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 مقدمة الفصل:

لقد تعاظم في الوقت الحالي اعتماد املجتمع املنظم على التكنولوجيا بكل أنواعها حتى أصبحت ضرورة 

في مختلف امليادين اجتماعية، اقتصادية،  الفعالحتمية من ضروريات العصر، خاصة باملقارنة مع دورها 

ثقافية، سياسية...الخ. فكلما زادت حاجة اإلنسان واملؤسسات لهذه التكنولوجيا كلما زادت استمراريتها 

واستحداثها وبالتالي تطويرها، ومع تطور الوسائل االلكترونية في املجتمعات الحديثة واستخدامها في املعالجة 

دت أهمية التكنولوجيا حتى صارت إلى ماهي عليه اآلن فتزايد بذلك تسابق املؤسسات على الرقمية للبيانات، زا

اختالفها من اجل مسايرة واقتناء أحدث ما توصل إليه التقدم في هذا املجال، باعتبار أن حيازة التكنولوجيا 

 حاليا يمثل امتالكها لقدرة تنافسية على الصعيد الدولي.

 تطرق في هذا الفصل إلى: ا املوضوع سنوملعالجة هذ

 املبحث األول:  مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا

 املبحث الثاني: أساسيات حول استخدام  التكنولوجيا في املؤسسة

 املبحث الثالث: تكنولوجيا االتصال الحديثة
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 حول التكنولوجيا أساسية املبحث األول:  مفاهيم

من أكثر األلفاظ تداوال في عصرنا الحالي ، غير أنه بقدر ما يزداد شيوع استخدامه  يزداد  يعتبر لفظ التكنولوجيا

الغموض واللبس فيه ، فموضوع التكنولوجيا ال يزال يطرح تساؤالت عديدة بشأن تحديد مفهوم دقيق لها من 

 طرف علماء االقتصاد وعليه تعددت الرؤى واختلفت املفاهيم حولها.

 التكنولوجيا اهيةماملطلب األول: 

 للتقّدم املعرفي 
ً
التكنولوجيا هي التطبيق العلمي ملا توّصلت إليه العلوم في املجاالت املختلفة، وذلك نتيجة

والتطّور الكبير والسريع الذي يحدث فيه، باستخدام أدواٍت وأجهزٍة صنعت ملواجهة التطور املعرفي املتالحق، 

 .انتشار استخدام اإلنترنت والحاسوبوالذي بدأ ظهورها وانتشارها بعد 

 أوال: تعريف التكنولوجيا

لقد درج الكثيرون على تعريف التكنولوجيا من خالل الترجمة الحرفية للكلمة والرجوع إلى أصولها الالتينية، 

علم وهكذا فإن معاجم اللغة تقول: إن كلمة "تكنيك" تعني أسلوب أداء املهنة أو الصنعة، والتكنولوجيا تعني ال

الذي يدرس تلك الصنائع، وهكذا فإن التكنولوجيا هي "ذلك الجهد املنظم الرامي الستخدام  نتائج البحث العلمي 

في تطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية"، هذا التعريف يشوبه قدر من القصور وال يوفر لنا التصور السليم 

طبقا لهذا املفهوم فإن تكنولوجيا مفهوم حديث أكثر شموال. لفهم ماهية التكنولوجيا. فلقد أصبح لكلمة ال

 التكنولوجيا باختصار هي مجموع الوسائل التي يستخدمها اإلنسان لبسط سلطته على البيئة املحيطة به لتطويع

ر شباع احتياجاته املتمثلة في الغذاء والكساء والتنقل ومجموع السبل التي توفما فيها من مواد وطاقة لخدمته وإ

 1له حياة رغدة متحضرة آمنة.

وكما يمكن تعريف التكنولوجيا على إنها :"تطبيق اإلجراءات املستمدة من البحث العلمي والخبرات العلمية 

فقط بل أنها األسس النظرية والعلمية التي  واملكائنلحل املشكالت الواقعية، وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات 

 2".شري في الحركة التي تتناولهاترمي إلى تحسين األداء الب

وبالتالي لتكنولوجيا دورا هاما فهي تستخدم في جميع مجاالت الحياة ، وفي ما يلي بعض التعاريف التي قدمها     

 3بعض الكتاب والباحثين للفظ التكنولوجيا:

تاج وتطوير إن مكن بواسطتها تصور وتصميمواإلدارية التي يا هي املعرفة العلمية والهندسية التكنولوجي -

 مواد وخدمات مختلفة. 

جهزة واملعدات وما تنتجه من مواد وكذلك براءات االختراع واالمتياز والتراخيص التجارية هي األ  -

والتعليمات الفنية وطرق التصميم كما تتضمن أيضا الجانب اإلداري والتنظيمي واملتعلق بكيفية التسويق 

 عام. والدعاية وإدارة األفراد واإلدارة بشكل

                                                             
 .13، ص، الطبعة االولى 2009الصيرفي، إدارة تكنولوجيا املعلومات، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  محمد 1
 رة، تكنولوجيا األداء البشري في املنظمات:األسس النظرية و دالالتها في البيئة العربية املعاصرة، منشوورات املنظموة العربيوة للتنميوةدعبد البارى،إبراهيم 2

 .26ص  ،2003رة، اإلدارية، القاه
  1986-1985ابووراهيم دسووواي، اثوور التغيوورات التكنولوجيووة علووى التكوواليف الصووناعية، رسووالة دكتوووراه فووي العلوووم التجاريووة كليووة التجووارة، جامعووة القوواهرة،  3

 .62ص
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هي مجموعة املعارف واملهارات واألساليب التي تستخدم لحل مشكالت علمية بصرف النظر عما إذا كان  -

 .هذا االستخدام يستلزم وجود آالت كبيرة أو معقدة أو يسفر عنه وجود هذه اآلالت

 1وتبرز مجمل هذه التعاريف الحقائق التالية :

 ؛عرفة العلمية والهندسيةعنصر اإلدارة في مفهوم التكنولوجيا بجانب امل -

الجمع بين مخرجات التكنولوجيا وأشكالها مع إظهار الجانب اإلداري والتنظيمي، وبالتالي فإن  -

التكنولوجيا ال توجد في النواحي الفنية فقط ولكنها موجودة  كذلك في تصرف وتفكير مجموعة اإلدارة باملشروع 

 ؛وكيفية تعاملها

من العناصر كالعالمات التجارية واملعرفة الفنية واملهارات وبراءات تتكون التكنولوجية من مجموعة  -

 االختراع 

 ؛ها مجموعات من األفراد واملؤسساتالتكنولوجيا ظاهرة جماعية فالبد وأن تشترك في -

ال يمكن اعتبار التكنولوجيا بمثابة هدف في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف التنمية  -

 واالجتماعية وحل مشاكل املجتمع.االقتصادية 

 2وانطالقا من هذه الحقائق فإن مفهوم التكنولوجيا يجب أن يشمل املقومات التالية: 

 عبارة عن الجانب التطبيقي للعلم ارتباط التكنولوجيا بالنشاط العلمي حيث أنها -

فالتكنولوجيا تعني فنية.إن التكنولوجيا ذات أبعاد متعددة تشمل اإلنسان واإلدارة واآلالت واملعرفة ال -

الطريقة أو األداة التي يمكن أن يستخدمها اإلنسان في أحداث التغيير أو التأثير في بيئة املحيطة به، فهي إذن 

استعمال كافة األساليب الفنية إلنتاج منتج معين أو تقديم خدمة معينة لتشبع نفس الحاجة. ولذلك فهي عبارة 

صول إلى أفضل كفاءة في كل مجال من مجاالت الحياة وأنشطة اإلنسان عن الوسائل التي تساعد على الو 

 .املتعددة 

أما فيما يتعلق بوجهة النظر االقتصادية فيالحظ وجود العديد من التعاريف الخاصة بمفهوم التكنولوجيا، إال 

 3ايلي:متعاريف في ثالث مجموعات رئيسية كأنه من املمكن تصنيف تلك ال

ظهار الهدف من استخدامها، فقد توصلت إتناولها ملفهوم التكنولوجيا على وتعتمد في ماملجموعة األولى : 

املجموعة األوروبية واليابان الواليات املتحدة األمريكية إلى تعريف للتكنولوجيا أخذت به منظمة اليونسكو حيث 

أساليب أداء العمليات اإلنتاجية عرفتها بأنها الجهد املنظم الرامي إلى استخدام نتائج البحث العلمي في تطوير 

باملعنى الواسع الذي يشمل الخدمات واألنشطة اإلدارية والتنظيمية واالجتماعية، وذلك بهدف التوصل إلى 

 أساليب جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع.

التكنولوجيا وتتناول مفهوم التكنولوجيا من زاوية مجال تطبيقها، فترى أن مجال تطبيق املجموعة الثانية: 

يقتصر على الفنون الصناعية فقط أي تطبيق العلم على الفنون الصناعية، غير أن بعضهم أضاف قطاع 

                                                             
 .85، ص1998محمد الزعبي، التغير االجتماعي، دار الطليعة، القاهرة،  1
 .20محمد الصيرفي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .69، مرجع سبق ذكره، ص ابراهيم الدسواي 3
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براز املجاالت لسابقة كانت ما تزال مقتصرة على إالزراعة إلى جانب الصناعة. ومن املالحظ أن التعاريف ا

 أخرى كثيرة.املختلفة التي يمكن تطبيق نتائج األبحاث العلمية على مجاالت 

ظهار عناصر ومكونات التكنولوجيا، حيث ترى أن تناولها ملفهوم التكنولوجيا على إتعتمد في ماملجموعة الثالثة : 

التكنولوجيا عبارة عن استخدام املعرفة املتخصصة في انجاز األغراض العملية. في حين أن التكنولوجيا هي عبارة 

واملهارات املتعلقة بالصناعة والتي تتطلب في الوقت ذاته الحصول على اآلالت عن مجموعة التجهيزات واملعارف 

 الصناعية وتعلم طرق استخدامها األمر الذي يتطلب ضرورة توافر العمالة املدربة ذات الخبرة واملعارف.

 1التكنولوجياالتي مرت بهاراحل أهم امل ثانيا:  

نعيش اليوم ثورة جديدة من ثورات اإلنسانية تلك الثورات التي يعتبر الكثير من الخبراء واملتخصصين أننا 

تغير من شكل وأنماط الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل ثقافيا إال وهي ثورة االتصاالت وتكنولوجيا 

لى املعلومات وبدأت أولى تلك الثورات بالثورة الصناعية الزراعية والتي عرفها اإلنسان منذ زمن بعيد وساعدته ع

معرفة األساليب والكيفية التي يقوم من خاللها بزراعة األنواع املختلفة من املحاصيل الزراعية الستخدامها في 

 الغذاء والنجارة .

م وذلك نظرا ملا تمتعت به  18أما ثاني هذه الثورات فهي الثورة الصناعية والتي بدأت في انجلترا خالل القرن 

ر الوسائل التكنولوجية الالزمة للصناعة والتشجيع الحكومي وشبكة تجارية تلك الدولة في ذلك الوقت من توف

واسعة النطاق ومتنوعة من حيث بدأت مصانع متخصصة في صناعة املنسوجات في الظهور ألول مرة في عام 

 .م 1740

األمريكية م بدأت ثورة جديدة من االبتكارات واالختراعات وأصبحت الواليات املتحدة  20 -19وخالل القرنين 

 هي رائدة العالم في تلك الفترة بسبب تفوقها في مجال التكنولوجيا وتطويرها لنظام متقدم للتعليم التكنولوجي.

ذه الثورة م حدثت إعادة تقييم له 20وأعقاب الحرب العاملية األولى وفترة الكساد العظيم في الثالثينات من القرن 

الوقت من توفر الوسائل التكنولوجية الالزمة للصناعة والتشجيع  به تلك الدولة في ذلكالتكنولوجية تمتعت

الحكومي وشبكة تجارية واسعة النطاق ومتنوعة من حيث بدأت مصانع متخصصة في صناعة املنسوجات في 

 م . 1740الظهور ألول مرة في عام 

ما قطاع الهواتف وحتى تسعينات القرن العشرين كانت هناك قطاعات منفصلة ومعزولة وهومنذ الستينات 

واالتصاالت وقطاع تكنولوجيا املعلومات وكان لكل منهما مفاهيمه وثقافته واقتصادياته الخاصة به ثم استقل 

 القطاع كقطاع واحد في اآلونة األخيرة .

إلى غاية وقتنا الحالي وسنذكر في الجدول التالي أهم  18لقد مرت التكنولوجيا بعدة مراحل ابتداء من القرن 

 املراحل. هذه

 

 

 

 
                                                             

 .57، ص2013-2012ترباح أمينة، بن نغروزي أمين، دول التكنولوجية الحديثة في تنمية املؤسسة االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، 1
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 التكنولوجير ا: مراحل تطو  (1-1)جدول رقم

 ظهور اآللة الحاسبة 1840 - 1813

أول حاسوب الكتروني على السرعة ينفذ العمليات سرعة أعلى باأللف املرات من اآلالت الحاسبة  1946

 السابقة.

 صناعة أول قرص لتخزين املعلومات 1966

 pcظهور أول حاسوب شخص ي االستخدام لألفراد  1975

-msوالذي أطلق عليه فيما بعد من قبل شركة ماييكروسوفت pdisظهور نظام التشغيل الريع  1980

dos 

)االصدار  windowsوتبعة نظام التشغيل  macintocheالحاسوب  appleأدخلت شركة  1984

 1985التجريبي( في عام 

 لةإدخال الحواسب النقا 1990

مرات على سعة تخزين 8التي تزيد سعة تخزينه للمعلومات   dvdإدخال القرص الفيديو الرقمي  1995

 cd-romالقرص املدمج 
 .60األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية لغرب آسيا )االسكوا( أولويات تكنولوجيا املعلومات واالتصال في الغرب، القضايا املختارة، صتقرير  املصدر: 

 ثالثا: خصائص التكنولوجيا.

 1لتكنولوجيا عدة خصائص يمكن تلخيصها فيما يلي:ل

 ؛تقل له أصوله وأهدافه ونظرياته التكنولوجيا علم مس  -

 ؛لم تطبيقي يسعى لتطبيق املعرفة التكنولوجيا ع -

 ؛كنولوجيا عملية تمس حياة الناس الت -

 ؛تشتمل مدخالت وعمليات ومخرجات  التكنولوجيا عملية  -

 ؛صة بالتصميم والتطوير واإلدارة التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العمليات الخا -

 ؛اعل النشط املستمر بين املكونات التكنولوجيا عملية ديناميكية أي أنها حالة من التف -

 ؛ظم كاملة أي أنها نظام من نظام التكنولوجيا عملية نظامية تعتني باملنظومات ومخرجاتها ن -

 ؛ة تهدف للوصول إلى حل املشكالت فالتكنولوجيا هاد -

 التكنولوجيا متطورة ذاتًيا تستمر دائًما في عمليات املراجعة والتعديل والتحسين . -

 

 

 

 أنواع التكنولوجيااملطلب الثاني:

 1: يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجه 

                                                             
كلية العلوم االقتصادية،  وتسيير املنظمات مرغني وليد، مايدة محمد، التعاون التكنولوجي واندماج املؤسسات، رسالة الدكتوراه في االقتصاد التطبيقي 1

 .04، ص2007/2008جامعة محمد خيضر بسكرة،  
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 نجد هناك ما يلي:: على أساس درجة التحكمأوال: 

وهي تكنولوجيا شائعة تقريبا وتمتلكها املؤسسات الصناعية واملسلم به أن درجة التكنولوجيا األساسية  -

 التحكم فيها كثيرة جدا.

تكنولوجيا التمايز وهي عكس النوع السابق حيث تمتلكها مؤسسة واحدة أو عدد محدود من املؤسسات  -

 الصناعية وهي التكنولوجيا التي تتميز بها عن بقية منافسيها املباشرين.

 نجد هناك ما يلي: :على أساس موضوعهاا: ثاني

 تكنولوجيا املنتوج وهي املحتواة في املنتوج النهائي واملكونة له. -

 تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج وهي تلك املستخدمة في عمليات الصنع وعمليات التركيب واملراقبة. -

 ر تدفقات املوارد تكنولوجيا التسيير وهي املستخدمة في معالجة مشاكل التصميم والتنظيم كتسيي -

تكنولوجيا التصميم وهي التي تستخدم في نشاطات التصميم في املؤسسة كالتصميم بمساعدة اإلعالم  -

 اآللي.

تكنولوجيا املعلومات وهي التي تستخدم في معالجة املعلومات واملعطيات واالتصال تتزايد أهميتها  -

 ير الذي يعتمد على جمع ومعالجة وبث املعلومات.باستمرار نظرا للدور الذي تلعبه في جزء من عمليات التسي

الزوال( ووفقا  -النضج -النمو -حيث أن التكنولوجيا تمر بعدة مراحل )االنطالق : على أساس أطوار حياتهاثالثا: 

 إلى ذلك تنقسم إلى:

تكنولوجيا مستخدمة داخل املؤسسة، وتكون درجة التحكم فيها ذات مستوى عال من الكفاءة والخبرة  -

 وبفضلها تكون املؤسسة مستقلة عن املحيط الخارجي فيما يخصها.

تكنولوجيا مستخدمة خارج املؤسسة، وعدم توفرها داخل املؤسسة ألسباب أو ألخرى يجعلها ترتبط  -

 بالتبعية للمحيط الخارجي من موردي أو مقدمي تراخيص استغاللها.

 على أساس كثافة رأس املال: رابعا: 

للعمل، وهي تلك التي تؤدي إلى تخفيض نسبة رأس مال الالزمة لوحدة من االنتاج، التكنولوجيا كثيفة  -

مما يتطلب زيادة في عدد وحدات العمل الالزمة إلنتاج تلك الوحدة وبفضل تطبيقها في الدول ذات الكثافة 

 السكانية والفقيرة في املوارد ورؤوس األموال.

د من رأس املال الالزم إلنتاج وحدة من اإلنتاج مقابل التكنولوجيا كثيفة لرأس املال، وهي التي تزي -

 تخفيض وحدة عمل، وهي تناسب في الغالب الدول التي تتوفر على رؤوس األموال كبيرة.

