طرق التدريب ادلعتمدة يف مؤسستكم؟ماىي  .21
 شبكة االتصال احلديثة يف مؤسستكم؟ماىي اآلفاق ادلستقبلية الستخدام  .21
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 ( استمارة استبيان: 6الملحق رقم)

 الجــمهورية الجـــزائرية الديمقراطيـــة الشعبيــــــة

 وزارة التعليـــــــم العالــــــي والبحــث العلمــي

 -مستغانم   –جـــامعة عبد الحميد بن باديس 

 كليـة العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 دكتوراه: علوم االعالم واالتصال 

 فرع : وسائل االعالم والمجتمع 

 استمـــــــارة بحث حول
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 :الشخصيةأوال/ البيانات 

 اجلنس:                  ذكر                                        أنثى   -1

 السن: -2

 دكتوراه            ماجستري              ماسًت                     ادلستوى التعليمي: ليسانس   -3

 األقدمية  بالعمل يف ادلؤسسة  -4

 الوظيفة اليت تشغلها يف ادلؤسسة : -5

 رئيس دائرة                       رئيس مصلحة                                رئيس قسم               

 متصرف إداري                  متصرف ادراي رئيسي                       

 ثانيا/ محور خاص بمدى استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة: 

 احلديثة يف مؤسستكم؟ماىي درجة استخدامك لتكنولوجيا االعالم واالتصال  -1
 بدرجة ضعيفة                          بدرجة متوسطة                       بدرجة كبرية    

 ىل أنت مهتم مبتابعة وسائل االتصال اجلماىريية؟ -2

       ال                    نعم           

 ما ىي طبيعة االتصاالت اليت تقوم هبا ؟  -3

 لارجية                          معا                    داللية           
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 ماىي وسائل االتصال اليت تستخدمها يف عملك؟  -4

 Faxالفاكس  -االتصال ادلباشر                               

 Computerجهاز احلاسو   -لوحة اإلعالنات                                

 Internetشبكة اإلنًتنيت  -التقرير                                         

 Intranet االنًتانتشبكة  -االجتماعات                                    

 Extranetشبكة اإلكسًتانت  -                                        اذلاتف 

   شبكات التواصل االجتماعي -                                 الربيد االلكًتوين

 ىل تستخدم جهاز احلاسو  يف عملك؟ -5

 دائما                غالبا                 أحيانا               نادرا                 أبدا               

 ما ىو جيل احلاسو  الذي تستخدمو يف عملك ؟ -6
 حواسيب زلمولة   -                               P1ول اجليل األ -

 لوحات رقمية       -                               P2اجليل الثاين  -

 حواسيب مركزية  -                               P3اجليل الثالث  -

 P4اجليل الرابع  -
 ىل تتحكم يف احلاسو  بدرجة استخدام :  -7

 متوسطة                      ضعيفة                              جيدة      

 إذا كنت تستخدم جهاز احلاسو  يف عملك فيما تستخدمو؟  -8
 إدارة األعمال اإلنتاجية   -                        كتابة التقارير            -

 حفظ ادلعلومات  -

 تدوين جديد للمؤسسة  -

 القيام بإحصاءات  -
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 باإلضافة إ ى استخدام احلاسو  يف عملك ىل تستعني باألسلو  اليدوي؟  -9

 دائما                غالبا                 أحيانا               نادرا                 أبدا       

 يف حالة "استعانتك باألسلو  اليدوي" ىل يرجع ذلك إ ى:  -11
 طبيعة العمل تتطلب ذلك                 -

 توقف احلاسو  عن العمل  -

 عدم اقتناعك جبدوى العمل باحلاسو   -
 يف عملك؟ INTRANTىل تستخدم شبكة اإلنًتانت  -11

 دائما                غالبا                 أحيانا               نادرا                 أبدا