التكنولوجيا املحايدة، هي تكنولوجيا يتغير فيها معامل رأس املال والعمل بنسبة واحدة، لذلك فإنها تبقى  -

 سبة واحدة.على املعامل في أغلب األحيان بن

 : على أساس درجة التعقيدخامسا: 

التكنولوجيا ذات الدرجة العالية، وهي التكنولوجيا شديدة التعقيد، حيث أنه من الصعب على  -

 املؤسسات الوطنية في الدول النامية تحقيق استغاللها إال بطلب من صاحب البراءة.

                                                                                                                                                                                              
ادي للمؤسسووة، رسووالة ماجسووتير فووي علوووم التسوويير، كليووة االقتصوواد ملووين علوووطي، تكنولوجيووا املعلومووات واالتصوواالت وتأثيرهووا علووى تحسووين األداء االقتصوو 1

 .09، ص2003/2004لجزائر، الجزائر، وعلوم التسيير جامعة ا
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للفنيين واملختصين املحليين في الدول النامية التكنولوجيا العادية، وهي أقل تعقيدا من سابقتها، ويمكن  -

 استيعابها، إال أنها تتميز أيضا بضخامة تكاليف االستثمار.

 ويمكن تلخيص ما سبق في الشكل التالي: 

 (: أنواع التكنولوجيا1-1الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 
 صدر: من إعداد الطالبة.امل

 

 1طلب الثالث: طرق نقل التكنولوجياامل

بالنظر للعالقات القائمة بين عارض ي وطالبي التكنولوجيا نجد أن نقل التكنولوجيا يعني تبادل املعلومات التقنية 

قل التكنولوجيا احدهما ساسيين لنا وفي هذا الصدد نميز بين نوعين أتطبيقها تطبيقا علميبشكل يسهل معه 

 طار عالقة تبعية كاملة من قبل الطرف الطالب ويتعلق هذا الفرض باالستثمار املباشر في الخارج.يتحقق في إ

و نسبي بين املورد لق أة نقل التكنولوجيا التي تنجز في إطار استغالل قانوني مطوثانيهما ينصب على طريق

 واملكتسب للتكنولوجيا وهذا ما يتم في الشكل التقاعدي.

 .االستثمار املباشر كطريقة لنقل التكنولوجيا أوال: 

مداد الدول نات ازدهار نظرية النمو عن طريق إشهدت الفترة التي أعقبت الحرب العاملية الثانية حتى الستي

وكذلك ازدهار النظرية القانونية لالستثمار املباشر األجنبي فيها ، وذلك بغرض املتخلفة صناعيا برؤوس األموال 

الحصول على املواد األولية وتبادل املنتجات وعلى عكس ذلك فلقد طرحت فترة السبعينات مسالة السيطرة 

جنسيات االقتصادية في البلدان املتخلفة صناعية بطريقة أكثر حدة حيث تواجه فيها الشركات املتعددة ال

صعوبات تدفعها إلى تغيير موقفها بصدد االستثمارات املباشرة وتفضل في بعض األحيان سياسة التعامل وإقامة 

 املشروعات املشتركة.

 

 

 الطرق التعاقدية لنقل التكنولوجيا:  ثانيا:

وهذه املشكلة وبين الدول املتقدمة  تعاني معظم البلدان النامية من إتساع فجوة التخلف التكنولوجي بينها

تعتبر من األساليب الرئيسية في إعاقة برامج التنمية في هذه البلدان. ومع بداية النصف الثاني من القرن 

                                                             
 .283، ص 2013، أبوقحف عبد السالم، إدارة األعمال الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1

 

أنواع 

 التكنولوجيا

على أساس 

 درجة التحكم

على أساس 

 موضوعها

على أساس 

 حياتهاأطوار 

على أساس 

 كثافة رأس املال
على أساس 

 درجة التعقيد
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العشرين على وجه التقريب اتجهت معظم هده البلدان إلى تبني سياسات اقتصادية جادة تستهدف فتح الباب 

 النوع طريقتين: الستثمارات األجنبية املباشرة والغير املباشرة. ولهذا

 الطرق التعاقدية التقليدية لنقل التكنولوجيا  : -1

وفق هذه الطريقة النقل التكنولوجي ليس مجرد نقل لألجهزة أو اآلالت واملعدات بل نقل املعرفة أيضا والطرق 

شمل العلمية لإلنتاج، كما أن عقد الترخيص الصناعي هو عقد رضائي بين طرفيه )املرخص، واملرخص له(، وقد ي

 هذا العقد حقا أو أكثر من حقوق امللكية الصناعية يمنحه الطرف األول للثاني.

 الطرق التعاقدية الجديدة لنقل التكنولوجيا: -2

نتقال من مرحلة اكتساب التكنولوجيا عن طريق عمليات مستقلة إلى اكتساب من الناحية العلمية فإن اال 

 تين:مرحلتين متمايز  باالستثمار سوف يتم فيالتكنولوجيا املدرجة في التصرف الخاص 

تعقد مسؤولية موردي التكنولوجيا على إقامة مجتمع جاهز للتشغيل وصالح لتحقيق النتائج املتفق  -

عليها وهذه العملية يعبر عنها بعقد تسليم املفتاح  في اليد، ويتضمن هذا أن يكون املكتسب قادرا على تنسيق 

 تدخل في املجمع الصناعي.العديد من األنشطة التي 

لتزامات املنبثقة من عقد تسليم املفتاح باليد مع اإلبقاء على مسؤولية مورد التكنولوجيا خالل تمتد اال -

الفترة الالزمة للسيطرة الصناعية املستقلة للمنشأة بواسطة املستخدمين املحليين، وهذه العملية يعبر عنها 

تحقق اإليراد املرجو منها وذلك عن أن املنشأة عقد هو تأكد املكتسب بوالهدف من هذا ال.بعقد املنتوج باليد

 .طريق استخدام العمالة املحلية
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 املؤسسة فيتكنولوجياستخدام الأساسيات حوال املبحث الثاني: 

 ستغني عنها أي مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصةتسمة بارزة للمؤسسات الناجحة وال وجياتكنولالتعتبر 

 نظرا ألهميتها وهذا ما سنتطرق اليه في هذا املبحث.

 1: أشكال حصول املؤسسة على التكنولوجيااألول املطلب

حتى تبقى املؤسسة دائما في صورتها اإليجابية وللمحافظة على سمعتها في السوق وتفاديا لعدم االستمرارية . 

واإلبداعات التكنولوجية التي تضمن فإن املؤسسة تتخذ سياسة فعالة لحيازة التكنولوجيات الجديدة 

 ى التكنولوجيا تصنف بداللة بعدين:تمراريتها وبقائها وأشكال الحصول علاس

 أحدهما يتمثل في اإلدماج التام لألنشطة التي تهدف لحيازة التكنولوجيا الالزمة ذاتيا. -

هناك إمكانيات متنوعة أو عليها حيازة التكنولوجيا من مصادر خارجية عن املؤسسة وفي كلتا الحالتين  -

 للحصول على التكنولوجيا منها:

كوسيلة للحصول على التكنولوجية وكمصدر لترقية اإلدماج الداخلي لوظيفة البحث والتطوير:  -1

 اإلبداع التكنولوجي وتحقيق منتجات جديدة.

يجب را لتعدد التكنولوجيات التي نظرا للتكاليف الباهظة للبحث والتطوير ونظعقود التعاون:   -2

ستعمالها في املنتجات وطرائق اإلنتاج الصناعي ، كل هذه الظروف دفعت املؤسسات للتعاون فيما بينها إليجاد ا

تسام التكاليف واألخطار والعمل على يتم ذلك بعقد اتفاق تعاون يقض ي اقأشكال جديدة للتكنولوجيات ، و 

 ذه العقود:البحث املشترك لتطوير التكنولوجيات . ومن نتائج ه

 أكثر يسرّع من إمكانات تبّني وتقبل وا -أ
ً
ستيعاب التكنولوجيات الجديدة ويجعل تحقيقها وتطبيقها عمليا

 ود املبذولة في هذا الصدد فرديةسهولة مما لو كانت الجه

 يؤدي إلى تركيز الجهود املتعلقة بالبحث والتطوير، وتوجيهها لتحقيق أعلى الفوائد .  -ب

 التكنولوجيا وانتشار الخبرة .يوسع ويعمم قواعد فهم  -ت

يؤدي إلى تعزيز شامل للجدارة والكفاية العلمية والتكنولوجية ، ويشجع التعاون في الحقول األخرى ذات  -ث

 العالقة بها .

األسرع للحصول على يعتبر شراء أو استعمال التراخيص الطريق املباشر و شراء التراخيص:   -3

وتوسيع قائمة املنتجات وهذه طريقة أقل خطورة وأقل تكلفة . ويكون ذلك قتحام أسواق جديدة التكنولوجية ال

 مفضال لدى املؤسسات التي ال تتوفر على موارد مالية كافية إلدماج وظيفة البحث والتطوير داخليا .

تلجأ املؤسسات أيضا من أجل الحصول على التكنولوجيا إلى شراء مؤسسات شراء مؤسسات أخرى:  -4

 ه الطريقة أيضا سريعة لكسب الوقت والكتساب التكنولوجيا .أخرى، وتعتبر هذ

                                                             
 .)بالتصرف(291أبو قحف عبد السالم، نفس املرجع السابق، ص 1
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قد تفضل املؤسسة الحصول على التكنولوجيا بتكليف مؤسسات عتماد البحث والتطوير الخارجي: ا -5

خاصة أو عمومية للبحث والتطوير، كأن تكلف مكاتب دراسات، مراكز بحث عمومية أو خاصة مكاتب 

 ني مشاريع بحث تكنولوجي يخص املؤسسة.االستشارات التقنية والجامعات لتب

 كما أن هناك عدة ايجابيات ومخاطر أشكال الحصول على التكنولوجيا:

 يمكن توضيح هذه النقطة من خالل الجدول التالي:

 

 (: مقارنة ما بين طرق الحصول على التكنولوجية من طرف املؤسسة:2-1 الجدول )

طرق الحصول على 

 التكنولوجيا

الوقت الالزم 

 لذلك

الخطر الذي يمكن  التكلفة

 التعرض له

 درجة التحكم الناتجة

 مرتفعة مرتفع مرتفعة طويل التطوير الداخلي

 غير أكيدة ضعيف غير أكيدة غير أكيد اتفاقيات التعاون 

اعتماد البحث والتطوير 

 الخارجي

 غير أكيدة ضعيف غير أكيدة غير أكيد

 غير أكيدة مرتفعة مرتفعة قصير شراء مؤسسات أخرى 

 ضعيفة ضعيفة ضعيفة قصير التراخيص
 jean – claudTorondeau: Recherche et developpement, Edition Vuibet 1994, France, p :73 المصدر 

 

 : دواعي اعتماد التكنولوجيا في املؤسسةالثاني املطلب

واالتصال التي حملت معها  إن استقرار املؤسسة أصبح خاضعا ملؤشرات جديدة أحدثتها ثورة املعلومات

 قتصاد املعرفة.يرات كثيرة أهمها ظهور ما يعرف بامتغ

خير باعتباره مرادف للتحوالت والتغييرات جلب معه مستجدات كثيرة جعلت األساليب التقليدية هذا األ 

جي ورصد املعمول بها تفقد أهميتها وتستدعي إيجاد أساليب جديدة تسمح للمؤسسة بالتعرف على محيطها الخار 

 املستجدات للتأقلم مع التغيرات املتسارعة.

عتمدته املؤسسة ملحاولة الخروج من أزمتها نظرا ملا يا الحديثة للمعلومات من أهم ما افكانت التكنولوج

 تتمتع به من جودة عالية يمكن أن تساهم في تحقيق املرونة ودفع القدرة التنافسية.

في الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا على ستة وعشرون مؤسسة، ثم من وهو ما تؤكده الدراسات التي أجريت 

خاللها تحديد طرف ودواعي اعتماد التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال في املؤسسة بحيث يمكن 

 تلخيصها فيما يلي:

  :طة للحفاظ على مكانتها في خري تواجه املؤسسات تحديات كبيرةوسيلة للتنافس من أجل البقاء

فضل عن طريق قتصاد العالمي خاصة مع انتشار العوملة االقتصادية، التي جعلتها مطالبة بتقديم الجديد واأل اال

 بتكار وتحقيق الجودة.الخبرة واإلبداع واال 

أن مصنع سيتشكل وينظم من حول املعلومات وهو مايفسر التنافس الكبير الذي تعرفه  بعض الباحثينويقول 

لحصول على أفضل املعلومات وأدقها التكنولوجيا فهي ضرورية حتمية للحفاظ على تواجد املؤسسات من أجل ا

 املؤسسة وهناك ثالثة أفكار تؤثر في نشاط هذه التقنيات:
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 يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساهم في إعداد ابتكار قطاعات زائلة أو في طريقها إلى الزوال في املؤسسة. -

 ا من اإلقصاء من السوق.يجب الخضوع لطلبات الزبون تخوف -

 هي وسيلة لإلنفراد والتميز عن بااي املنافسين األكثر قوة. -

  في إن غالبية قطاعات اإلنتاج الصناعي تشترك ختالف عن طريق الخدمات: محاولة اإلنفراد بامليز واال

وتنميتها وتحقيق ختالف في املنتوج وهو ما استدعى التوجه نحو الخدمات فكرة أنه من الصعب التميز واال 

الحضور الدائم واملستمر، الذي يعتبر شرطا أساسيا للنجاح وزيادة معدل التنافسية ويبقى املنتوج هو الجانب 

 املادي لهذه الخدمة.

  :اإلنتاجية تتطلب إدراج األشكال الالمادية للقيمة املرتبطة تزايد أهمية املعطيات الغير مادية

 السرعة ...الخ. -طبيعة الخدمات  -جودة النوعية بخصوصيات املستهلك الذي يحدد ال

 تصال يهدف أكثر فأكثر على تنمية هذا الجانب النوعي.ثمار في تكنولوجيا املعلومات واالواالست

  :دراتها التنافسية يسمح االنترنت بتحقيق أهداف املؤسسة ودفع قالحاجة امللحة لهذه التكنولوجيا

التكنولوجيا من األولويات، خاصة أنها تسمح لتبادل املعارف وتحسين ظروف هتمام بهذه وهو ما يجعل اال 

العمل، وعقلنة الوظائف املوجودة وتعتبر التجارة االلكترونية من أهم التكنولوجيا املستخدمة في املؤسسة وهي 

 غ األسواق.تشمل كل التعامالت التجارية التي تتم عن طريق شبكة االنترنت والتي تجعلها أداة فعالة لبلو 

  :إن مديري املؤسسات متأكدين من الوعي بضرورة تبني هذه التكنولوجيا رغم صعوبة قياس أثرها

أهمية التكنولوجيا الحديثة في دفع القدرة التنافسية وتحقيق الفعالية فبرغم من التطورات الهائلة التي حققتها 

ث إال أن االئتمان بقدرتها هو أمر مفروغ منه، حيكانت على املستوى الكيفي الغير ملموس والذي يصعب قياسه، 

تصال بالقدرة على تقليص الركود والعجز في املؤسسة، وخلق الحركية والنشاط تتمتع تكنولوجيا املعلومات واال

 1فمقترب هذه التكنولوجيا يبرز عدم إمكانية قياسها ألثرها من منطلق اليقين بضرورتها الحتمية .

 قياس درجة التكنولوجيا. مؤشراتاملطلب الثالث:

في الثمانينات من القرن العشرين ومع بداية ثورة املعلومات، كانت األدبيات الغربية وخاصة األمريكية واألوروبية 

تعتمد في قياس درجة التغير التكنولوجي بناء على معلمين أساسيين يرتبطان بحدوث التغير التكنولوجي الذي 

تقوم بالتخطيط لتنفيذه وهما استخدام رؤوس أموال جديدة يصاحبها استخدام يمكن للمؤسسة أن تواجهه أو 

 املعرفة الفنية الجديدة.

وبالتالي للوصول إلى مجموعة من املؤشرات التي يمكن استخدامها في قياس درجة التكنولوجيا عن طريق اجراء 

وحدة اقتصادية خالل فترة زمنية واحدة، املقارنة بين أكثر من فترة زمنية واحدة لنفس املؤسسة أو بين أكثر من 

كان البد من أن يرتبط وضع تلك املؤشرات بمعلمتي التغيير التكنولوجي املذكورتين وذلك على اعتبار أن كل نسبة 

من نسب مزج وحدات من رأس املال ووحدات من العمل الفني )املعرفة الفنية( تمثل درجة تكنولوجية معينة وأن 

 إنما يعني اختالفا في التكنولوجيا املستخدمة. اختالف هذا املزيج

                                                             
ت االعمووال لحمور عبواس، دور تكنولوجيوا اإلعوالم واالتصوال فوي تسووهيل عمول األفوراد وتطووير أداء املنظموات، ملتقوى دولووي حوول رأس املوال الفكوري فوي منظموا1

 .) بتصرف ( 07، ص 2011دالحميد ابن باديس، جزائر، العربية في االقتصاديات الحديثة، كلية الحقوق والعلوم التجارية عب



 الفصل األول                                                                                    التطور التكنولوجي

 

17 

ذلك ألن إنتاج أي مجموعة سلعية أو معرفية يمكن أن ينتج بالعديد من الدرجات التكنولوجية أو األساليب 

 الفنية وبتضافر متنوع لعوامل اإلنتاج املختلفة وذلك بافتراض إمكانية إحالل هذه العوامل بنسب معينة.

املنطق االقتصادي لالختيار يحتم زيادة عامل من عوامل اإلنتاج )االستثمارات مثال(  وعلى هذا األساس فإن

بغرض زيادة أو ثبات حجم اإلنتاج، وبالتالي البد وأن يقابله نقص في استخدام العامل اآلخر )التكاليف مثال 

يا وتنوع األساليب وليس بالضرورة في العمالة(، وذلك بنسب اقتصادية معينة على أساس اختالف التكنولوج

الفنية لإلنتاج، فدرجة التكنولوجيا أو األسلوب الفني لإلنتاج الذي يحتاج إلى زيادة االستثمارات وزيادة في 

العمالة معا دون تخفيض أي نوع من أنواع تكاليف االستغالل ودون زيادة في اإلنتاج يعتبر أسلوب غير مناسب 

ا في مؤشرين رئيسيين وهما نحصرت مؤشرات قياس درجة التكنولوجيمن الوجهة االقتصادية، وبناء على ذلك ا

 :كاآلتي

وهو عبارة عن نصيب العامل الواحد من الطاقة الكهربائية املستخدمة في تشغيل  مستوى اآللية: -1

 اآلالت )بالكيلووات/ الحصان( خالل فترة زمنية معينة.

في الوحدة الزمنية. فقد تكون إنتاجية وهي عبارة عن حجم إنتاج العامل الواحد  إنتاجية العامل: -2

 الصناعة في مؤسسة ما خالل فترة املقارنة أكبر منها في أخرى بسبب ارتفاع درجة التكنولوجيا املستعملة.

وتبعا لذلك كانت ترتبط املقاييس التي يتم استخدامها في قياس وتحديد درجة التغير التكنولوجي بمؤشري قياس 

الذكر، حيث ترتبط املجموعة األولى بمستوى اآللية املستخدم أما املجموعة األخرى درجة التكنولوجية سابقي 

 1فترتبط بإنتاجية العامل.

يتطلب التقييم الدقيق ألثر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على توظيف كما يرى بعض الباحثين بأنه يتطلب   

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتقدير السليم إدارة معارف املنظمة ، التحديد الدقيق ملا هو مقصود 

 .إلنفاق املنظمة على الخدمات و التطبيقات املختلفة لهذه التكنولوجيا

لة التوصل إلى أنسب املؤشرات التي يمكن من خاللها قياس و في هذا السياق تعددت جهود الباحثين في محا

ى الدراسات املختصة إمكانية قياس تكنولوجيا تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، حيث أو ضحت إحد

 :املؤشراتعلومات من خالل ثالث مجموعات من امل

 (؛اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات ) تكاليف التشغيل و التدريب -

 (؛إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات ) نوعية التطبيقات املستخدمة -

 . تطوير و تحديث تكنولوجيا املعلومات -

باحثون آخرون في دراستهم للعالقة بين استثمارات تكنولوجيا املعلومات واألداء االقتصادي واعتمد  -

 2:هيو  واإلستراتيجي للمنظمة، على أربعة مؤشرات لتكنولوجيا املعلومات،

 امليزانية السنوية لتكنولوجيا املعلومات كنسبة إليرادات املنظمة -

 العامليننسبة تكنولوجيا املعلومات املنفقة على - -

 نسبة ميزانية تكنولوجيا املعلومات املنفقة على تدريب العاملين باملعلومات -
                                                             

 .119، ص2007بشير عباس العالق، تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها في مجال التجارة، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  1
2 Moa Dan Mahmoud and Gary J.Mamm, "Measuring the organizational impact of information technology investment- An exploratory 

study", Journal of management information system, vol10, issue1, summer 1993, p102. 
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 عدد أجهزة الحاسبات اآللية الشخصية، و النهايات الطرفية نسبة إلى إجمالي العاملين باملنظم -

 1:اليةوهناك من يرى إمكانية قياس تكنولوجيا املعلومات من خالل تقدير إنفاق املنظمةعلى املجاالت الت

 ؛أجهزة الحاسبات الشخصية -

 ؛شبكات البيانات و االتصاالت و الخدمات املرتبطة بها -

 ؛األجور و املكافآت و املزايا التي يحصل عليها العاملون بتكنولوجيا املعلومات -

 تكاليف شراء و تشغيل و صيانة و تطوير تكنولوجيا املعلومات -

العاملية، تعتمد في اختيارها ألفضل مئة  world Computerمنظمةوأثبتت إحدى الدراسات امليدانية املهمة أن 

 :منظمة على مستوى العالم من حيث  االستخدام الكفء لتكنولوجيا املعلومات، على املؤشرات التالية 

 ؛امليزانية السنوية لتكنولوجيا املعلومات كنسبة من دخل املنظمة -

 ؛ة مع املنافسينإجمالي استثمارات تكنولوجيا املعلومات باملقارن -

 ؛استثمارات تدريب و تنمية مهارات العاملين -

 .عدد أجهزة الحاسبات الشخصية و الوحدات الطرفية املوزعة داخل املنظمة -

من كل ما سبق، وأخذا بعين االعتبار لظروف البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، يرى الباحث إمكانية قياس 

 املؤشرات التالية:تكنولوجيا للمنظمة بواسطة ال

ألجور واملكافآت املخصصة لشاغلي وظائف اإلحصاء والحاسبات اإللكترونية والوظائف النوعية ا -

 للوثائق و املكتبات والوظائف املكتبية

 .املخصصات املالية القتناء الحاسبات واألجهزة اإلحصائية -

 املبالغ املالية لتشغيل أجهزة الحاسبات ونظم االتصاالت و التحكم -

 تاملبالغ املخصصة لصيانة األجهزة الحاسوبية ونظم االتصاال  -

 .املبالغ املخصصة لتطوير األجهزة الحاسوبية والبرامج وكذا نظم املعلومات واالتصاالت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
مات علوى األداء املؤس و ي للهيئوات العاموة العاملوة فوي مجوال املواصوالت، دراسوة تطبيقيوة علوى الهيئوة خالد مصطفى بركات، أثر استخدام تكنولوجيا املعلو  1

 .121، ص2005القومية لسكك حديد مصر، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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 املبحث الثالث: تكنولوجيا االتصال الحديثة

املتداخلة التي تعكسها فرضت علينا وضوعات إن تطور مصادر االتصال واملعلومات كما ونوعا، وكذلك امل

اللجوء إلى تكنولوجيا االتصال املعاصرة، كنتيجة حتمية لتأمين السيطرة على املعلومات، وتهيأتها للباحثين 

بالسرعة والدقة والشمولية التي يتطلبها منطق العصر ولهذا سوف نتطرق في هذا املبحث إلى ماهية تكنولوجيا 

 االتصال الحديثة.

 ماهية تكنولوجيا االتصال الحديثةاألول: املطلب 

 أوال: تعريف تكنولوجيا االتصال الحديثة.

شهد املجتمع البشري ثورة االتصال األولى عندما استطاع اإلنسان أن يتكلم، حيث أصبح ممكنا ألول مرة أن 

تجمع البشرية عن طريق الكالم حصيلة ابتكاراتها واكتشافاتها، ثم جاءت ثورة االتصال الثانية عندما توصل 

ثالثة آالف  3600بة املسمارية على الطين نحو السوماريون إلى اختراع أقدم طريقة للكتابة في العالم، وهي الكتا

وست مئة سنة قبل امليالد، وقد حفظت تلك األلواح الفكر السياس ي االجتماعي والفلسفي في مراحله األولى، 

ميالدي، ، بينما بدأت معالم  15واقترنت ثورة االتصال الثالثة بظهور الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر 

بعة خالل القرن التاسع عشر، بظهور عدد كبير من وسائل االتصال الجماهيرية كالراديو ثورة االتصال الرا

والتلفزيون...الخ، أما ثورة االتصال الخامسة فهي بنت النصف الثاني من القرن العشرين، والذي شهد ابتكارات 

التاريخي بين ظاهرتي تفجير  نتج عنها التكنولوجياتاإلدماج والذي  رات السابقة، وذلك بموجب فاقت كل االبتكا

املعلومات واملعرفة وثورة االتصال االتصالية الحديثة والتي تتمثل أساسا في األجهزة الحاسبة وملحقاتها 

 1.إلى تحكم أكثر في املعلومات من حيث التجميع واملعالجة والتخزين والبرمجيات املتطورة، والتي أدت

ثورة حقيقية في نقل املعلومات وتخزينها، كما مكنت من بروز  الحديثةوبالفعل فقد أفرزت تكنولوجيا االتصال 

وظهور خدمات جديدة لنقل املعلومات وتداولها زادت من فعالية هذه التكنولوجيا، وانتشر بين املثقفين الكتاب 

جارة اإللكتروني محل التقليدي أما في مجالي التجارة واالقتصاد فقد برزت مصطلحات تخصهم نذكر منها الت

 اإللكترونية واالقتصاد الالمادي.

وقد عرفت تكنولوجيا الحديثة لالتصال كما يلي: هي كل التكنولوجيات املتعلقة بعملية املعالجة واإلنتاج وتبادل 

 2املعلومات، والتي تجمع بين ثالثة مجاالت تقنية: املعلوماتية، االتصال والسمعي البصري.

 الحديثةخصائص تكنولوجيا االتصال ثانيا: 

على الرغم من أن التكنولوجيات االتصالية الحديثة التي أفرزتها الثورة التكنولوجية الحديثة تكاد تتشابه في 

عديد من السمات مع الوسائل التقليدية، إال أن هناك خصائص أخرى تتميز بها التكنولوجيا االتصالية الراهنة 

 والتي سنتطرق لها في الشكل املوالي:

 

 

 

                                                             
 )بالتصرف( . .66، ص2003ائر، محمد لعقاب، مجتمع االعالم واملعلومات، دار هومة للنشر والتوزيع، الجز  1
اموة، كليوة حورية بولعويدات، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في املؤسسة االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة املاجستير فوي االتصوال والعالقوات الع 2

 .22، ص2008-2007العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 (: أهم خصائص تكنولوجيا االتصال الحديثة.2-1رقم )الشكل 

 
 عداد الطالبة.من إاملصدر: 

 وفيما يلي تعريف مختصر لكل من هذه الخصائص الثمانية:

: وتطلق هذه السمة على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية االتصال تأثير على أدوار التفاعلية -1

على ممارستهم املمارسة املتبادلة أو التفاعلية، وهي تفاعلية بمعنى أن هناك  اآلخرين واستطاعتهم تبادلها، ويطلق

سلسلة من األفعال االتصالية التي يستطيع الفرد )أ( أن يأخذ فيها موقع الشخص )ب(، ويقوم بأفعاله 

 االتصالية، املرسل يستقبل ويرسل في نفس الوقت وكذلك املستقبل، ويطلق على القائمين باالتصال لفظ

 تلفزة ."املشاركين" بدال من "املصادر"، ومثال على ذلك   التفاعلية في بعض أنظمة النصوص امل

)عدم االرتباط بعنصر الوقت(: وتعني إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب  الالتزامنية -2

للفرد املستخدم، وال تتطلب من كل املشاركين أن يستخدموا النظام في الوقت نفسه، فمثال في نظم البريد 

جة لتواجد مستقبل اإللكتروني ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلها في أي وقت، دونما حا

 1الرسالة .

)قابلية التحرك أو الحركية(: تتجه رسائل االتصال الجماهيرية في ظل هذه الثورة  التوجه نحو التصغير -3

إلى وسائل صغيرة يمكن نقلها من مكان إلى آخر، وبالشكل الذي يتالءم وظروف مستهلك هذا العصر الذي يتميز 

قود املاضية الذي اتسم بالسكون والثبات، ومن األمثلة عن هذه بكثرة التنقل والتحرك، عكس مستهلك الع

 2الوسائل الجديدة: تلفزيون الجيب، الهاتف النقال، الحاسوب النقال املزود بطابعة إلكترونية.

: وهي قدرة وسائل االتصال على نقل املعلومات من وسط إلى آخر، كالتقنيات التي يمكنها قابلية التحويل -4

املسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس وهي في طريقها لتحقيق نظام للترجمة اآللية، وقد ظهرت تحويل الرسالة 

الفرن  ي، "فالحدود أو الفروق أو السمات التي كانت تميز وسائل االتصال " Minitel" مقدماته في نظام املينيثال

                                                             
 .177، ص2005محمود علم الدين، تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومستقبل الصناعة الصحافة، دار الرحاب، القاهرة، 1
 .25، ص2006محمد شطاح، قضايا اإلعالم في زمن العوملة بين التكنولوجيا وااليديولوجيا، دار الهدى، الجزائر،  2

خصائص 

تكنولوجيا 
االتصال 

الحديثة

التفاعلية 

الكونية

الشيوع 

واالنتشار

الالجماهيرية

قابلية 

التوصيل 
والتركيب

قابلية 

التحويل

التوجه 

نحوالتصغير

الالتزامنية
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زوال، فاألفالم السينمائية يمكن الجماهيرية عن بعضها البعض، قد زال بعضها وبعضها اآلخر في طريقه إلى ال

عرضها في دور السينما، شاشة التلفزيون وعلى   أشرطة الفيديو كاسيت وعلى األسطوانات املدمجة على الرغم 

 1 "من اختالفها في الشكل

:  لم تعد شركات صناعة أدوات االتصال تعمل بمعزل عن بعضها البعض قابلية التوصيل والتركيب -5

التصال، واتحدت األشكال والوحدات التي تصنعها الشركات املتخصصة في صناعة أدوات فقد اندمجت أنظمة ا

االتصال، ومن األمثلة الدالة على ذلك: وحدات الهوائي املقعر الذي يمكن تجميعها من موديالت مختلفة الصنع، 

وائي القائم على الوحدات لكنها تؤدي وظيفتها في مجال استقبال اإلشارات التلفزيونية على أكمل وجه، فهناك اله

 "والديمو )املحلل( من صنع "شركة ناكست ويف"،Eston" "التالية: الصحن من صنع "شركة إيستون 

"WaveNext ،" شارب"والرأس من صنع شركة""Sharp 

)الرسائل اإلعالمية الشخصية(: ومعناه أن رسائل االتصال قد توجه إلى مجموعة من  الالجماهيرية -6

األفراد )الجماهير( أو قد توجه إلى فرد بعينه، فقد سمحت الوسائل الجديدة للفرد أن يستقيل عن املجموع من 

تقدم برامج متنوعة حيث الرسائل التي يتابعها، ومثال ذلك محطات البث التلفزي في البلدان املتقدمة التي 

 حسب طلب املشترك ورغباته

: ونعني به االنتشار املنهجي لنظام وسائل االتصال حول العالم في داخل كل طبقة من الشيوع واالنتشار -7

طبقات املجتمع، وكل وسيلة تظهر تبدو في البداية على أنها ترف ثم تتحول إلى ضرورة، نلمح ذلك في التلفزيون ثم 

 "زاد عدد األجهزة املستخدمة زادت قيمة النظام لكل األطراف املعنية، وفي رأي "ألفين توفلر الفاكسميل، وكلما

"Tophler. A " أن من املصلحة القوية لألثرياء هنا أن يجدوا طرقا لتوسيع النظام الجديد لالتصال ليشمل ال

 .القادرين على تكاليفها ليقض ي من هم أقل ثراء، حيث يدعمون بطريقة غير مباشرة الخدمة املقدمة لغير

: البيئة األساسية الجديدة لوسائل االتصال هي بيئة عاملية دولية، حتى تستطيع املعلومة أن الكونية -8

تتبع املسارات املعقدة تعقد املسالك التي يتدفق عليها رأس املال إلكترونيا عبر الحدود الدولية جيئة وذهابا، من 

أجزاء على األلف من الثانية، إلى جانب  تتبعها مسار األحداث الدولية في أي أقص ى مكان في األرض إلى أدناه في 

 2.مكان من العالم

وباختصار فقد لخص أحد الخبراء سمات تكنولوجيا االتصال الحديثة في قوله: "الخدمات التي أتيحت نتيجة 

م، واملتنوع إلى الكامل، ومن التحول من الصوتي إلى الرقمي، ونحو الرخيص املتاح دوما، ومن الخاص إلى العا

السلبي أحادي االتجاه إلى التجاوب ثنائي االتجاه، ومن الثابت إلى النقال، ومن الشفرة اإلنجليزية إلى الشفرة 

 3."متعددة االتجاهات

 

 

 

 جيا االتصال الحديثة في املؤسساتاملطلب الثاني: أشكال التكنولو 

                                                             
 .83، صمرجع سبق ذكره حورية بولعويدات، 1
 .179، صمرجع سبق ذكرهمحمود علم الدين،  2
 . )بتصرف(.27محمد شطاح، مرجع سبق ذكره، ص  3
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بصورة كبيرة جعلها تدخل جميع مجاالت الحياة االجتماعية ومنها إن تطور تكنولوجيا االتصال وانتشارها 

املؤسسات بمختلف أنواعها وبغض النظر عن نشاطاتها، حيث أن متطلبات العمل باتت تحتم بالضرورة 

 استخدام هذه التكنولوجيات التي تتمثل أساسا في جهاز الحاسوب ومنظومة الشبكات.

 أوال: جهاز الحاسوب:

نعيش اليوم عصر ثورة في املعلومات، وتعتبر الحاسبات االلكترونية املختلفة هي باألساس جزء من هذا العصر 

الحديثة التي أثرت على جميع املستويات في فترة املتطور، حيث يعد هذا االختراع من أهم اإلنجازات التكنولوجية 

قة التي تؤدى بها أغلب األعمال، وأصبح في أعلى وجيزة، ذلك أنه وفر الجهد الفكري والعضلي وحسن من الطري

 أولويات املشتريات بالنسبة لألفراد، املؤسسات والحكومات.

 1:مفهومه ومكوناته -1

يعرف الحاسب االلكتروني بأنه: وسيلة لتجهيز البيانات بمعنى أنه يستلم بيانات كمدخالت ويجهزها في صورة 

ثم انجاز املعلومات كمخرجات، أي أنه مصمم على أساس احتواء قدر كبير من البيانات الداخلة وتخزينها، 

، وأخيرا اإلمداد باملعلومات املطلوبة وذلك كله العمليات الحسابية عليها و إجراء املقارنات املنطقية املتعلقة بها

سال واستقبال عدة مهام: التخزين، استرجاع وإر  بمعدل سرعة كبيرة ويعرف أيضا على أنه: "اآللة التي تجمع بين

الحاسوب تقوم أساسا بإنجاز البيانات ، وعليه فإن تكنولوجيا في آن واحد بالصورة والصوت إذا أريد ذلك"

لجة املعلومات، ثم إخراجها في شكل صوت أو صورة و بها معا، ويتكون الحاسوب االلكتروني من الحسابية ومعا

، ثم وحدات لرصد النتائج وحدة التشغيل ويحتوي على وحدة التخزين الداخلية ثم الوحدة الحسابية

وهي إما تكون املستخرجة من الحاسوب، وحدة التغذية باملعلومات ويضاف إلى ذلك وحدات التخزين الخارجية 

في شكل أسطوانات أو أشرطة ممغنطة، واألسطوانة هي شريحة دائرية الشكل لتخزين بيانات مغطاة غالبا بمادة 

 مغناطيسية وتعرف في هذه الحالة ب " القرص املغناطي  ي". 

ويرجع تاريخ صناعة الحاسوب إلى نهاية الحرب العاملية الثانية في الواليات املتحدة األمريكية، مع أول حاسوب 

الكتروني، تميز هذا األخير بكبر حجمه وتعقد مكوناته وصمم بشكل خاص ألغراض عسكرية، أما أول حاسوب 

ووجه أساسا لألعمال اإلدارية فقط ليشمل فيما بعد  1951وعرض للبيع سنة  univacتجاري فقد سمي 

 قطاعات أخرى.