 فيم تستخدمها؟ INTRANET نت إذ كنت تستخدم اإلنًتا -12
 عملية التسيري  -االتصال بادلوظفني دالل ادلؤسسة                           -

 مراقبة العمل  -االتصال بادلوظفني يف فروع ادلؤسسة                        -

 توفري فضاء مجاعي -احلصول على معلومات                                      -
  يسبق لك أن استخدمت شبكة اإلنًتانت دلاذا؟  إذ مل -13

 ألنك ال جتيد استخدامها  -

 تفضل الطريقة اليدوي  -

 ألنك تظن أهنا غري أمنية  -
 ؟Internetىل تستخدم شبكة اإلنًتنيت  -14

 دائما                غالبا                 أحيانا               نادرا                 أبدا

 استخدامك لشبكة اإلنًتنيت فيم تستخدمها؟ يف حالة -15
 chattingاحملادثة  -                 احلصول على ادلعلومات               -

 الًتفيو  -                        نقل ادللفات                        -

   لالتصال تبادل ادلعلومات مع اآللرين -
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 إذ مل يسبق لك وإن استخدمتها دلاذا؟ -16
 
 ألنك تظن أهنا غري مفيدة  -

 استخدامها مضيعة للوقت  -

 غري متاحة لك  -

 ال حتسن استخدامها  -
 دلاذا؟ Extranetىل تستخدم شبكة اإلكسًتانت  -17

 أبدا             نادرا         أحيانا             غالبا                                  دائما    

 
 فيم تستخدمها؟ اإلكسًتانت يف حالة استخدامك لشبكة -18

 عملية التسيري  -االتصال بادلوظفني دالل ادلؤسسة                           -

 مراقبة العمل  -االتصال بادلوظفني يف فروع ادلؤسسة                        -

 توفري فضاء مجاعي -                         احلصول على معلومات            -
 يسبق لك وأن استخدمت اإلكسًتانت دلاذا؟إذ مل  -19

 ألنك تظن أنك ال حتتاجها  -

 ال جتيد استخدامها  -

 ليست لديك معلومات عن دورىا  -
 ىل تستخدم الربيد االلكًتوين يف عملك؟ -21

 دائما                غالبا                 أحيانا               نادرا                 أبدا

 فيم تستخدمو؟  إذ كنت تستخدم الربيد االلكًتوين  -21
 عملية التسيري  -االتصال بادلوظفني دالل ادلؤسسة                           -

 مراقبة العمل  -االتصال بادلوظفني يف فروع ادلؤسسة                        -

 توفري فضاء مجاعي -احلصول على معلومات                                      -
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 إذ مل يسبق لك أن استخدمت الربيد االلكًتوين  دلاذا؟   -22
 ألنك ال جتيد استخدامو  -

 تفضل الطريقة اليدوي  -

 ألنك تظن أنو غري أمن  -
 ىل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي ؟ -23

 أبدا          دائما                غالبا                 أحيانا               نادرا       

 يف حالة استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي فيم تستخدمها؟ -24
 chattingاحملادثة  -احلصول على ادلعلومات                              -

 الًتفيو  -نقل ادللفات                                           -

 لالتصال تبادل ادلعلومات مع اآللرين  -
 لك وإن استخدمتها دلاذا؟إذ مل يسبق  -25

 ألنك تظن أهنا غري مفيدة  -

 استخدامها مضيعة للوقت  -

 غري متاحة لك  -

 ال حتسن استخدامها  -
 ىل تواجو صعوبات أثناء استخدامك لتكنولوجيا االتصال احلديثة؟ -26

 نعم                                                   ال 

 إذا كانت اإلجابة " بنعم " ما نوع ىذه الصعوبات  -27

 لغوية                                                تقنية

 ىل كانت لديك معرفة مسبقة باستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة؟ -28

 نعم                                                   ال 

 ف حصلت على ذلك؟يف حالة اإلجابة " بنعم " كي -29
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 عن طريق ادلؤسسة  -