إن انتشار الحاسوب في الوقت الحالي بهذه الطريقة الهائلة راجع إلى تمتعه بمجموعة من الخصائص كالسرعة 

ات، كما يمكنه تنفيذ مهام معقدة الفائقة في األداء، الدقة والكفاءة العاليتين أثناء تنفيذ العمليات وإدارة البيان

 ومختلفة كإدارة املشروعات.

 أنواعه  -2

 توجد عدة تقسيمات للحاسبات اإللكترونية، فالبعض يقسمها حسب طريقة التشغيل الداخلي إلى:

حاسبات رقمية أي أن البيانات تخزن في ذاكرتها في شكل أرقام وإذا طلب منه استرجاعها فإنه سيعطيها  -

 وء وليس كما هو مسجل في ذاكرته، وهذا النوع األكثر استخداما حاليا.في الشكل املقر 

 حاسبات تناظرية ) قياسية ( كعداد السرعة والحرارة فال يقوم بمهمة التخزين. -

                                                             
 .16، ص1983محمد شواي شادي، الحاسب االلكتروني ونظم املعلومات، دار النهضة، بيروت،  1
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 املختلط وهو يجمع بين الرقمي والقياس ي ويجمع بين خاصية التخزين والقياس. -

خاصة وهي التي تقوم بمهام محددة، والبعض والبعض يقسمها حسب الغرض إلى حاسبات عامة وحاسبات 

يقسم حسب الحجم إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، والبعض يقسمها حسب البرنامج إلى حاسبات ذات 

 برنامج داخلي وخارجي، متتابع أو غير متتابع.

أن كانت  ويستخدم الحاسوب في املؤسسات إلعداد و إنجاز العديد من املهام اإلدارية في وقت قصير، بعد

حصائيات وكذا تخزين الوثائق التي يتم د التقارير، املذكرات، ومختلف اإل وقت وجهد كبيرين إلعداتستغرق 

تصال بقواعد البيانات، وذلك عن طريق منظومة املؤسسة، وأخيرا تسهيل عملية اال إنجازها فيما يخص أعمال

 الشبكات املوصولة بهذا الجهاز.

 ثانيا: الشبكات

كما يجب أن تتواجد حتى يتمكن كمبيوتر من االتصال بآخر البد من توافر قنوات اتصالية لنقل البيانات، 

مجموعة من األساليب والقواعد واألدوات التي تعمل على تحويل البيانات من الشكل الرقمي للحاسوب إلى 

شبكات، والشبكة أساسا هي  الرابط الشكل التناظري لقناة االتصال والعكس، هذه القنوات االتصالية تعرف بال

بين البيانات الطرفية للحاسبات بهدف نقل وتبادل املعلومات بين الحاسب اآللي والنهايات الطرفية املتصلة به، في 

 إطار النقل على الخط املباشر للبيانات.

حة على الدوام ومرنة ولعل من الشروط الرئيسية لتنظيم الربط الشبكي أنها يجب أن تكون سريعة ودقيقة ومتا  

وسهلة اإلصالح وغير مكلفة، وأحد الشروط الرئيسية األخرى هي أن نظم الربط يجب أن تكون سهلة االستخدام 

 أو بمعنى آخر أنها تعمل وفق إجراءات بسيطة الستقبال وبث البيانات.

حسب إمكانيات كل  وعموما توجد ثالث شبكات رئيسية مستخدمة في املؤسسات، وقد تتواجد كلها أو بعضها

 كسترانت.نت، اإلنترانت، اإلمؤسسة، وهذه الشبكات هي: اإلنتر 

 شبكة اإلنترنت: -1

تعد اإلنترنت إحدى أهم إنجازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر في عاملنا املعاصر، بل ربما هي أكثرها قوة فقد  

بات بإمكان أي شخص استخدام اإلنترنت التي ال تحتاج إلى شفرات أو أجهزة كمبيوتر خاصة، إضافة إلى إمكانية 

 لى أقطابه كلها.الولوج إليها من أي مكان في العالم الذي وصلت اإلنترنت إ

 مفهومها وتطورها: -أ

اإلنترنت هي جزء من ثورة االتصاالت، ويعرف البعض اإلنترنت بشبكة الشبكات، في حين يعرفها البعض اآلخر 

بأنها شبكة طرق املواصالت السريعة، كما يعرفها بوب نورتن و كاتي سميث : اإلنترنت كلمة إنجليزية وهي تتجزأ إلى 

 1بين عنصرين أو شيئين وتعني الشبكة.كلمتين وتعني الربط 

وشبكة اإلنترنت عبارة عن مئات املاليين من الحاسبات اآللية حول العالم مرتبطة ببعضها البعض، ومع 

الحاسبات أمكن إرسال الرسائل اإللكترونية بينها بلمح البصر، باإلضافة إلى تبادل ترابط هذا العدد الهائل من 

املتحركة أو األصوات، وقد تم االتفاق على نظام موحد تتبادل جميع األنماط من  امللفات والصور الثابتة أو

 املعلومات تم تسميته النسيج العالمي.

                                                             
 .38، ص2003سمير رابح بوعيشة، الدعوة االسالمية عبر االنترنت، رسالة ماجستير قسم الدعوة واالعالم، جامعة األمير عبدالقادر،  1
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وقد جاء في كتاب االنترنت الشبكة الدولية للمعلومات أن االنترنت هي ثمرة اندماج بين الحاسبات اآللية 

واملنظمات الحصول على مزايا ال حصر لها. وذلك في إشارة إلى واالتصاالت وعن طريق هذه الشبكة يمكن لألفراد 

م وهي أحد 1969املعرفة واملعلومات وكانت البداية مع شبكة اربانت أو وكالة مشروعات األبحاث املتطورة عام 

بحاث الوكاالت التي تتبع لوزارة الدفاع األمريكية بقصد إتاحة الفرص للباحثين لتبادل املعلومات واملعارف واأل 

العلمية. وتم إنشاء شبكة من الحاسبات لربط الباحثين مع بعضهم البعض وبعد هذه التجربة البسيطة التي 

تتكون من عدد قليل من الحاسبات اآللية املرتبطة مع بعضها البعض انتشرت املعلومات حول نجاحها وقيمتها في 

املعلومات بسهولة وأصبح الناس يربطون حاسباتهم دعم املجهودات البحثية للعلماء وتمكنهم من تبادل املعارف و 

حدث أمران مهمان في مسيرة االربانت األول هو أن تغيير النظام داخل الشبكة  1983ببعضها البعض. وفي عام 

انقسمت إلى قسمين: شبكة عسكرية لخدمة وزارة الدفاع األمريكية وشبكة اربانت لخدمة أسرة البحث والتعليم 

ت املؤسسة القومية للعلوم في إقامة نظام عمالق يمكن الباحثين من تناول املعلومات والتجارب واملعارف.ثم فكر 

مراكز للحساب اآللي العمالق. وبعد ذلك فكرت املؤسسة  1983مع بعضهم البعض فأنشأت في منتصف عام 

عالية السرعة لربط هذه العلمية القومية في تطوير العمل في مراكز الحاسب اآللي العمالق وذلك بتوفير وصالت 

املراكز ببعضها البعض ومن ثم بين الحواسيب الفرعية في الجامعات ومراكز األبحاث. كل هذه املؤشرات كانت 

 بمثابة البدايات األولى لشبكة االنترنت التي يعرفها العالم اليوم.

ل االلكترونية. فالراديو وحده إن التركيبة التكنولوجية لالنترنت تختلف عن غيرها من تكوينات وسائل االتصا 

متكامل وكذلك التلفزيون وكل واحد من هذين النظامين له تقسيماته الداخلية أما االنترنت فهي ليست وحدة 

ومات وتوصلها إلى متكاملة قائمة بذاتها اسمها "االنترنت" وليست وحدة قائمة بذاتها تستطيع ان تنتج املعل

عن توليفة ملجموعة وسائل اتصال. فقد فكر عباقرة التكنولوجيا في جمعها  ن االنترنت عبارةإاملستفيدين بل 

 وتكوين نظام متكامل منها اسمه "االنترنت".

 استخدامات شبكة اإلنترنت في املؤسسات:  -ب

في أداء أعمالها املتنوعة  أصبحت معظم مؤسسات األعمال تستخدم الحاسبات اآللية املرتبطة بشبكة اإلنترنت

على األداء، حيث إن املؤسسات تعمل ضمن بيئة تحتوي على متغيرات عديدة تتصل بالسياسة اإليجابي  لتأثيرها

واالقتصاد واالجتماع والتكنولوجيا، مما يحتم دراسة هذه املتغيرات دراسة متأنية ووافية والعمل على عدم 

 ل.العمل االكتفاء بإدراكها فحسب. بل التنبؤ أيضا بما سوف يحدث في املستقب

وحتى تقوم املؤسسة بذلك البد لها من جمع املعلومات واملعارف من كل املصادر املتاحة للوصول إلى النتائج التي 

 تفيد في إتخادالقرارت الصحيحة.

 العديد من الخدمات أهمها:الشبكة تتيح للمؤسسة هذه وإضافة إلى هذا فإن  

ساهمت اإلنترنت في زيادة زبائن املؤسسة باإلضافة إلى املوردين  دراسة السوق والتأثير على التسويق: -

والبائعين واملوزعين وغيرهم، وبذلك أصبح في إمكان أي مؤسسة أن تقوم بأكثر من مجرد إرسال املعلومات عن 

 منتوجاتها وخدماتها عبر اإلنترنت، إذ يمكنها أيضا عمل دراسات عن األسواق ودراسة أوضاع املنافسين .

عن طريق استخدام اإلنترنت تحولت العديد من املؤسسات من مغمورة إلى  مات االتصال:خد -

 مؤسسات عاملية وساهمت اإلنترنت أيضا في :
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  الوصول إلى العميل في كل موقع وأينما وجد، ونقل املعلومات إليه سواء كانت وثائق نصية أو جداول

 املعلومات.الكترونية، وذلك بأقل تكلفة مع املحافظة على سرية 

  توفير الوقت حيث عن طريق بريد االلكتروني تصل كل الرسائل إلى املرسل إليه في أي مكان من العالم في

 ثوان معدودة.

 .سهولة البيع وإمكانية إجراء عمليات الشراء عن طريق اإلنترنت 

الخدمات : تعتبر خدمات املؤتمرات املفتوحة عبر شبكة اإلنترنت من خدمات املؤتمرات املفتوحة -

املبتكرة والجديدة التي توافر لها العديد من البرامج التي تساعد املؤسسات واألفراد على استخدامها.وخدمة 

املؤتمرات املفتوحة هي ببساطة عبارة عن إمكانية عقد املؤتمرات من بعد بين ممثلي املؤسسات عبر العالم، عن 

ء املؤتمر في الوقت نفسه، وبذلك فمن مزايا هذه طريق نقل الصوت والصورة عبر اإلنترنت إلى كل أعضا

 الخدمة: 

 ؛د املؤتمراتجتماع في مكان ما للعققال ملندوبي املؤسسات واألفراد لال تقليل مصاريف االنت 

 ؛ظمات التي تتواجد في أماكن بعيدةسهولة عقد الصفقات واالتفاقات بين املن 

 ؛خالل استخدام اإلنترنت سهولة نشر نتائج املؤتمرات من 

 .زيادة التعاون الدولي بين املؤسسات في جميع أنحاء العالم 

وبذلك فاإلنترنت تعد من أهم الشبكات التي باتت تؤثر على املؤسسة ونشاطها من خالل الخدمات الكبيرة التي 

تؤدي أيضا وظائف عديدة سبق وأن تطرقنا لها، ولكن هذه الشبكة تفكك عنها شبكات أخرى أضيق منها ولكنها 

 1في املؤسسة، سوف نتطرق لها في العناصر املوالية.

 شبكة اإلنترانت: -2

أدت التطورات التكنولوجية إلى ظهور أنظمة اتصالية حديثة للحد من مختلف العوائق واالنحرافات التي تعترض 

وتبادلها في أسرع وقت، وقد أدى العملية االتصالية داخل املؤسسات، مع توفير ظروف أحسن لنقل الرسائل 

ربط أجهزة الكمبيوتر املتواجدة في أقسام املؤسسة بكوابل إلى تكوين شبكة معلوماتية تسمح بتنظيم العمل 

 ى هذه الشبكة باإلنترانت.متناسق، تسم بشكل

 مفهومها: -أ

خدمات اإلنترنت هذه الشبكة تستعمل هي شبكة داخلية تقوم املؤسسات بإنتاجها على اختالف أحجامها، 

مثل البريد اإللكتروني، وال يستطيع شخص من خارج املؤسسة أن يدخل لها، ومحتوياتها تحددها املؤسسة وعادة 

يانات للمعلومات والخبرات، وهي باختصار تحتوي خدمات البريد االلكتروني وتنظيم مساحات النقاش، قاعدة ب

إلنجاز األعمال. وبالتالي يمكن القول أن شبكة اإلنترانت هي سام املؤسسة، ووسيلة وسيلة اتصال بين موظفي وأق

 شبكة اإلنترنت مصغرة ومقتصرة على مؤسسة معينة وفروعها.

 

 الخدمات التي تؤديها في املؤسسة: -ب

 توفر شبكة اإلنترانت العديد من الخدمات، تتلخص في: 

                                                             
 .258، ص2001محمدمحمد الهادي، تكنولوجيا االتصاالت وشبكات املعلومات، املكتبة األكاديمية، القاهرة، 1
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علومات املراد حيث يستطيعون العاملون باملؤسسة الحصول على جميع امل املشاركة في امللفات: -

ي لحظة ومتابعة املتغيرات التي تطرأ عليها أوال بأول، بشكل يساعد على إتمام عملية البيع الحصول عليها في أ

 والشراء.

آخر، ن نقل امللفات من قسم إلى خالل هذه العملية يستطيع املسؤولو من  نقل وتحويل امللفات: -

 وتحويل املعلومات الجديدة إلى جميع األقسام.

فهو عملي ومفيد في املؤسسات التي تتطلب أعمالها اتصاالت مستمرة وسريعة بين البريد اإللكتروني: -

األفراد، الذين ال يستطيعون االلتقاء ببعضهم البعض حيث يتم االتصال عبر الشركات وأجهزة حواسيب من 

 مناطق متعددة.

تتيح اإلنترانت دخول املستخدمين من جهاز كمبيوتر على خط واحد من  لى خط واحد:املشاركة ع -

 خطوط اإلنترانت وتوفير تكلفة الشراء.

حيث يؤدي ذلك إلى توفير قدرات تكنولوجية متقدمة، تخدم احتياجات  التحصيل املشترك: -

ة في الشبكة مما يؤدي إلى التكامل في املستخدمين وتعمل على توازن األخطاء الذاتية بين مختلف املحاور املشترك

 1البيانات و البرامج.

 كسترانت:شبكة اال -3

ظهرت هذه الشبكة نتيجة االنتقادات التي وجهت إلى نظام اإلنترانت وفي مقدمتها االستقاللية، والبعد عن 

دائم مع األطراف الخارجية، حيث يرى البعض أن نجاح أي مشروع، لن يأتي إال بعالقة متواصلة واتصال 

 موزعيه وعمالئه، والذي يؤدي في النهاية إلى عالقة متشابكة.

 تعريفها: -أ

كسترانت هي شبكة املؤسسة الخاصة التي تصمم لتلبية احتياجات الناس من املعلومات، ومتطلبات شبكة اال

لب الدخول املؤسسات األخرى املوجودة في بيئة األعمال، وتستخدم في هذه الشبكة أيضا تقنيات الحماية ويتط

 إليها استخدام كلمة املرور، ذلك أن الشبكة أيضا غير موجهة إلى الجمهور العام.

 أهمية وفوائد اإلكسترانت للمؤسسة: -ب

إن خدمات شبكة اإلكسترانت هي نفسها خدمات شبكات اإلنترانت ماعدا أنها موجهة إلى جمهور أوسع،  

 وتتمثل أهم فوائدها في:

يمكن أن تقوم املؤسسة من الشرق بإرسال طلب شراء إلى مؤسسة من : إذ تسهيل عمليات الشراء -

 الغرب عبر اإلكسترانت التي تربط بينهما وتلغي الحاجة إلى املراسالت بكل أنواعها.

إذ تسهل هذه الخدمة عملية توقيع الفواتير من مديري الفروع املنتشرين في مناطق  متابعة الفواتير: -

عملية تجري على ف والقبض ووضع العالمات التي تشير إل كل ة إجراء الصر كما تسمح لهم بمتابع مختلفة،

 قلها بين الفروع واألقسام.الفاتورة أثناء تنا

                                                             
 .156، ص2005نبيل محمد املرس ي، التقنيات الحديثة للمعلومات، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  1
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) الجامعات واملعاهد ومراكز تستخدم اإلكسترانت لربط مصادر املوارد البشرية املؤهلة  خدمات التوظيف: -

تعددة املنافع لكال طرفين، إذ تجد املوارد البشرية التدريب...( مع سوق العمل املتخصصة بغرض تقديم خدمة م

 1املؤهلة فرصة العمل املناسبة في الوقت املناسب كما أن سوق العمل يؤمن احتياجاته عن طريق الشبكة نفسها.

 :ويمكن اختصار الفرق بين االنترنت واالنترانت واالكسترانت في الجدول التالي 

 الشبكات(: الفرق بين أنواع 3-1الجدول رقم )

    Internet    Intranet   Extranet املواصفات

 شبه عام  خاص عام  طبيعة الوصول 

ذوي العالقات من خارج املنظمة أي  أعضاء من داخل املنظمة أي شخص املستخدمين

 منشأة أخرى 

مشتركة بين مجموعة شركات أو مع  مملوكة مجزأة  املعلومات

 ذوي العالقات
البحيص ي، مداخلة بعنوان تكنولوجيا املعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية في منظمات، مجلة الجامعة  املصدر: عصام محمد

 .155، ص2006اإلسالمية، العدد األول، جانفي 

 كسترانت كما يلي:كل من االنترنت واالنترانت واال نالحظ من خالل الجدول أن هناك اختالف بين    

بالنسبة لإلنترنت يكون الوصول إليها عام، أما االنترانت فيكون الوصول إليها  حسب طبيعة الوصول: -

 خاص، واالكسترانت فيكون شبه عام.

يمكن استخدام االنترنت من طرف أي شخص، أما االنترانت فيمكن استخدامها من  املستخدمين: -

نظمة وكذا ذوي طرف أعضاء املنظمة فقط، أما االكسترانت يمكن استخدامها من طرف أعضاء امل

 العالقات من خارج املنظمة من موردين وعمالء.

في االنترنت تكون املعلومات مجزأة على كافة األفراد من داخل ومن خارج املنظمة، أما  املعلومات: -

بالنسبة لالنترانت فتكون املعلومات مملوكة للمنظمة فقط، أما بالنسبة لالكسترانت فتكون مشتركة 

 الء واملوردون.بين املنظمة والعم

 2املطلب الثالث: مزايا وعيوب تكنولوجيا االتصال الحديثة.

 تتلخص هذه املزايا في: أوال: مزايا تكنولوجيا االتصال الحديثة:

عملها على جلب الراحة والرفاهية للمستخدمين ملا توفره لهم من جهد ووقت ومال، وذلك عن طريق جمعها بين 

مجالي االتصال عن بعد والكمبيوتر، كما حدت من استهالك الورق خصوصا بظهور الكتاب االلكتروني 

ح فرص كبيرة لبث برامج غير والصحيفة االلكترونية، وتقدم التقنيات الرقمية الحديثة عشرات القنوات وتتي

ترفيهية مثل خدمات املعلومات والبرامج التعليمية، كما أنها تزيد من املعرفة والتعليم فبواسطتها يستطيع القائم 

باالتصال توصيل خدمات التعليم واإلسهام في عالج أوجه قصور التعليم التقليدي الرسمي عالوة على أن عاملية 

ة لالحتكاك الحضاري ووسيلة لتنمية وعي إنسان هذا العصر، وساهمت التكنولوجيا أن تمثل ساحاإلعالم يمكن 

                                                             
 .107حورية بولعويدات، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .07، ص2005قرين علي، هبال عبداملالك، امللتقى الدولي حول اقتصاد املعرفة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر 2
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، ومن مزاياها في رفع مستوى جودة املنتج اإلعالمي النهائي من خالل ما تتسم به من مرونة وسرعة وقدرة انتاجية

 سرعتها الفائقة في نقل واستقبال املعلومات والبيانات.

 نولوجيا االتصال الحديثة قدمت ملستخدميها أبعادا ثالث هي:وعموما فإن أهم املزايا أن تك

حيث أتاحت أقص ى درجات السرعة في نقل املعلومات إلى حد إلغاء الفرق بين زمن البث البعد الزمني:  -

 وزمن الواقعي في حالة البث املباشر عبر األقمار الصناعية.

لتخزين املعلومات ولنقلها، كما أنها تكاد تحدد  البعد املكاني: حيث وفرت كما هائال من املساحة املطلوبة -

 عنصر املسافة مهما بعدت.

البعد الخاص بالوسيلة وعالقتها باملتلقي: حيث أتاحت ثورة االتصال للمتلقي درجة من التفاعل  -

 اإليجابي مع هذه التكنولوجيات، كالتلفزيون الذي يستخدم االتصال الرقمي ويسمح للمتلقي بالتدخل في اختيار

 البرامج.

 وكما ال يخلو أي اختراع من عيوب فإن التكنولوجيا االتصالية الحديثة تنطوي على سلبيات جمة.

 أهمها: ثانيا: سلبيات تكنولوجيا االتصال الحديثة:

، كما أنه على الرغم مما قدمته من خبرة عالية في مجال حرية اعية وعاطفيةن هذه التكنولوجيات أقل اجتمإ

هذه الحرية تقيدت بقيود سياسية، فليس هناك ضمان بأن تكنولوجيا االتصال الحديثة سوف  التعبير إال أن

تؤدي إلى عصر جديد مختلف ينطوي على املزيد من حرية التعبير، فهناك العديد من املؤشرات التي تشير إلى 

ل منازلنا، كما أنها العكس، والتكنولوجيا الحديثة من شأنها أن تنتهك خصوصياتنا وتتنصت على ما يحدث داخ

توسع الفجوة املعرفية بين من يملكون هذه التكنولوجيا ومن يفتقرون لها، ناهيك عن الغزو الثقافي واملعرفي 

 وانهيار قيم وعادات الشعوب.

وأمام مزايا وسلبيات تكنولوجيا االتصال الحديثة يتحتم علينا تخطيط البرامج لالستفادة منها مع التركيز على 

 لبياتها أو التقليل منها.تفادي س
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 خاتمة الفصل:

إن التطوور السوريع واملوذهل الوذي عرفتوه وتعرفوه التكنولوجيوا كووان لووه دور بووارز فووي التحووول االقتصووادي والنمووو 

تحدثووه موون تحووول سووريع نحووو عنصوور االجتموواعي، وفووي عصوورنا الحاضوور ازدادت أهميووة التكنولوجيووا العاليووة، ملووا 

 .آخوور أكثوور أهمية وهو العنصر البشري، لتصبح معه وسيلة تساعد على إدارة معرفته

وإن اسوتعمال تكنولوجيوا االتصال الحديثة ) شبكات االتصال الداخلية والخارجة ( يسهل من عملية انتشار 

، ويتضمن التناسق واالنسجام في فيما بين مختلف أجزاء ومكونات املعلومات بالشكل الالزم وفي الوقت املناسب

 املنظمة.      
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 : مقدمة الفصل

مننأهم نننمهم نمننناملهظمنناهه قدرتنننامله ننننهقننأحدثاهملتننناه والنننا هلى ننأته قعلىنننن ملهة  ل نننا هملتنناهقنننأحدثاهملتننناه قدا  ننن ه

مدىه وتنن ممه وهالنلهوعتوعنمناملههة وب اءهفيه و ن هفيهظله وثنحةه وتيهيشهأ اه القعصادهفنيهملصناه وعودنونا ناهد  نأ

ةسنننهنو ه  لصنننناهملعىثننناه اننناهةاننننده ااننن هماسننن هااننناهتدرننن مهةاد حةه نننظمه قوعنمننناملدهةملع ننن هةاننن هملتننناه قدرتننن هم ه

تنظننرهحدنن أ اه نناملهمننأه وننظ اءه  فتنناايهولسننع ادةه و صنننىهمدثنناهفننيهتج  ننله ظ ننأ  ه  سننتن ت م  هوعتدرتنن ه ه

ة ننننله قشننننا لددد هة ننننظ هلاالملعتننننادهملتنننناهاد حةه قوا نننن هلج نننن هت ننننن هلعننننن ىنههة سننننعهأ مهاهق نننناظأةهدنننندامل ه و ننننا ح 

 قوعنمنناملهةاتا اثنناه فت ننمه ووننامعى هفننيه قدرتنن  هة ق ننع  أ أهمننأهعاحاهنناهدهة نناىه وونناومه ظما  نن هل تنننهدحةمننناهم ه

 نن هة وو ننله و شننا ه وونناومهدنناحه عوامننله وننلهمننمهدننداملاملهموا  نن هت ننن ه ظ  نناحهمدعمادثنناهة وب اظنناملهمن د نناه ظةو

همد دثا هاااه أهلاتته قوا  ه ق ن ه واليس يهوعدرا ه القعصاد هة الاعتاايه قواداد

وننظ ه ننن همننأهم ننمهمتىننه ملهتملب ننله ننظ ه ق هننن ه نننه السننلثتاحه ظمثننلهوننامله قننااه و وننا  هةتجن عنن هاانناهقنننةهاظعاا نن ه

ههملتننناهت د ننن ه قوعنمنننامله وتنننيهتعوننن هدةح همجنح ننناهفنننيهت نننا مهفنننيهتدت ننن همد ءه و ننناد هةح نننمهم ننناءةه قدرتننن  همنننمه وتنمىننن

هلا مجهاد حةه قوا  همأهعلاهقأحدثاهملتاهت ايمهملتع  ه ظعاجهةظ له قوا  د

 سلداد هقاهسبلهتمه عع احه ظ ه و صنلهتجنتهملدنن  هاد حةه قوا ن هللاةون ه  قنا هلتهععنره  فن ظن ه قعوع ن ه ثنظ ه

ه قبا  ده ق هن ه هةموا فاثاهضتأهممتنمل همأ

 املعرفة  مفاهيم أساسية حول املبحث األول: 

 لى إدارة املعرفةاملبحث الثاني: مدخل إ

 أثر التطور التكنولوجي على مختلف عمليات إدارة املعرفة املبحث الثالث:
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ة  فتاملنناملهة قدرتننامل ه ألننيه ظد ةه  ل ن نن ه و املعنن همننأههمدنبجته قوا نن هتشنن لهحنناةةه    نن هو ننلهمننأه ظ ننا د

علوهناهتنعتوأه قدرتناملهمنأه و  نا هلتهامهناهةمباشناةهم شنملاثا همنأهمانلهتج  نلهم نأ  هاهلو ناءةدهلا ضنا  هاانناهم ه

ه قوا  ههيهمصأحهوعت ىهه قدرتاملهةمساله حت ائثاهةظما هاد

همتنمل همأه وعواح ره  خاد هلاقوا  هدة ظ هماسيعمهذمامهفيه ظ ه قبج همأهعلاهدح س هم

 املعرفة ماهيةاملطلب األول: 

 أوال: تعريف املعرفة

 قوا ن هولنن يههنيهمشننع  همنأه و وننلهملنا هملا نن هةملا اظنا هةموا نن ه وفن يءهملعتنن  هةقوا ن يهادح  ه وفنن يءهملتناهمنناه نننه

هملع  د

هناه قوا  همدثايهمماه قوا  ه دملل اهيه ع أهتملا ه ووأ أهمأه ووعابهاااهاململاءهتواح ره 

 قوا ننن ههنننيه هنننمهمعجصنننلهمنننأهعنننلاه  خيننننةهمةه وأح سننن  ه ألنننيهتلشننن لهمنننأهملدادننناهحلحننن ههنننيهيه  ل   ننن  ه -

  و املأةه  اا ل  هة قنا د

مننظوفه  ننأهملا ننته قوا نن هلىةثنناهملبنناحةهملننأهموعنمنناملهلا ضننا  هاانناهحة لنن هسننب   هت نناملأهفننيها مننادهمو نن ه -

 اده ظمه واة ل همةهت ص عهادوعتوعنماملهةتعنااهاد حةه قوا  ها م

 قوا ننن هم  نننأهمنننأه  خينننن مله قتن متننن هة و ننن م ه قوعنمنننامله و ننن اق  هةإصنننىنةه  خينننن ءه وتنننيهت نننأ ها ننناح هملنننا ه -

وع  نن مهةدمننجه  خيننن ملهة قوعنمننامله  فأ ننأةده ألننيهمعىدننع هةمملب نن هفننيهمل ننله وونناح ه ثننا هة اوبنناهمنناهتصننب ه قوا نن ه

ةم نننننعندملامله قدرتننننن ه هةوونننننأهم اننننناهفنننننيه  انننننا ء مله وعدر ت ننننن هة ووتع ننننناملهاننننن ء هاله عمننننن مهوننننني ه  ننننن هفنننننيهةحنننننالله

هة قتاحساملهة و ن ملأد

 قوا نن ههننيه ا  نن هاأ ننأةهوعع وىنننهفننيه قدرتنن هلتشنناحم ه وو ننله وعدر فننيهة قننن حده  خلقنن ه ألننيهتشننىنهاانناه -

 ا  هة السعتا حهلاوعوعمهداهنده قبظةو ه  ماده وعن  لهة وعدر مهةتن ىنهحمله قااه و وا هة ال عتا هلاوث 

تهننننناذه قشنننننولملهة  قوا ننننن هملبننننناحةهملنننننأهموعنمننننناملهموا فننننن هةم هنمننننن  ه تونننننأه السنننننع ادةهمدثننننناهفنننننيهموا فننننن ه -

  و ا ح ملهة وعواملهممه قن قره لخعع  هة السعمال هقعملعبامله وعل ىنه و ايمهفيه وبيئ ه لل مل هلاقدرت د

مله و نننن اق  هة وبصننننىنةهة وتننننيهتننننن اها نننناح هوع  نننن مهةدمننننجه قوا نننن ههننننيهمنننن  جهمننننأه  خيننننن مل ه و نننن م ه قوعنمننننا -

  خين ملهة قوعنمامله  فأ أةدهلج  هم همصأح اهةتملب  هاهمعن اأهفيه ظذ ا  هفيه قدرتاملهةفنيهمثىننهمنأه ظ  نا ه

اننننننا ء مله وعدر ت نننننن هة ووتع نننننناملهاللهمةهم ننننننعندملامل هةووننننننأهم انننننناهفننننننيهاتصننننننب هانننننن ء هاله عمنننننن مهونننننني ه  نننننن هفننننننيهةحنننننن

 1وا ىندة قتاحساملهة ق

مأهعلاه وعواح ره و ال  ه ه عضحهوداهم هن ه قوا  ه ت مهة شعتلهملتاهموا  هةم اد ملهملأ أةهلتاه لداسلهممه

 وعملنحه  لادلهفنيهممنأهم عنلهملع ن هملصناه قوا ن ه هلج ن هونمهيونأه نظ ه ق هنن همهتنهاهفنيه قوعنمنامله لل نظن هفنيه

همل ناه و شاهة لخ ظ هفيهلملن ه ووع د

 ظسننننناله نننننن يه قوا ننننن ههنننننيه و هنننننمه وا  نننننيهة  دح  ه ولنننننل  هوعرنننننن  اهة  ل ننننناللهمنننننأهعنننننلاه  خينننننن ملهةملتننننناه نننننظ ه

هة وث ا املهة قهاح ملهة و أح مله و امد هة قول ب هوأىه و ادهة قدرت د

                                                           
هد25 هص2009 هد حه ق ىنةهوعنشاهة وعنميم هملتا ه ظحد  هه2ملبأه و عاحه ووتي هملاماه و دأ تي همأعلهاااهاد حةه قوا   ه وملبو هه1

ه
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ه1وأةهعصالصهظظماهمدثاهماه تييهةمأه وعوا  امله و ال  ه عضحهلا ه قوا  هتل تب

 ؛ قوا  ههيه ولها  ا   -

تعملعنننن ه قوا نننن هت نننناملله   نننن ال اهمننننمه ون قننننمهةةمل نننناهةادح  نننناهوعن قننننم همننننأه  نننن همعلىن تنننن هةملدادنننناهتشنننن ع ه -

 ؛ة و نىه لل  ةهوععملنحهة وعل ىن

 ؛ظع ااهمأهشخصهاااهآعامعن دع ه وب اءهم هالهت   هلا -

 ؛تو يه وعوبىنهملأه  ل اللهح اض اه وأق هة وعماديه وأق  -

 ؛وىثاهة ظع اءه  ف ءه ق صندهمدثالملا   هتل  هوعت ع  أه وندناهاه وعدر ميه قوا  ه قعنوأةهتات  -

ن  ا هة وننعجومه وبجنن هملننأه ظسننبابيه ول نن  هة وعوع ننله ثننأ ا هاانناهد ننمه    ننا هاانناهموا نن همسننبابه ورنن -

 ؛ ىثاهملتاهظجنهم ال

يهمل ننله قوا نن هشخصنن  هةإاوعنناايه ألننيهمنضنننمل  هةذ ت نن هفننيهآ هة  ننأ هذ ت نن هظةثنناهمه ظنن هقبننله ننله نن يءهفنن -

 اننم ه ونحننالله و ننادهظ  نن  هة ونقننتهذ تنن هتوننأهمنضنننمل  هملدننأماهت ننن هم ننع ع هملننأه و نناد هم هملدننأماهتناننأهفننيه قاه

 ؛ة ووع 

 وعتوا  هماتن ه اعتاايها  ا   هم همةثاهتجعاجهلفعتمه لشاح هلاقوا  همأهماله وع أ هة وا يد -

ه: أهمية املعرفةثانيا

تينمهم ت  ه قوا  هوعتدرتاملهوي هفيه قوا  هفيه أهذ دثنا هةاظتناه  تناهتشن ع همنأهاضنا  هق تن هوهنا هةمنظ هفنيه ونأةحه

قعصننناده قوا ننن هأهملتننناه قوا ننن  هة ونننظ هلننناملهيونننا هلاقعصننناده  فأ نننأه قوعتنننااننناه ال ونننظ هتهد ننن هفنننيهتجنننناه قدرتننن ه

 عدا  همأهعلاه و أح مله و شا  دة وظ ه عمه وعىم أهمأهعلو هملتاهحمله قااه و وا هة و

ه2ة توأهم هظجأدهم ت  ه قوا  هلاود اطه وعاو  ي

وعصنت مهة وه  عن هت ننن همسنهتته قوا ن هفنيهماةظنن ه قدرتناملهمنأهعننلاهد وهناهالملعتنادهمشن ااهوععن نن لهة  -

 ؛ممثنهماةظ 

 قدرتنن  هوععو ننرهمننمهمدمله قوا نن هاانناهتجننناه قدرتنناملهاانناهممعتونناملهموا  نن هتجننأته وعل ىنننه  فننظح هفننيه -

 ؛ وعل ىنه قل احعهفيهليئ ه ظملتااهةوعن ا ه وعو  أه قته  أه ىثا

 توأهوعتدرتاملهم هت ع  أهمأه قوا  هذ دثاهم عو هةثال  هملينهل وهاهة قعناااةه ثناهة سنعهأ مهاهوعونأ له -

 ؛دعجهموى همةه  مادهمدعماملهاأ أةم

 ؛ اهةظضفهاملنحه قوا  ههيه ظسالهةح ءهم    هععله قدرت هةت -

 ؛ خعله قىهةه وعدا    هةاد ماثاه قوا  همدبجتهمسال -

تونننأه قننننحده ون  نننأهفنننيه قدرتننن ه ونننظ هاله هانننمهو ننناظن هتدننناقصه ولعننن  هةاةثننناهالتونننا  همنننأهمشننن ع ه ودنننأحة ه -

 سنعهأ مهاهفنيهلاملعباح اه قنحده ون  أه ون  اه وظ ه ب  هلاوتن ممهةاله لداقصهلاالسنعهأ   هلنلهملتناه ووون ه تونأه

 تنو أهةتملن اهم  احهاأ أةهلع ع  همحعصهمةهلأة هت ع  هاضا   د

ه1ثالثا: هرمية املعرفة

                                                           
هد13 هص2010دهملصا هظنحه وأ أ هاد حةه قوا  هة وعودنونا اه  لأ ث  هد حهمسام هونشاهة وعنميم ه ظحد  هه1
هد26احه ووتي همصأحهسبلهذمام هصهملبأه و عه2
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هملأةهم عن املهيهعتثله ظ ه وها هفيه 