 من لارج ادلؤسسة  -
 ىل تضمن ادلؤسسة حاليا حصص تدريبية للتحكم أكثر يف استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة؟ -31

 نعم                                                   ال 

 إذ كانت اإلجابة " بنعم " كيف يتم ذلك؟ -31
 تداريب ميدانية    -اجتماعات توجيهية                       -

 تربصات تكوينية    -

 ملتقيات ذات عالقة   -
 ما ىي درجة حتكمك يف استخدام التكنولوجيا بعد التدريب؟ -32

 جيدة                            متوسطة                             ضعيفة

 االتصال الحديثة على مستوى أداء المؤسسة:ثالثا/ أثر استخدام تكنولوجيا 

 يف رأيك ىل أحدث إدلال تكنولوجيا االتصال احلديثة جتديدا يف شكل العمل يف ادلؤسسة؟ -1

                          ةبدرجة ضعيف                          بدرجة متوسطة                  بدرجة كبرية    

 أحدث يف ادلؤسسة بعد إدلال تكنولوجيا االتصال احلديثة؟ما ىو منط التغيري الذي  -2

 التجهيزات  -

 معارف األفراد  -

 أساليب العمل -

 التواصل   -
 ىل تعتقد أن استخدامك لتكنولوجيا االتصال احلديثة ساىم يف حتسني االتصال دالل ادلؤسسة؟ -3

 بدرجة ضعيفة           بدرجة متوسطة                          بدرجة كبرية              
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 إذ كنت تعتقد أن تكنولوجيا االتصال احلديثة حسّنت االتصال دالل ادلؤسسة  ىل ىذا راجع إ ى: -4

 سهولة االتصال بني ادلوظفني -سرعة تداول ادلعلومات                             -

 قضت على عوائد االتصال  -سرعة وصول ادلعلومة                             -

 القضاء على التشوه الذي قد يصيب ادلعلومة -

 تسهيل التفاعل من لالل التغذية الراجعة        -
 إذا كنت تظن أن تكنولوجيا االتصال احلديثة مل حتسن االتصال  دالل ادلؤسسة دلاذا؟  -5

 ألنك ال تستخدمها كثريا  -

 ألنك ترى الوسائل األلرى أجنع  منها  -
 ىل ترى أن استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة زاد يف فعالية االتصال الداللي؟  -6

 بدرجة كبرية                     بدرجة متوسطة                  بدرجة ضعيفة                       

 

 دام تكنولوجيا االتصال احلديثة فّعلت االتصال اخلارجي دلاذا؟ ألهنا تتيح: إذ كنت تظن أن استخ -7

 التعريف بادلؤسسة لدى متعامليها بصورة أكرب  -

 حتسني صورة ادلؤسسة  -

 ربط ادلؤسسة باجلمهور اخلارجي والتواصل معو   -

 تسهيل االتصال بادلؤسسات األلرى  -
 ىل تعتقد أن تكنولوجيا االتصال احلديثة استطاعت حتسني إنتاجية العمل؟  -8

 كثريا                             قليال                            مل حتّسن

 إذ كنت تظن أهنا استطاعت حتسني إنتاجية العمل فهل كان ذلك من لالل: -9

 الرفع من كفاءة العمل   -        زيادة الدقة يف األداء                      -

 سهولة الوصول إ ى الزبون  -السرعة يف األداء                                 -
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 ىل تعتقد أن تكنولوجيا االتصال احلديثة حسّنت من زليط العمل؟  -11

 بدرجة كبرية                  بدرجة متوسطة                    بدرجة ضعيفة 

 إذا كنت ترى أهنا حّسنت من زليط العمل فهل كان ذلك من لالل:  -11

 رفع الروح ادلعنوية  -

 توفري بيئة أفضل  -

 احملافظة على صحة العاملني -

 تيسري أساليب العمل   -
 ىل ترى أن ىناك سلبيات الستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف ادلؤسسة؟ -12