 صاء ملهةت ن هوي تهذ ملهق ت هبش عهاه ظةايه ظ هممتنمل همأه  ل الل ه و  اساملهة  ههيهالبيانات:  -

 ماومهتوا جهةتعجناهاااه قوعنماملد

توا هملتاهمةثاه وب اظامله وتيهتتتهموا فاثاهلج  همدبجتهذ ملهمو  هةإاتتهماتبمل هب  ا ههاملعلومات: -

 موى د

 هيه و أحةهملتاهتاات ه قوعنماملهاااهمد ءهوعج  لهمهت همجأدةهمةها ماده  يءهمجأددهاملعرفة: -

هملادةههالخبرة: - هووأهلىسعنبه ملا همل ن هملت ل  مصملاحهملا ه هتهاهضتد هم هن ه قوا  همةه قهاحة 

ه ووتلهمةه ه هد هتوا حه ظ  هما  ول  ه    ا ه  خينةهمأهعلاه قشاحم هفيهملتلهموى همةه أتهموى  هة اوبا

   لأتهاااهتوت له ظمه  خينةهة م ا ثاهملت اهممينهةمل ن  همميند

 وداتم هملأه و همهة وعجع له  ف أهوعب اظامله وتيهتتنامهاااهموعنمامل هة ظمه ظعىنةهةهيه للصع ههالقدرة: -

 ه. ظماهاااهتج  لهة مل ابه  خينةت ن ه قوا  هةمأهحمه صله

 ة توأهتاخ صه ظمه ق عن املهفيه وش له وعاايي

 (: هرمية املعرفة1-2الشكل رقم)                                               

 
  قصأحيهمأهاملأ ده وملاوب 

 

 خريطة املعرفة ومصادرها.املطلب الثاني: 

توأهعا ملن ه قوا ن همد ةه و ننةه وتنيهي نعهأمهاه قنأ اه وعد  نظ هفنيهتد  نظهاد حةه قوا ن هفنيهمدرتعن هاذهلتنا ثناه نعمه

عاح ن ه قوا ن هةم نمهت ع له و منةهلى ه لهمأه ظملتااهة وعودنونا اهة ووامعى ه   هسنن ه ونا جهفنيه نظ ه قملعن ه

 مصادح اد
                                                                                                                                                                                     

 ه2013ف  لا ه تاد هملبع  هدةحه أ حةه قوا  هفيهلداءهمدرت همعوعت  همظماةهم أم هضتأهظ لهشهادةهماستنهاد حةه ظملتاا ه ع  ه ووعن ه القعصاد   ه  1

هد10ص

 و أحة

  خينة

 قوا  

 قوعنمامل

 وب اظامل
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هأوال: خريطة املعرفة.

تو نننننيهعاح ننننن ه قوا ننننن ه قاتننننن هوعتوعنمنننننامله وتنننننيه نننننعمه  لصنننننناهملعىثنننننا هةمنننننظوفه وولقنننننامله وتنننننيهتتونننننأهمنننننأه التصنننننااه

هة وعن دله وو ههة قهحاد

عاح نن هةتعانتأهعا ملن ه قوا نن هملنادةهبونوه ودصنننصهة واسننمامل ه ودتناذج هة ظحقننا هةملتناهمسنالهمات ننأ ه نن ه

م هت نننن هماسننننم همةهمصنننحةهمال ننن  هلملا  ننن ه اننله دهتا  نننله قوعنمنناملهةموننناح همعننناىهةإ قوا نن ههنننيهموا فنن هقننننه

هاا  دت ن هتتثله قوعنماملهة قواح ه ق

ه1ةقأه ا ه قعواح هملع  هسال اهلى همواح ه  خا ل هفيه قدرتاملههيهحلتهمظن عي

 ؛  هقن ملأه وب اظامل هةماهشال هذوف ظق امن دهموا  هعا لمل  همنح  هتتثلهمن قمهمثله -1

 ؛ملاملهفيهمن قمهملتلهعيندثمه للأدةعا ل هوأل ا دهة  فتا -2

 عا ل هوأحةلهمول ب هةم ع   هة وتيهت ن همن نإ هاااهت اح ا اه ظدع  د -3

 ثانيا: تصنيف خرائط املعرفة.

ه2مأه قتوأهتصن رهعا ل ه قوا  هلاوملا  عى ه ظمثنهمللت هة تاي

   خا مل هم هش له  خاصه وظ ههيهملع  هةهييش له -1

 ؛عا ل ه ظدو همةه و ن لم •

 ؛عا ل ه قص ن املهة وع   تامل •

 ؛  خا ل ه وعىمع  همةه وع وىن   •

   خا ل ه ظعاىد •

  ولاضه وظ هت عهأ هظاع ي -2

ةتوأهعا مل ه قوا  همد ةه و ننةه وتنيهي نعهأمهاه قنأ اه وعد  نظ هفنيهتد  نظهاد حةه قوا ن هفنيهمدرتعن هاذهلتنا ثناه

مد ةه اسنت ه عمهتجع له و منةهلى ه لهمأه ظملتااهة وعودنونا اهة ووامعى هةملتاهضنءهذوفهتوعينهعا مل ه قوا  ه

ه قوا  دفيهتشخ صه قوا  هةعملنةهمةااهتبأمه ثاهملتع املهاد حةه

  عهعصهمتاهسبلهاااه     همهت ههيهم ه قدرت هفيه    اثاهتويشهملتاه قوا   هتنشىهفيها اح اهةتتهةدهمنأه

مداهفهنناهةمصننادح اه لخعع نن  هةتعملنننحهةتدتنننهلاسننعهأ  ه  فأ ننأهةمعملنننحهمدثننادهةتنعألننيه  نناةه قدرتنن ه ننى هيوعننظحه

السننعتا ح اهفننيه وناننندهةتاثنناةىهم اءدثنناهةتدثنناحهقننأح دثاه وعدا  نن  ه ننى هملعىثنناه  لصننناهملتنناه قننن حده قوا  نن ه ولممنن ه

هتعمتأهةتع أ همحدأدثاه قوا   هةتعنقرهملتع  ه وعمأ أه قوافيه ثاد

ه

 ثالثا: مصادر املعرفة.

ا همصننأحه قوا نن ه نننهذوننفه قصننأحه وننظ ه جننن ه ةه متننمه قوا نن  هلج نن هم ه وننظ اءهة وننعوعمهة  خينننةهممنننحهتجننأده

 3 قوا  هوأل ا دهةملع  ه ن هم مهمصادحه قوا  ههيي أةده

                                                           
هد28ملبأه و عاحه ووتيهةآعاة  ه قأعلهاااهاد حةه قوا   هد حه ق ىنة هملتا  هصه1
هد30ظ  ه قاام هصه2
ظملتاا هاستامل لهساومهمدصنحهماض ي هدةحه أ حةه قوا  هفيهضتا هتج  لهاندةه وعوع مه ووااي هود لهشهادةه قاا عاح ه ع  ه وعماحة هق مهاد حةه ه3

هد35 هص2010  فامو ه السلم   ه  ة ه
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ةهيهتعفه قصنادحه وتنيهترهناهفنيهليئن ه قدرتن ه لل ملن  هة وتنيهتعنقنرهملنأهظننعه وولقن هاملصادر الخارجية:  -أ

مننمه قدرتننامله ظعنناىه وا لننأةهفننيه ق ننأ   همةه الظل ننابهاانناه وعمتوننامله وتننيهت ننهلهملعىثنناهملتع نن ه سعن ننا ه قوا نن ه ه

ممثعنن ه ننظمه قصننادحه قوعبنناملهة الظتنظننتهة و ملنناعه ونظ هتوتننله  نن ه قدرتنن هة قدا  ننن هوهنناهة قنننحدة هة و إننالأهةمنأه

 ة  فامواملهةما م ه وبج ه ووعفيهةإا ء مله العتن عه  خاحا  د

تعتثله قصادحه وأ عع  هفيهعينن ملهم نا ده قدرتن ه قتن متن ه نناهمهععنره قنضننملاملههاملصادر الداخلية: -ب

دثاهملتاه السع ادةهمأهتوعمه ظ ا دهة  فتاملاملهة قدرت هم لهةملتع ادثاهة وعودنونا اهةه وعودنونا اه قوعتنأةهةقأحه

ةمننننننأهممثعنننننن ه قصننننننادحه وأ عع نننننن يه  سننننننتن ت م  هة قننننننهتتا مله وأ عع نننننن  ه قوعبننننننامله الووتنةظ نننننن هة وننننننعوعمهة  لننننننن ح ه

ة قهناحةهمةهمنأهعنلاه ونعوعمهلاووتنلهمةه وبجننتهمةهلننا ء ملهة ووتع نامله وأ عع ن هوأل نا دهمليننه ونظ اء ه وو نل ه  خينننةه

  العتن عه وأ عع  د

 لث: دورة حياة املعرفة وأنماطهااملطلب الثا

 1دورة حياة املعرفةأوال: 

ة ظ هماه نضل هههههىحبو هما  لهتتاهلهدةحةه  اةه قوا  همةه   هماهي تىثاه وبووهدةحةه مل ابه قوا  

هههههههههههههههههههههههههههههههههيه وش له وعااي

 (: مراحل دورة حياة املعرفة2-2الشكل رقم )ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 42 هص2012م تأه ستامل ل هدةحةه  اةه قوا  هلاوشا امل همدعأىه وواب ه د حةه قن حده و شا   ههمجتأ قصأحي

 و لهما ع همأهما  لهدةحةه  اةه قوا  يم صلهة  تاه تيهسد ن هبشاهه

ةتشننننىنه ننننظمه قا عنننن هاانننناهملتع نننن هلجنننن هملننننأه قوعنمننننامله وتننننيهتشنننن له قوا نننن هالنفاااااى إلااااى مصااااادر املعرفااااة:  -1

ة وعن دننلهاوىثنناهة سننتنااملهاهةتن دننلهمننمهمننأه تعع نةثنناهمننأهم ننله ووعننمهة  خينننةهة قا منن ه وبجث نن هة قول ننباملدهةم ه

تصننناالملهة ظلشننناحه سنننعهأ  ه وشننبو ه وواق ننن ه وتنننيهاوعنننتهمننأه و نننهله  لصنننناهملتننناه وثنننحةه  لادنننع هفنننيهممننااه ال

                                                           
هد42 هص2012 قن حده و شا   همجتأهم تأه ستامل ل هدةحةه  اةه قوا  هلاوشا امل همدعأىه وواب ه د حةه1

ه

 ود اذهاااه

مصادحه

 قوا  

 سل وابه

 قوا  

تنظ ره

 قوا  

 تنو أه قوا 
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 اوب نن ه قوعنمنناملهة قونناح ه وتننيهظا ننأ اهل ننلهسننهنو  ه ظمنناه وننظ هلنناملهيشنن لهعملننا هملتنناه قعو نن ه و وا نن همتنناهد ننمه

 ملأ أهمأه  نمامله وواومهلنضمه و ن ظى ه  خاد ه لتا  ه  ن ه قعو  ه و وا  د

ة  صأه ثاه همه قوا  هملأه ا نلهتجع نله قوعنمناملهةتبن  ثناهة هاسناثاهة سنعهلصهمناهفة: استيعاب املعر  -2

 توننأه ثنناهمننأهم ننا  مهةم  نناحهمجنح نن  هةمننأهماننلهذوننفهتننمه سننعجأ ته ووأ ننأهمننأه ظسنناو  ه وع د نن ه  لأ ثنن همثننله

 لهمبىننهملتناه  لاسننبه ودرمه آلو  هوع هاس هة وبج هملأه قوا  هةةساللهت د  هةظرنمه قوعنمنامله وتنيهتوعتنأهبشن

ه وظ همسهمهبش لهمبىنهفيهتدت  ه قواح د

ةتشىنهاااه سعهأ  ه قواح هةتملب  هاهفيهمماالمله  ل اةه ووام هوندره قشا لهة عهنا هيف املعرفة:توظ -3

يهت نا مهلأحان همبىننةهةتتثلهظرمه قوعنماملهبش لهملا هة وينمم املهبش لهعناصهم نمهةسناللهتنظ نره قوا ن ه وتن

 ظعاا  هةتج  لهمملتاهمادةدهمتوأد  هفيهم ادةه

ةتو نننيه سنننعللاه قوا ننن ه و التننن هفنننيهتنو نننأهموا ننن هاأ نننأةه ىننننهم نننبنق همةه  ننن هموا ننن هتولياااد املعرفاااة:  -4

قأ تنن هوعجننلهمجعهنناهموا نن هاأ ننأةهلأ عنن هلاسننعهأ  ه ونسننالله السننعنبا   هة السننع ا ل  ه هة ننظمه قهتنن هت ننن ه ثنناه

م ع ن هااناه نأهمناهظل من ه وعملننحه و نايمهفنيه لفناالمله قوا  ن ه هةتنعمهفنيه نظمهمق ا ه وبج هة وعملن اه وتيهمدبجته

ه قا ع هملتع  ه ق  ةا هة وعآورهلى ه قوا عى ه ورا اةهة واتد  د

ه  اةهظتمل  هةما  عهاههييهةة دا همأه اىهم ه قوا  هوهاهدةحه

 * وتنمىه

  وعما أ*

 * الظلشاح

ه قوا  هةهيية دا همل راملهملأ أةهملتاهدةحةه  اةه

دعمننناملها ه قوا ننن هفنننيهبونننوه لفننناالملهمدنننبجتهذ ملهدةح ملهمقصننناهلوثىننننهمتننناهتشنننهأمهفنننيهدةح مله  ننناةه ق -

ه؛امل هممينهمأهت اد هماه ةه  لاسنبة  خأماملهفيه لفاالمله ظعاىهمثلهتع اد ه وينمم املهب 

لننننأةحةه  نننناةهم عن نننن ه هتل ننننمهعننننلهلنننناو ن ظى هقنننناظن هظ نننننتأهمةهقن ملننننأه قدملننننلهما هحتنننن هموا نننن هملتع نننن هتعو -

ه؛ظام  

ةوونننله ظ نننمه ننننهم هدةحةه  ننناةه قوا ننن هفنننيهقملننناعه ظملتنننااهفنننيهق نننتهاه ظميننننهتعوعنننلهلعملنننن اه قدعنانننامله هه -

  خننأماملهمةه ووتع ننامله وعودنونا نناهمةه ظسنناو  ه  فأ ننأةدهوهننظ ه ننن ه وشننا املهتت ننلهاانناهتجن ننلهموا اثنناهاانناهلننا ءةه

ه ىنه قشاةعهمةهتجن عهاهاااه ق أ  ه ووا همتوا  همةهعينةهمشامل د العتن عهمأهماله تا اثاهمأه وع ع أه

 ثانيا: أنماط املعرفة

تعملع ه  د حةه و واو هوعتوا  هفيهم همدرتن ه اظنت هتصنن ره قوناح ه ىثناهوعج نى ه سنعهأ مهاهمةهتجأ نأهان ظن ه

 وانننوره ىثنننا هة وبجننن هفنننيهم   ننن هتملن ا نننا ها ماد نننا هتجن عهنننا هتبادوهننناهةظ عهنننادهةملع ننن ه ننن توأهت  ننن مه قوا ننن هااننناه

ه1ظنملى همساس ى ه تايه

                                                           
هد22 هص2008مجتأهملن د مل هم تأه و  اد مل ه تما املهمواداةهفيهاد حةه قوا   هد حهد اءهوعنشاهة وعنميم هملتا  ه ظحد  هه1
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املهة قوعنمنننننامله وتنننننيه تونننننأه  لصنننننناهملعىثننننناهةته  دثنننننا هةمنننننظوفهتشنننننتلهمنننننلهمنننننأه وب اظننننناملعرفاااااة ال:ااااااهرة:  -1

 وب اظاملهة قوعنمامله لخ ظ هة وتيهتعوعلهب  اساملهة  اا ء ملهة وينن مجه ه قن مظناملهة ق نلدأ مله  خادن هلاقدرتن ه

 لا ضا  هاااهمس ه وع ن م ه ولشل ل ه التصااهةموا ىن اهةمهععره ووتع امله ونظ    د

ةتوننننا هم انننناهلىةثنننناه قوعنمننننامله قنح نننن همةه قامنننن ةه وتننننيهتجعن ثنننناه ونحنننناللهة قا اننننم ه ووعنننن ه ه قننننأةظامل ه وع نننناح اه

ةةسننال ه وعهنن  أه واقت نن  هةوننظوفه ألننيهموا نن هسننهع ه وندننرهة وعجأ ننأ هة توننأهتجن عهنناهمننأهولنن هاانناهمعنناىهةمننأه

 اوعاايهته  دثاهة ستنااملهادها هةإااظعةاش لهاااهآعا هة توأهلص  هم عتاةهاملادةهقا ءدثاه

هنننيه قوا ننن ه لخ ظننن هفنننيهمل نننناه ظ نننا دهة قول نننب همنننأهعنننلاهعينننن ملهسنننال   هة اوبننناهمننناهاملعرفااة النااامنية:  -2

 ت ن هذ مله ابمهشخص ي همتاه صو ه  لصناهملعىثاهو نةثاهمهتهظ هد علهمل لهدا  ه قوا  ده

 قهاح مله قناندةهد علهمل له له ادهة وتيه صو هظ عهناهمظوفه قوا  ه واتد  ههيه قوا  ه لخ   هةتشىنهاااه

ةتجن عهنناهورعننا أهةقننأهت ننن ه قوا نن ه دنناه د نن همةهادح م نن هةونني همننأه و ننهله هتهنناهملتنناهمةثنناهملتع نن همةه وعوبىنننهملدثنناه

 ل عتاملد

جومهةهيه ص ع ه ووتع نامله وو ع ن ه وتنيهتنعمهد عنلهمل نله    نا  هة نظ ه ودننعهمنأه قوا ن ه صنو هاد حتن هة ونع

وفه  ننن هظةثننناهمنانننندةهفنننيهحفةلهماووىثننناه  ننن  هاالهمظننن ه تونننأه سنننلثتاح اهمنننأهعنننلاهبونننوه قتاحسنننامله  خادننن هلنننظ

اننناهظا ا ننن هملنننأه ا نننلهمل رننن ه قتاحسنننامله ووتع ننن  هةتنننأة دثاهلنشنننا ملهةمعيبننناملهةتجن نننلهبونننوه قوا ننن ه وانننتد  ها

معناىهمنأهعنلاهمشناحم ه و نادهلتوا عن ههوعصب هموعنمامل همتاه توأهتجن له قوا  ه وانتد  هااناهموا ن هضنتد  

ه و د  هممه آلعا أهود لهةتباداه قهاح مل ه  خين مل ه قن قر ه التما املهة و أح ملد

ه1ة توأهتاخ صهعصالصه لهمأه قوا  ه واتد  هة قوا  ه وصا ج هفيه  فأةاه وعاايي

 : جدول يوضح خصائص معرفة النمنية ومعرفة الصريحة. (1-2رقم) الجدول 

  قوا  ه وصا ج   قوا  ه واتد  ه

 مام ة  ىنهمام ةه

 منضنمل  ه ذ ت  هه

  ىنهشخص  هه شخص  هه

 س ا هم ع ل س ا همجأد

دونإ ه قشاحم ه) ىننهقالعن هوعد نلهة وعوعن م هم هتعوعنلهلاقهناح مله وتنيهتنانأه

فنننيه    ننن ه ظمننناهد عنننلهمل نننله نننله ننناد هةوننني همنننأه و نننهلهظ عهننناهمةهتجن عهننناه

 ظ ه و اده ول  ثاهمأهعلاه ووتلهةتا ممه  خين ملدورعا أ ه

سنننننننهنو ه قشننننننناحم هقالعننننننن هوعد نننننننلهه

 ة وعوع م ههه

 د41 هص2009مصأحيه و مهالا   مه ورا ا هاد حةه قوا   هملاومه ووع ه  لأ   ه ظحد  ه

 املبحث الثاني: مدخل إلى إدارة املعرفة.