 وسطة                 بدرجة ضعيفة بدرجة كبرية                  بدرجة مت

 إذا كنت ترى أن ىناك سلبيات فيما تتمثل؟ يف: -13

 تقليص الوظائف  -

 هتديد محاية ادلعلومات  -

 سلاطر التلوث بفريوسات  -

 ادلخاطر الصحية للعاملني  -

 تقليص العالقات الشخصية  -

 صعوبة التعامل مع التكنولوجيا  -
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 :SPSS( جداول التحليل اإلحصائي 7الملحق رقم )

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

89 100,0% 0 ,0% 89 100,0%

89 100,0% 0 ,0% 89 100,0%

89 100,0% 0 ,0% 89 100,0%

89 100,0% 0 ,0% 89 100,0%

89 100,0% 0 ,0% 89 100,0%

Q33 * SEX DE LES

TRRAVALLEURS DE

SOCIETE DE CONDOR

Q33 * AGE DE LES

TRAVALLEURS DE

SOCITE DE CONDOR

Q33 * NIVOUS SCOLAIRE

DE LES TRAVALLEUER

DE CONDOR

Q33 * EXPERIONCE DE

LES TRAVALLEUR DE

SOCITE CONDOR

Q33 * POSTE TRAVAILLE

OCUPIER PAR LES

TRAVALLEURES DE

SOCIETE CONDOR

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Crosstab

Count

24 44 68

2 5 7

8 6 14

34 55 89

TRE BIEN

MOYENNE

MALEE

Q33

Total

MALE FIMELE

SEX DE LES

TRRAVALLEURS DE

SOCIETE DE

CONDOR

Total

Chi-Square Tests

2,646a 2 ,266

2,583 2 ,275

1,823 1 ,177

89

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,67.

a. 



الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمالحق   

 

 

 المالحق 

 
 

 

 
 

 
 
 

Crosstab

Count

18 22 26 2 68

4 3 0 0 7

13 1 0 0 14

35 26 26 2 89

TRE BIEN

MOYENNE

MALEE

Q33

Total

20-29 ANS 30-39 ANS 40-49 ANS +50 ANS

AGE DE LES TRAVALLEURS DE SOCITE DE

CONDOR

Total

Chi-Square Tests

25,281a 6 ,000

30,122 6 ,000

20,440 1 ,000

89

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,16.

a. 

Crosstab

Count

30 25 7 6 68

3 4 0 0 7

14 0 0 0 14

47 29 7 6 89

TRE BIEN

MOYENNE

MALEE

Q33

Total

LICENCE MASTER MAJISTAIRE DOCTORAT

NIVOUS SCOLAIRE DE LES TRAVALLEUER DE

CONDOR

Total

Chi-Square Tests

17,245a 6 ,008

23,362 6 ,001

10,321 1 ,001

89

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

8 cells (66,7%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is ,47.

a. 
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Crosstab

Count

10 12 23 10 11 2 68

4 2 0 0 1 0 7

6 4 4 0 0 0 14

20 18 27 10 12 2 89

TRE BIEN

MOYENNE

MALEE

Q33

Total

-5 ANS 6-10 ANS 11-15ANS 16-20 ANS 21-25 ANS +26 ANS

EXPERIONCE DE LES TRAVALLEUR DE SOCITE CONDOR

Total

Chi-Square Tests

17,478a 10 ,064

22,713 10 ,012

11,371 1 ,001

89

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

13 cells (72,2%) have expected count less than 5.  The

minimum expected count is ,16.

a. 

Crosstab

Count

4 6 3 27 28 68

0 0 0 7 0 7

0 0 0 14 0 14

4 6 3 48 28 89

TRE BIEN

MOYENNE

MALEE

Q33

Total

CHEF

DEPART

EMENT

CHEF

PERSONAILE

RESPON

SABLE

AGEN

ADMINIST

RATIVE

AGENT

ADMINISTRAT

IVE

PRENCIBALE

POSTE TRAVAILLE OCUPIER PAR LES TRAVALLEURES DE SOCIETE

CONDOR

Total

Chi-Square Tests

23,477a 8 ,003

31,464 8 ,000

,003 1 ,956

89

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

12 cells (80,0%) have expected count less than 5.  The

minimum expected count is ,24.

a. 



الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمالحق   

 

 

 المالحق 

 
 

 
 

 
 

 
 

Crosstab

Count

53 14 67

0 22 22

53 36 89

TRE BIEN

MOYENNE

Q31

Total

OUI NON

Q32Q1

Total

Chi-Square Tests

43,024b 1 ,000

39,803 1 ,000

51,429 1 ,000

,000 ,000

42,541 1 ,000

89

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

8,90.

b. 

Symmetric Measures

,695 ,063 9,023 ,000c

,695 ,063 9,023 ,000c

89

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

20 47 67

1 21 22

21 68 89

TRE BIEN

MOYENNE

Q31

Total

OUI NON

Q32Q2

Total
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Chi-Square Tests

5,883b 1 ,015

4,563 1 ,033

7,433 1 ,006

,019 ,011

5,817 1 ,016

89

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

5,19.

b. 

Symmetric Measures

,257 ,067 2,481 ,015c

,257 ,067 2,481 ,015c

89

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

24 43 67

2 20 22

26 63 89

TRE BIEN

MOYENNE

Q31

Total

OUI NON

Q32Q3

Total

Chi-Square Tests

5,722b 1 ,017

4,503 1 ,034

6,698 1 ,010

,017 ,013

5,658 1 ,017

89

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

6,43.

b. 
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Symmetric Measures

,254 ,079 2,445 ,017c

,254 ,079 2,445 ,017c

89

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

64 3 67

0 22 22

64 25 89

TRE BIEN

MOYENNE

Q31

Total

OUI NON

Q32Q4

Total

Chi-Square Tests

74,813b 1 ,000

70,159 1 ,000

81,196 1 ,000

,000 ,000

73,973 1 ,000

89

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

6,18.

b. 

Symmetric Measures

,917 ,045 21,419 ,000c

,917 ,045 21,419 ,000c

89

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Case Processing Summary

75 84,3% 14 15,7% 89 100,0%

75 84,3% 14 15,7% 89 100,0%

75 84,3% 14 15,7% 89 100,0%

75 84,3% 14 15,7% 89 100,0%

75 84,3% 14 15,7% 89 100,0%

75 84,3% 14 15,7% 89 100,0%

Q33 * Q34Q1

Q33 * Q34Q2

Q33 * Q34Q3

Q33 * Q34Q4

Q33 * Q34Q5

Q33 * Q34Q6

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Crosstab

Count

51 17 68

2 5 7

53 22 75

TRE BIEN

MOYENNE

Q33

Total

OUI NON

Q34Q1

Total

Chi-Square Tests

6,600b 1 ,010

4,550 1 ,033

5,913 1 ,015

,020 ,020

6,512 1 ,011

75

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

2,05.

b. 

Symmetric Measures

,297 ,123 2,654 ,010c

,297 ,123 2,654 ,010c

75

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Crosstab

Count

41 27 68

2 5 7

43 32 75

TRE BIEN

MOYENNE

Q33

Total

OUI NON

Q34Q2

Total

Chi-Square Tests

2,611b 1 ,106

1,475 1 ,225

2,612 1 ,106

,129 ,113

2,576 1 ,108

75

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

2,99.

b. 

Symmetric Measures

,187 ,111 1,623 ,109c

,187 ,111 1,623 ,109c

75

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

34 34 68

2 5 7

36 39 75

TRE BIEN

MOYENNE

Q33

Total

OUI NON

Q34Q3

Total
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Chi-Square Tests

1,168b 1 ,280

,467 1 ,494

1,208 1 ,272

,433 ,250

1,152 1 ,283

75

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

3,36.

b. 