 و نن  هلننلهي ننعع  هذونفهاد حةهت ننماهول عتننا هلا فاظنن ه قوافننيهتن انأهم هننن ه قوا نن هة ننأمهفننيه قدرتن هةت و عنن هاله

منننأهعنننلاه وعهملننن  هةتجع نننلهوعتوعنمننننامله هةتنننن ىنه قوا ننن ه خأمننن هات نننمه ونشننننا امله  د ح ننن هفنننيه ق نننا هة ونقننننته

ه قداس هة ظ هفيها احه ملعلهملع  هاد حةه قوا  د

                                                           
هده)هلاوعصا ه د14 هص2009 و مهالا   مه ورا ا هاد حةه قوا   هملاومه ووع ه  لأ   ه ظحد  هه1
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 طلب األول: ماهية إدارة املعرفةامل

 املعرفةأوال: تعريف إدارة 

  ننعمل مه و ننناهمظنن همننأه وصننو ها مننادهتوا ننرهة  ننأه د حةه قوا نن  ه عنننهةضننمهملشنناةهعيننن ءهةمهعصننى هفننيهممننااه

اد حةه قوا  هفيه ا  هة  أةهوعوا رهاد حةه قوا ن ه خاانن هلثلحنى هتوا نرهملتناه ظقنلدهةمنمهذونفه  نأهملا نتهاد حةه

وتنننيهتورنننمهمنننأه قنننن حده و وا نن هة قوعنمات ننن  همنننأهعنننلاهق امهننناه قوا نن هلىةثننناهرهتشنننىنهااننناه السنننتن ت م املهة وتن م نن ه 

بوتع املهش ا  هةتودنونا  هتعوعلهلن منادهةاتنمهةمشناحم هةاملنادةهتمت نمهةاملنادةه سنعهأ  ه قوا ن ه ثنأ ها مناده

ه ا حدق ت هاأ أةهمأهعلاهتج ى ه وو اءةهة و واو  ه و اد  هة وعواة هفيهملتله قوا  هو  ادةه اللع احهةه تهاذه و

ةقنننأهملنننا ه ونننبووهاد حةه قوا نننن هلىةثننناهرهملتع ننن هتوا ننننرهةتجصننن لهةتهننن  أهة سننننتنااعهةتملب نننلهحمله قنننااه و وننننا ه

ه ورا اهة وات يهقد و هم الهوأل ا دهة و ن هة لفعتمهرد

هفننيه ننى هحمنن همعننابهآعنناة هملتنناهم هرهاد حةه قوا نن هتعاننتأها مننادهليئنن همثىنننةهفننيه قدرتنن هت ننهلهملتع نن هالننأ عهةظ ننله

ةمشاحم ه قوا   هلاوتنمىههملتاها ماده وث ا ن ه وعدر ت ن ه وأ ملتن  هة نأملمهمنأه و  نادةه ووع ناهذ مله واف ن ه وثاقبن  ه

هةتج ىهه ووامعى هة ووتلهملتاهم ادةهةالءه و إن رد

همظوفه  أهملا تهلىةثاهرهاد حةهموا  هدا ج همدعرت هة  ن  هتوعتأهملتاهقاملأةه قوا   همتاهمةثاهملتع  ه  صأههه

مدثنناهالننأ عهةتدرنن مهة شنناهة سننعهأ  ه  خيننن مله قتن متنن همننأهم هم ننا هفننيه ظملتنناا هسننن ءه ننا هفننيه ونحنناللهمةهقن ملننأه

 وب اظنناملهمةهفننيهمل ننناه ووننامعى  ه ضننا  ه و  تنن هوشننام همننأهعننلاه اللع نناحهة وعملب ننلهةت امننله قوا نن هفننيه ننا ه ىنننه

هم بنق رده

ا  هلىةثاهاد حةه اا ه وتنيهتوعتنأهملتناهقاملنأةه قوا ن هة وتنيهدثنأ هااناهةولا امله ظمه وأح س ه توأهتوا رهاد حةه قو

اضنننا  هق تننن هوألملتننناا هةتنننعمهمنننأهعنننلاهملتع ننناملهمدعرتننن هتعتثنننلهفنننيهتشنننخ ص ه مل ننناب هتنو نننأ هتهننن  أ هتملنننن اه

 1ةتملب له قوا  هفيه وشام د

ه2إدارة املعرفة مبادئثانيا: 

 وعونا هملعىثناهمنأهمانله ستنشناده وعوامنلهمنمهاد حةه قوا ن  هملتناهتوأهمبادئهاد حةه قوا  هلتثال هقن ملنأهي عج نأه

م ه ظمه قبادئهوي تهقن ملأهضاةح  هةحالع هللهممثنهمدثاهتتثلهدحةلهتوعتهاه قتاحسن هفيه ظ ه  ل لهةهيهتشن له

هم ات  ه وعملب له وداجحهقشاةملاملهاد حةه قوا  

مأهعلاهممتنمل همأه ووتع املهتتثنلهدةحةه  ناةها هان اهاد حةه قوا  ه نه السلثتاحهفيهمدناه قوا  ه -

وععننفه قوا نن هفننيه قدرتنن همننأهماننلهتج  ننلهممينننهملالننأهمتوننأ هة ووثىنننهمننأه قدرتننامله وا لننأةهتصننا ه  ننب همجتنمنن ه

 مأهاح ددثاهفيه ظ ه وصأدد

 د ن هةمأه ظ ه السلثتاحهظنعراهتنو   همأه  لعناه وتيه م هم هت ن همع امع همأه ودا   ه    اظ  هة وع -

 ظ هوعتوا  هس ا ه اعتاايهةت  يد

                                                           
هد33 هصه2005دلهه وأ أه ووبيس ي هاد حةه قوا   ه قدرت ه وواإ  هوعدت  ه  د ح   ه و ا اة هه1
هد17 هص2007متأةههملبأه وو   هح ااي ه  د حةه  ستن ت م  هوعتوا   ه ع  ه وعماحةهملى ه وشت  همصا هه2

ه
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ة د حةه قوا نننننن هماننننننتن هس ادنننننن يهح ننننننمهتما ننننننأه قوا نننننن هم ننننننأهتعع نننننن ه و  اسنننننن هلاقوا نننننن هظل منننننن ه وعجننننننناه -

  فنننن ا هوع ننننةهمنننأه قنننادةهااننناه قوا ننن هةمنننأه ووانننلملهااننناه وو نننلهةفنننيه نننلهمننناةهتعاننناملره قوا ننن هتعاننناملرهلأ وننن ه

 املاملهة قدرتاملدمس  ه و نةه وتيه تعوهاه ظ ا دهة  فت

ةاله توأه سلثتاحه قوا  همأهدة هةانده ا لهمأه قأ ا أه عنااهمهنا هةملتع ناملهاد حةه قوا ن  هوني ه نظ ه -

    هلله عوأ مهاااهدث ئ ه وبن  ه وعجع  هة و نق  هوعتدرت همأهمالهم اله قتاحسامله د حةه قوا  د

ةتى ىن ناهفنيهقن ون هح اضن  همةه  همجاةون هودتنظااثاةمتاهذماظاهممثنهمأهماةهملأهتو أهظا اةه قوا  ه ن هم -

مت ننن همصننننىن اه و شنننل ههننننل  هم ه ننننظمه ودتننناذجهم  ننننأةهوونننأهالهت ننننعمل مهم هتجنننن  هلجام ننن ه قوا  نننن هةمللقادثنننناه

 وب ئ   هةإأالهمأه ظمه ودتاذجه و امد هت ع  أهاد حةه قوا  همأهظتناذجهتبصنىنه قوا ن هةم ناح ملهتنأ  هاهةظ ناطه

 ا ل ه قوا  دملداق أ اهمثلهع

ةمأه ود اطه قهت هم ااهفيهقا  هاد حةه قوا  ه قشناحم ه ثناه وتنيههنيهمدنو همنأهاظعااهناهعادن همدثناهتعنفه -

 وتنننيهتعوعننننلهلننننا خين ملهة قهننناح مله و اد نننن ه قول ننننب  هةتوننننأهمميننننه وعجننننأ املهلاون ننننب هوعتدرتنننن ه  ننن هتنانننن هوهنننناه ننننله

 وتيهتجناهدة ه قشاحم ه ثاد  عتامادثاهةعململهاهمأهمالهتهمل ه وو بامله ود    ه 

ا ه ود اذهاااه قوا  ه نه وبأ   ه    ه لهت عمل مهاد حةه قوا  همد ءهمهامهاهمأهدة هةاندهليئ ه اضد ه -

ةح ا نن هتدر ت نن هتشننفمهملتنناه وعن دننلهة قشنناحم هفننيه قوا نن هل ننلهشنن ا   هةسننهنو  هة ننظ هشنناطهي ننبلهملتننلهاد حةه

  مه قدرتاملد قوا  هة م هم ه  ن هلأ   هو هفيهات

متاهم هم شمل هاد حةه قوا  هالهتناأهالهةثا املهمعتنس هةمال   هملتاهملو هاد ح مله ظعاىه)اد حةه  ظعناج ه -

اد حةه ول ننن لدد ه وتننيهوهنناه ننأةدهة ضننل هتعتثننلهمساسنناههفننيهمننأعلملهملتع نناملهةمهاانناملهة ضننل هةم نناثأ  هةذوننفه

اهمننننمه ووتع نننن ه  د ح نننن هةمننننمه ننننله شنننناطهةظ  نننن هت ننننن هلنننن هل  ننننا  هظ ه ب ونننن هملتع نننن هاد حةه قوا نننن همعأ ععنننن هلن ن نننن

  قدرت د

ةمنننننأهاهننننن هظرننننناه القعصننننناد ى  ه ننننننةثمه همنننننأة ه عنننننعل هاد حةه قوا ننننن هملنننننأهاد حةه قنننننن حده قاد ننننن  ه ألنننننيهاله -

ت نناثعفهملدننأه السننعهأ  هة ننلهقنناظن هت   ننأه وون لننأهملتنناهملونن هقنناظن هتدنناقصه وون لننأه قملبننلهملتنناه قننن حده قاد نن  ه

سننننلثتاحهفننننيهاد حةه قننننن حده قاد نننن هملننننادةهمنننناه عجننننناهاانننناهمدننننناهماد نننن هةمعتنسنننن هتب نننن هد عننننله قهس نننن  هليدتنننناها ه اله

 السلثتاحهفنيهاد حةه قوا ن ه عجنناهفنيه وونادةهااناهمدنناهمودن ن همم نأةهفنيهحملهمنااه ونا همةهموافنيدهمتناهم هاد حةه

مو ناحه قنادةده القعصناد ه ىننه قناد ه ونظ هتتعون هه قن حده قاد  ه عواملهفيه و اللهممه قوا  ه ىدلهمعتننلهة نل

 قهس  ه وظ ه  أ هق ت هماد ن هقالعن هوع  نالهمتناه ننه  لنااهفنيه وينن ء مل ه المع نام مل ه و نتو همةه وشنهاة ه ظمناه

 وننظ ه موننلهمننأه قتوننأهت ننأ اهق تعنن همجاسنن  ادهاالهمظنن هةمننمهاد حةه قوا نن ه ننن هم هننن ه قوا نن ه ىدننله ىنننهمعتنننله

مةسنننمهلوثىننننهمنننأهذونننف ه ألنننيهتانننتأهم اننناه  خينننن ملهة و نننأح مله و وا ننن هوعونننامعى  هةمللقنننادثمهضنننتأه وبيئننن همدنننب ه

  وعدر ت  هة وبيئ ه وعدا    د

ا ه قبننادئه و نناللهذما نناهتجننأدهلأقنن ه  خملنننطه ظساسنن  هفننيهاد حةه قوا نن  هوودثنناه ىنننه ا  نن هة ننأ اهوعج  ننله

 ظةانننناهتننننن اهممتنملنننن همننننأه وودادنننناه وانننناةح  ه وتننننيهتوعينننننه للننننا هاد حةه قوا نننن  ه  نننن ه عملعنننن هذوننننفهةإاوأحانننن ه

هوعتوا  هةاد حدثاهملتاهم عنىه قدرت د

 ثالثا: أهمية إدارة املعرفة
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ه1ا هظهنحهاد حةه قوا  هةم ت اثاهيوندهاااهم مهحلتهتجأ املهتن ا هاد حةه ظملتااه و ن هةهيي

ه؛  ظتنظته هة وعماحةه الووتنةظ  تعتثلهفيهم    ه مع اءه و إالأهةعأم ه ااادثمهملينه وشبو ه وواق  ه)هه -1

ه؛ملتاه ص هةم اظ هفيهسن ه قدا   هم    ه سعهأ  هتودنونا اه قوعنماملهفيه  لصناهه -2

اهتىسنني هم هننن ه آلو نن ه وتننيهتتوننأه وشننام همننأهاملننادةهتاتينن هم  نناحه ووننامعى هةعيننن دثمه قتن متنن همننأهعننل -3

ه وعوعمه وعدر فيهفيهتوت لهةإداءه و  مه واديد هوعشام د

 ه وننأةحه ونننظ هت ننن هلنن هاد حةه قوا ننن همننأهعننلاهملتع ادثننناهةمتاحسننادثاه ج ننلهظعنننالجهح تونن هفنننيهنةإدنناء هملتنناهذونننفه نن

 و نننن ا ه وعدر فنننني هاذه ننننعمهلتنابنننن ه  دنننناءه ووتننننلهةتو  نننن ه  ظعاا نننن  همتنننناهة موننننله و إننننن همبع فنننناهفننننيهتوامعنننن همننننمه

ضنا  ه تناها منادهق تن هظهنلابه قدرت  هة ظ مهمأه له ظ ه و  ت ه قاا  ه قعج   هفيه ق عن امله لخعع  هلا ه

  مل ابهةته  أهة سعهأ  ه قوا  د قصا حهمأهعلاهملتع  ه

ه2ةإاوعاايهتىت هم ت  ه قوا  همأهدةح اه  تاه تيي

ت  نن  ه ووتع نناملهةع ننوه وع نناو رهملننأه ا ننله وننعهعصهمننأه  اننا ء مله قملنونن همةه ىنننه وانناةح   همتنناه -

 ؛ علا هفيهت أ مه  خأمامله قملعنإ  وه و مأه قتوتلهملتاهتج ى هعأمامله ووتلءهملأه ا لهته 

 هم ننننادةه ووالننننأه قننننناد  هملننننأه ا نننننلهت ننننن له قدعمننننناملهة  خننننأماملهل املع ننننن هممثننننن هلعملب نننننله قوا نننن ه قعا ننننن -

 ؛ة سعهأ مهاهفيه وعج ى ه ق عتا

 ؛ لخعع  هفيه تمامهتج  لهم أ  هاتن  لهم شمل ه قدرت ه -

 ؛عتأهملتاه  خينةهة قوا  هةتج يد  قدرمه قوتو   هقأحةه قدرت هول ع ا هلاظد ءه -

 ؛تهاتجأ أه قوا  ه قملعنإ هةتملن ا اهة قشاحم ه ىثاهةتملب  هاهةت    -

 ؛ وعل ىن مله وب ئ  ه ىنه ق ع اةهتج ىهه قدرتاملهملتاهتمأ أهذ دثاهةمن اه  -

تونى ه نظمه قدرتناملهاتا  ه و اد هوالصناهملتاه قىهةه وعدا    ه وأ لت هوعتدرتنامله ىننهم نا تاثاهفنيهت -

 ؛مأهتب يه ق  أهمأه  لأ ملامله قعتثع هفيه اههسعمهةعأماملهاأ أة

احهملتنلهوعو  ن ه قوا ن هدملمه  فهندهولسع ادةهمأهات مه قناند مله قعتنسن هة ىننه قعتنسن  هلعنن ىنها ن -

 ؛ وعدر ت  

مد ةهوعج ىنهه قدرتناملهملتناههتب يه واةه  لأ عهملأه ا لهتشف مهمبأمهتأ له ظ  احهلجا  ده نند حةه قوا ن  -

تشنننف مه و نننأح مله  لأ مل ننن هقن حد ننناه و شنننا  ه خعنننلهموا ننن ها نننأةهة ووشنننره ق نننبلهملنننأه وولقنننامله ىننننه قواة ننن ه

 3ة و من ملهفيهتنقوادثمد

 املطلب الثاني: العناصر والعمليات األساسية إلدارة املعرفة.