Symmetric Measures

,125 ,107 1,074 ,286c

,125 ,107 1,074 ,286c

75

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

37 31 68

2 5 7

39 36 75

TRE BIEN

MOYENNE

Q33

Total

OUI NON

Q34Q4

Total

Chi-Square Tests

1,698b 1 ,193

,820 1 ,365

1,738 1 ,187

,250 ,183

1,675 1 ,196

75

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

3,36.

b. 
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Symmetric Measures

,150 ,108 1,300 ,198c

,150 ,108 1,300 ,198c

75

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

54 14 68

2 5 7

56 19 75

TRE BIEN

MOYENNE

Q33

Total

OUI NON

Q34Q5

Total

Chi-Square Tests

8,672b 1 ,003

6,193 1 ,013

7,370 1 ,007

,010 ,010

8,557 1 ,003

75

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

1,77.

b. 

Symmetric Measures

,340 ,128 3,089 ,003c

,340 ,128 3,089 ,003c

75

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Crosstab

Count

52 16 68

2 5 7

54 21 75

TRE BIEN

MOYENNE

Q33

Total

OUI NON

Q34Q6

Total

Chi-Square Tests

7,223b 1 ,007

5,042 1 ,025

6,366 1 ,012

,016 ,016

7,127 1 ,008

75

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

1,96.

b. 

Symmetric Measures

,310 ,124 2,789 ,007c

,310 ,124 2,789 ,007c

75

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Case Processing Summary

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

Q36 * Q37Q1

Q36 * Q37Q2

Q36 * Q37Q3

Q36 * Q37Q4

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Crosstab

Count

53 5 58

0 15 15

53 20 73

TRE BIEN

MOYENNE

Q36

Total

OUI NON

Q37Q1

Total

Chi-Square Tests

50,030b 1 ,000

45,542 1 ,000

51,661 1 ,000

,000 ,000

49,345 1 ,000

73

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

4,11.

b. 

Symmetric Measures

,828 ,068 12,436 ,000c

,828 ,068 12,436 ,000c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

46 12 58

0 15 15

46 27 73

TRE BIEN

MOYENNE

Q36

Total

OUI NON

Q37Q2

Total
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Chi-Square Tests

32,165b 1 ,000

28,852 1 ,000

37,058 1 ,000

,000 ,000

31,724 1 ,000

73

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

5,55.

b. 

Symmetric Measures

,664 ,074 7,478 ,000c

,664 ,074 7,478 ,000c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

50 8 58

0 15 15

50 23 73

TRE BIEN

MOYENNE

Q36

Total

OUI NON

Q37Q3

Total

Chi-Square Tests

41,042b 1 ,000

37,144 1 ,000

44,434 1 ,000

,000 ,000

40,480 1 ,000

73

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

4,73.

b. 



الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمالحق   

 

 

 المالحق 

 

 
 

 

 

Symmetric Measures

,750 ,073 9,549 ,000c

,750 ,073 9,549 ,000c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

20 38 58

0 15 15

20 53 73

TRE BIEN

MOYENNE

Q36

Total

OUI NON

Q37Q4

Total

Chi-Square Tests

7,124b 1 ,008

5,496 1 ,019

11,001 1 ,001

,007 ,004

7,027 1 ,008

73

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

4,11.

b. 

Symmetric Measures

,312 ,051 2,771 ,007c

,312 ,051 2,771 ,007c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Case Processing Summary

67 75,3% 22 24,7% 89 100,0%

67 75,3% 22 24,7% 89 100,0%

67 75,3% 22 24,7% 89 100,0%

67 75,3% 22 24,7% 89 100,0%

Q38 * Q39Q1

Q38 * Q39Q2

Q38 * Q39Q3

Q38 * Q39Q4

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Crosstab

Count

37 11 48

0 19 19

37 30 67

OUI

NON

Q38

Total

OUI NON

Q39Q1

Total

Chi-Square Tests

32,709b 1 ,000

29,666 1 ,000

40,475 1 ,000

,000 ,000

32,221 1 ,000

67

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

8,51.

b. 

Symmetric Measures

,699 ,071 7,874 ,000c

,699 ,071 7,874 ,000c

67

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Crosstab

Count

39 9 48

0 19 19

39 28 67

OUI

NON

Q38

Total

OUI NON

Q39Q2

Total

Chi-Square Tests

36,940b 1 ,000

33,675 1 ,000

44,740 1 ,000

,000 ,000

36,388 1 ,000

67

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

7,94.

b. 

Symmetric Measures

,743 ,070 8,937 ,000c

,743 ,070 8,937 ,000c

67

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

47 1 48

0 19 19

47 20 67

OUI

NON

Q38

Total

OUI NON

Q39Q3

Total



الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمالحق   

 

 

 المالحق 

 

 

 
 

 

Chi-Square Tests

62,324b 1 ,000

57,736 1 ,000

71,964 1 ,000

,000 ,000

61,394 1 ,000

67

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

5,67.

b. 

Symmetric Measures

,964 ,035 29,434 ,000c

,964 ,035 29,434 ,000c

67

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

24 24 48

0 19 19

24 43 67

OUI

NON

Q38

Total

OUI NON

Q39Q4

Total

Chi-Square Tests

14,802b 1 ,000

12,707 1 ,000

20,877 1 ,000

,000 ,000

14,581 1 ,000

67

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

6,81.

b. 
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Chi-Square Tests 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 29,275(b) 1 ,000   

Continuity 
Correction(a) 

26,606 1 ,000   

Likelihood Ratio 38,170 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 28,874 1 ,000   

N of Valid Cases 73     

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,71. 

 

Symmetric Measures

,470 ,064 4,293 ,000c

,470 ,064 4,293 ,000c

67

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Case Processing Summary

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

73 82,0% 16 18,0% 89 100,0%

Q40 * Q41Q1

Q40 * Q41Q2

Q40 * Q41Q3

Q40 * Q41Q4

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Crosstab

Count

23 16 39

0 34 34

23 50 73

OUI

NON

Q40

Total

OUI NON

Q41Q1

Total
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Symmetric Measures

,633 ,066 6,895 ,000c

,633 ,066 6,895 ,000c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

39 0 39

16 18 34

55 18 73

OUI

NON

Q40

Total

OUI NON

Q41Q2

Total

Chi-Square Tests

27,404b 1 ,000

24,629 1 ,000

34,531 1 ,000

,000 ,000

27,029 1 ,000

73

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

8,38.

b. 

Symmetric Measures

,613 ,069 6,532 ,000c

,613 ,069 6,532 ,000c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Crosstab

Count

21 18 39

0 34 34

21 52 73

OUI

NON

Q40

Total

OUI NON

Q41Q3

Total

Chi-Square Tests

25,701b 1 ,000

23,141 1 ,000

33,773 1 ,000

,000 ,000

25,349 1 ,000

73

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

9,78.

b. 

Symmetric Measures

,593 ,066 6,211 ,000c

,593 ,066 6,211 ,000c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Crosstab

Count

30 9 39

0 34 34

30 43 73

OUI

NON

Q40

Total

OUI NON

Q41Q4

Total
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Chi-Square Tests

44,401b 1 ,000

41,280 1 ,000

56,736 1 ,000

,000 ,000

43,792 1 ,000

73

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

13,97.

b. 

Symmetric Measures

,780 ,061 10,499 ,000c

,780 ,061 10,499 ,000c

73

Pearson's RInterv al by  Interv al

Spearman CorrelationOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hy pothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 

Correlations

1 ,695** ,257* ,254* ,917**

,000 ,015 ,017 ,000

89 89 89 89 89

,695** 1 -,351** -,276** ,758**

,000 ,001 ,009 ,000

89 89 89 89 89

,257* -,351** 1 ,865** ,112

,015 ,001 ,000 ,297

89 89 89 89 89

,254* -,276** ,865** 1 ,127

,017 ,009 ,000 ,237

89 89 89 89 89

,917** ,758** ,112 ,127 1

,000 ,000 ,297 ,237

89 89 89 89 89

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Q31

Q32Q1

Q32Q2

Q32Q3

Q32Q4

Q31 Q32Q1 Q32Q2 Q32Q3 Q32Q4

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations

1 ,297** ,187 ,125 ,150 ,340** ,310**

,010 ,109 ,286 ,198 ,003 ,007

89 75 75 75 75 75 75

,297** 1 ,747** ,619** ,671** ,904** ,968**

,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

75 75 75 75 75 75 75

,187 ,747** 1 ,829** ,898** ,675** ,723**

,109 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

75 75 75 75 75 75 75

,125 ,619** ,829** 1 ,923** ,560** ,599**

,286 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

75 75 75 75 75 75 75

,150 ,671** ,898** ,923** 1 ,606** ,649**

,198 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

75 75 75 75 75 75 75

,340** ,904** ,675** ,560** ,606** 1 ,934**

,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

75 75 75 75 75 75 75

,310** ,968** ,723** ,599** ,649** ,934** 1

,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

75 75 75 75 75 75 75

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Q33

Q34Q1

Q34Q2

Q34Q3

Q34Q4

Q34Q5

Q34Q6

Q33 Q34Q1 Q34Q2 Q34Q3 Q34Q4 Q34Q5 Q34Q6

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,828** ,664** ,750** ,312**

,000 ,000 ,000 ,007

89 73 73 73 73

,828** 1 ,802** ,906** ,377**

,000 ,000 ,000 ,001

73 73 73 73 73

,664** ,802** 1 ,885** ,471**

,000 ,000 ,000 ,000

73 73 73 73 73

,750** ,906** ,885** 1 ,417**

,000 ,000 ,000 ,000

73 73 73 73 73

,312** ,377** ,471** ,417** 1

,007 ,001 ,000 ,000

73 73 73 73 73

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Q36

Q37Q1

Q37Q2

Q37Q3

Q37Q4

Q36 Q37Q1 Q37Q2 Q37Q3 Q37Q4

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

1 ,699** ,743** ,964** ,470**

,000 ,000 ,000 ,000

89 67 67 67 67

,699** 1 ,941** ,724** ,673**

,000 ,000 ,000 ,000

67 67 67 67 67

,743** ,941** 1 ,770** ,633**

,000 ,000 ,000 ,000

67 67 67 67 67

,964** ,724** ,770** 1 ,487**

,000 ,000 ,000 ,000

67 67 67 67 67

,470** ,673** ,633** ,487** 1

,000 ,000 ,000 ,000

67 67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Q38

Q39Q1

Q39Q2

Q39Q3

Q39Q4

Q38 Q39Q1 Q39Q2 Q39Q3 Q39Q4

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,633** ,613** ,593** ,780**

,000 ,000 ,000 ,000

89 73 73 73 73

,633** 1 ,388** ,937** ,812**

,000 ,001 ,000 ,000

73 73 73 73 73

,613** ,388** 1 ,364** ,478**

,000 ,001 ,002 ,000

73 73 73 73 73

,593** ,937** ,364** 1 ,761**

,000 ,000 ,002 ,000

73 73 73 73 73

,780** ,812** ,478** ,761** 1

,000 ,000 ,000 ,000

73 73 73 73 73

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Q40

Q41Q1

Q41Q2

Q41Q3

Q41Q4

Q40 Q41Q1 Q41Q2 Q41Q3 Q41Q4

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 