 العناصر األساسية إلدارة املعرفة.  يهأوال

                                                           
هد40 هص2008عفل ه  ى ه  أ ه ستن ت م املهاد حةه قوا  هفيهمدرتامله ظملتاا هموعب ه  فامو  هملتا  ه ظحد  ه بو ه ظةاا هه1
هد60 هص2008 هد حهد اءهوعنشاهة وعنميم هملتا  ه ظحد  ه1مجتأهملن دهم تأه و  اد مل ه تما املهمواداةهفيهاد حةه قوا   هط2
 هةتجأ امله قعصاده قوا   ه قعع  ه وأةايه ناه قعصاده قوا  هةتدا    ه قهس  ه القعصاد   ه ع  ه ووعن ه القعصاد  هم تأهللاي هتدا    ه قهس ه3

هد47 هص2003ةملعن ه ول  ىن هاامو هب واة ه
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ة  نننااهملنننأهاد حةه قوا ننن  ه ألنننيهملبننناحةهملنننأهظرنننا هتع دنننامه قدرتننن ه  نننن هملتننناهملنننأةهم نمننناملهةملدادننناهمهتننناهق نننله

متن لمل هذ مله وصع هلعج  نله ولا ن ه قاسننم  هةتع نن هاد حةه قوا ن همنأهمحبنمهملدادناهمساسن  هظنظما اهملتناه ودجننه

ه1ي وعااي

لصننننداعه قوا نننن همةهبوتننننااهه ننننمه ننننادحه قدرتنننن هملتنننناه ننننله ق ننننعن املهة وننننظ أهمدننننبجن ه دوعننننن هاألشااااخا :  -1

 قوا نننن  هة ننننادحهاد حةه قوا نننن ه نننننه  فنننن ءه ظسادنننن يهفننننيه سننننتن ت م  هاد حةه قوا نننن هةفننننيه سننننتن ت م  ه واسنننناو همنضننننمه

 وأح سننن  هوننني ه  ننن هظ ه و ننناده هتنننه هتعنننفه قوا ننن ه وتنننيهتجعننناجهاوىثننناه قدرتننن هةإنننا يه اقتهنننا هلنننلهلنسنننهام هفنننيه نننله

 قره له  يءهعاد هتعفه وو اء ملهلتاهتتعفهمأهعصند  ه  لأ عهة اللع احدما  لهاد حةه قوا  هةملع  ه عنه

توننننأه وعودنونا نننناهل ننننلهمنننناهت ننننخامهمننننأه عننننناهيننننلا  هةتملب  نننناملهم ننننمه ونسنننناللهفننننيهاد حةههالتكنولوجيااااا: -2

 قوا نن هةمننأهم ننمه قتودنناملهفننيهتنو ننأهةععننله قوا نن همننأه ظشننخاص هة وتننيهاذ ه وعجتننتهمننمه وودادنناه ظعنناىهبشنن له

 تج لهوداه وهأ همأهاد حةه قوا  هفيه قدرت دهل  ه

تنن اه ووتع ن ه قهناحةهة  لا ن ه وععنى هتونأ  همنأهم نمهمصنادحه قوا ن  هةتعانتأه ووتنله قوافنيههالعمليات: -3

م هاانا ء مله ووتنلهة قتاحسنامله و انتاه وتننيهتوون هم ناء ملهةعينن مله ظ نا دهةتوتننلهملتناهتملنن اهمتاحسنامله ووتننله

 قعباداهظ ا ده ا له ووتلهةإاوعاايه وعتوأهمأه قوا  ه واتد  ه و اد  هةتجن عهاهااناهموا ن هه وتيهت  أهمأه وتن ل 

اتامل ننن هدنننا ج ه نننعمه السنننع ادةهمدثننناهفنننيهملتع ننناملهمعننناىهتوتنننله عهننناهفنننيها ننناحهاسنننتن ت م  هشنننامع هوعج  نننلهم نننأ  ه

  قدرت د

تو نننيهمسنننعنبه وعجنننا هقن اهننن هدثأ نننأ ملهمةه سنننعللاه و ننناصهلننناودراهملتننناهمسنننالهظ ننناطههاإلساااتراتي:ية: -4

 و نةهة واور هة  ستن ت م  همودصاه د حةه قوا  هتبج هفنيه ظسناو  هة ظدة حه وعد  ظ ن ه وتنيهتن نلهوعت نهةاه

 ملأهاد حةه قوا  هةدثأ هاااهتملن اهاستن ت م  هموا  ه قدرت هةضتا ه سعتا ح اد

 عمليات إدارة املعرفة.:ثانيا

 هملتع املهننملع نمهمنأه امن ه تدموا ن ه قهس ن  ه د حةهظساسن  ه ووتع امله تجأ نأه  ه  ثنى  وبا آح ء ععع نته

 ه ملشنا ها هتجع نله وتوح  مصنادحهتهننامله وبجننملتع ةثناهم لع احه قوا   هع ةثا هتنميوهاهةتملب  هاهةمدثمهمأه  نناه

ظمننأههمننأه جننأدهملتع نناملهاد حةه قوا نن هلاةثنناه لع نناح هت ننن أ هضننمهةمشنناحم هه ننى   هاهنناهةتوت تهننا هادتامجعن  ننا ه

 قوا   هةمهتاه ععع تهآح ءه وبا ثى هفيهتجأ أهملتع املهاد حةه قوا  هاالهمةثنمه ع  نن هملتناهم ه نظمه ووتع ناملههةا ه

ممتنملننننن هه اظنننننتهتهععنننننره  ننننن ه ب وننننن هملتنننننله قهس ننننن هاالهمةثننننناه اسنننننت هودمننننناههم هظرنننننا ه د حةه قوا ننننن  ههةهننننني

 ووتع نننامله قععاو ننن هة قع امعننن ه وتنننيهتشننن لهدةحةه  ننناةه قوا ننن  هة نضنننحه وشننن له وعننناايهعلدننن ه ووتع نننامله  فن ا ننن ه

ه د حةه قوا  دههه

 :  أهم عمليات إدارة املعرفة. (1-2)شكل رقم

                                                           
هد125 هص2001  أهم تأه  خاىن  ه قعصاده قوا   هممتنمل ه ود له وواإ   ه و ا اة هه1
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هنملأ ده وملاوب  قصأحيهمد

هة توأهشاهه وش لهمتاه تييهتشعتلهملتع املهاد حةه قوا  هملتاهي

هدتشخيص املعرفة -1

يونننأهتشنننخ صه قوا ننن همنننأه ظمننننحه قهتننن هفنننيهم هلاظنننامجه د حةه قوا ننن  هةملتننناهضننننءه نننظ ه ولشنننخ صه نننعمهةضنننمه

س اسنننناملهةإننننا مجه ووتع ننننامله ظعنننناى هظ همننننأهظعننننالجهملتع نننن ه ولشننننخ صهموا نننن همظننننن عه قوا نننن ه قعننننن  اة هةتجأ ننننأه

ظمه قوا نننن هفننننيه و ن ملننننأه قوا  نننن دهةو نننن هتننننعتوأه ظشننننخاصه  لننننامعى هوهننننا هةمننننن قوهم همننننظوفهتجننننأدهودنننناهم ننننا ه نننن

 قهس نن همننأهحدنننأهقننأح دثاه قوا  ننن هملعىثنناهم هتعجنننا هفننيهمجنننح أهة تننناهمةالهم هتجننأده قصنننادحه وأ عع نن هوعتوا ننن ه

 وتنننننيهتعتثنننننلهفنننننيهمننننناهونننننأىه قهس ننننن همنننننأهام اظ ننننناملهةمننننناهونننننأىهم ا د ننننناهةعين ئثننننناهمنننننأهموعنمننننناملهةعينننننن ملهذ مله النننننأةه

ةحاظ اهم هتجأده قصادحه  خاحا  هوعتوا  ه وتيهتعتثلهفيه وبيئ ه قوا   ه لل مل ه ثنا هة وتنيهوعتهس  هةم ع بعها ه

ه م هحدأ اهلأق د

 اكتساب املعرفة. -2

بونننننأهملتع ننننن هتشنننننخ صه قوا ننننن هتنننننىت هملتع ننننن ه مل نننننابه قوا ننننن ه وتنننننيهتجعااهننننناه قهس ننننن  ه ع نننننن ه نننننظمه ظعىننننننةهه

لاسعهلصه قوا  ه واتد  هر قوا  ه قناندةهملدنأه  خينن ءر هة وصنا ج هر قوا ن ه قنانندةهفنيه ونسنال ه واقت ن ه

أهمصننادح اه    نناظ  هةاله قوا نن ه وصننا ج هة قاد نن ر هةفننيه ععنناه  لنناوعى هاله توننأه سننعهلصه قوا نن ه واننتد  همنن

مننأهمصنننادح اه وام  ننن هلصننننحةه امعنن هةإصننن  همهمنننأةهظسنننبابهمثىنننهمدثننناه سنننعجاو هتتث نننله ننله قوا ننن هةةانننندهق ننننده

هةمجأد ملهتو لهتد  ظهملتع  ه سعهلصه قوا  د

 توليد املعرفة. -3

ونفهلاسنعتا حهمنأهمانلهتنأمل مهم اظاثناهبوأهملتع  ه المل ابهتمأه قهس  هظ  هاهماملاةهااناهتنو نأه قوا ن هةذ

 وعدا  ننن  دهظمننننأهم هتنو ننننأه قوا ننن هملدننننأه ووثىنننننهمنننأه قهس ننننامله نننننه لع ننناحهةتنو ننننأهم  نننناحهاأ نننأةهم هععننننلهموا نننن ه

اأ ننأةهة منن ه  شنناحةهاانناهم هملتع نن هتنو ننأه قوا نن ه منن همالهت عصنناهملتنناهمق ننا ه وبجنن هة وعملننن اه  نن دهلننله منن ه

  خيننننننةهلاقهس نننن ه او ننننلهم ننننئناهملننننأهملتع ننننن ه وعنو ننننأهة ننننظ همنننناه همننننأمهبونننننوهم هتتعننننأهاانننناه ننننلهممنننناالمله ووتننننلهةه

 وبننا ثى يههرها ه ظ ننا ده  نن ه ننمه وننظ أه نوننأة ه قوا نن  هم هم ه قهس نن هالهت ننعمل مهتنو ننأه قوا نن هلننأة ه ظ ننا ده

ه ظ ا ددةوظوفه م هملعىثاهتن ىنه وبيئ ه قداسب ه وتيهتج  هةتأملمه شا املهتنو أه قوا  ه وتيه  ن ه ثاه

ملتع امله

اد حةه

 قوا  

تنو أ

ع  ه

مشاحم 

تملب ل

تشخ ص

 مل اب
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 تخزين املعرفة. -4

عملننننا ه هننننن وتوح تن انننن هفننننيهتهنننن  أه اوتف  امله ه وعد  ت   وننننظ ماةه وتوح  هاو همهت  هتهنننن  أهملتع  هتشننننىنه

 هفالء ظ ح دهآلعنننننناهمةه وننننننظ أهيلادحةةثنننننناهو نننننن  ه ظ ح ده جتعهنننننناه وتوح  ه وع همننننننأهوعوث حهمبىننننننن هظل منننننن هو  ننننننأ ةثاه

هودىه وتف   دمه ظ ه عب  ه قنح  ه وتوح  همماهه قنح    واتد  ه  حه ىعظة هموهمهموا اثمه

توننا  همننأهموننأالملهوع هس ننامله وعتفة ال ع ننا ه ثنناهمهتنناهاننأ دهعادنن هلاون ننب ه وتوح  هةمننأه دنناهلنناملهتهنن  أهه

هذمه ووتع  هاهظ هاهتاة السلشناح   هه وو ةده وتفقع ه وعنظ رهلصن ل هملع هتوعتأهة وع هملاو  هوأةح  ه ووتل ه

ظ ههذمهمننناهتواضنننتهوننن همنننأهمن قنننرهمةهضننن اعهمننناهي نننف هلنننظ مادثاه وعدر ت ننن هه وتف   هام ءهضننن اعهعينننن مله ود ه

 وعهننن  أهت نننن هلتا ملننناةهام اظ ننن هاانننا ءه  د مننن ه هننننةملتع اأ نننأةهاحهننننمةهم وعينننن ملهظ ه ظعىننننةهتوعيننننهظ ملننن ه الحت نننامه

 سنننتنااملهاهتوح  هةملتع  ه وة وبجنن هة السنننتنااعهوعتوا ننن ه لخ ظننن ه ألنننيهتوعيننننها ننا هلنننى هملتع ننن ه مل نننابهةتنو نننأه

مةساطهمللت هتوعتأهملتاهمس هتودنونا   هةمظوفهلملا هةمساو  هتصنن رهةتهن  أه أ ثن ه  ه  ن ه وعه  أهة

هستنااعداملهمللت همأهمالهت ه لهملتع  ه اله توأهمأهعلوهاهتدر مه قوا  هتجتهتصن  

هةا ه  ظه قوا  ه ىت هبوأه الظع اءهوعتوا  هفيهمش ااي

ة منن هتننن ىنه  اننا ء مله  د ح نن ه وتننيهتو ننله  ل ننا هملتنناهعيننندثمهمننأهعننلاه وهبح مله ظ ننا ديه ننمه  رنن ه •

 ظرا ه  لن   هةااا ءه ظع اءه قدرمهواخين ملهفيه و عمه ونظ   دهههه

  لاسنبامليهتوعينننهمنأه ونسننالله وشنناتو ه آل هفنيه  ننظه قوا ن هوو اءدثنناهةدقاثنناهة الت ناعه وهالننلهق ننا امله •

 1أه ثاهفيهش عهاه واقفيه و اللهوعتوا ف هلملا همعدنمل هةمهعع  د وعه  

 املشاركة باملعرفة:  -5

 هة قشاحم هلاقوا ن همنأهم تهناه للنأهمنأه قشناحم هلاقوا ن هو ن ه ظهت  مدعأل هملتع املاد حة وتوح    هات مه

هتدجحه قهس  هفيهاد حةه قوا  دههه

توعينننهاتا نن ه قشنناحم هلاقوا نن همةهةضننوهاهفننيها نناحهظرننا هةااننا ء ملهت ننت هلعنميوهنناهملتنناه ا نن ه قهعتننى ه ثنناهممننا ههه

  ن اهوعتهس  ه وتيهتتععفه ظمه قوا   ه   ه هد هذوفهاااه سع ادةه لهمأهو همللق ه ثاهة  ن هذوفهمأهعلاه

ة ظسنناو  ه قللتنن هوعتشنناحم هصننال ه ووامنن ه ونسننالله سننعللاهةت ننخىنه ا نن همةهلننى هانن ءهمدثنناههةمننأهحننمهتج ننله ق

هلاقوا  ه وصا ج هة واتد  ه تاهومهت مه قهس  هلعنميمه قوا  هبش لهمرءه عأهتنوأهملالأ هم الله وع ع  د

 الظتنظننننت ه)نةظ نننن هةمظنننن هاذ ه ننننا همننننأه و ننننهله قشنننناحم هلاقوا نننن ه وصننننا ج همننننأهعننننلاه سننننعهأ  ه ظدة مله  ووته

م تن ظته ه ن ه قهس ناملهمام ونتهتعملعنمهااناه قشناحم هلاقوا ن ه وانتد  ه قنانندةهفنيهمل نناه ظ نا د ه الظتن ظت ه  

ة ننهمناه بجن هملدنن هة ع نلهمورنمه قه ننأ أه د حةه قوا ن هملتناهمظنن هاللنأهم هيشن له وعجننأ ه ظميننه د حةه قوا ن همننأه

املنناملهةاهنناهونانن  هة ننا ه  لننن ح هةإدنناءه وث نن همننأه وتنمىننههملتنناه  فن ظنن ه الاعتامل نن د ىثاهوعتشنناحم ه ثنناهمثننله الاعت

هعلاه التصااه وشخص ي هةمظوفهملأه ا له وعأح  هةت د املهت أ مه ودلحهة  حشاددهه

 تطبيق املعرفة. -6

                                                           
 ه2000ملبأه ون ابه ظمى  ه وعدت  ه القعصاد  يه قشولملهة و  اسامله ق تن  هممه  شاحةهاااه او هلعأ  ه وواإ   هد حه  لا ظ هملتا  هه1

هد)لعصا  166ص
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 عنا هتنا  ه ق ا ت ه قوا   همباشاةهظجنهتج ى ه ظد ءه قهسس يهفنيه ناالملهدندمه و نا حهة ظد ءه وننظ   ده

ملتع نننن هتملب ننننله قوا نننن هم ننننلدأةهملتنننناه قوا نننن ه قعا نننن هةم ه واسنننناو هي ننننلدأهملتنننناهملتع ننننامله تننننأه وملب مننننيهم هت ننننن ه

  ملشا ه قوا  هة معلمهاهةمظوفهع ةثاد

ة الظع اعهمأه قوا  هيوندهاااهظنملى همأه ووتع امله وتنيهوني هوهناهمللقن همنمه الظع نااه و وتنيهوعتوا ن همةهتبادوهناه

هتع عا ه تايه قناه همةه قباشاةهة واةت ن  هدماهلى ه ظ ا دهذةه وولق دهة اتا ه وو

 قناه همةه قباشاةهةتو يه ووتع  ه وتيه  ن ه ظ نا دهلتوا فن ه قوا ن همباشناةهظجننه و ونلهوع ناده آلعناهمنأهدة ه

ه ظع ااه قوا  هاااهذوفه وشخصه وظ هةاهتهاو  ه قوا  د

ناهملعىثاهمأه وعوع تامل ه ظظرت  ه و ن ملنأهة ودتناذجهمماه واةت ن  ه عو يه الظع اعهمأه قوا  ه وتيه توأه  لص

ه وتيهتنا ه آلعا أهظجنه و عن ه ق ع بتيد

ةتتنمنن ه قعصنناد امله ووتع نن ه واةت ن نن هوعتوا نن هملتنناه التصنناالملهممثنننهمتنناهملتنناه وعناىثنناملهظ همثننله ننظمه قوا نن ه

ه1مناندةهفيهمدو ه ووتلهةفيه وعودنونا اد

 املعرفة في املن:مة ونتائج تطبيقها.املطلب الثالث: م:االت إدارة 

هأوال: م:االت إدارة املعرفة.

ه توأه و ناهبش لهممثنهت ص لهم هاد حةه قوا  هتام هملتاهملأدهمأه لفاالملهمدثاي

 م حهةتملن اه قن حده و وا  هة قوا   ه وتيهتتععوهاه قدرت  هةتو   ه ظمه قن حدهة تا اثاد -

 وأىه له اددتو   هتنو أه قوا  هة  لأ عه -

 تجأ أه قوا  هة  خينةه قملعنإعى هوعد  ظهمها ه ووتل هةتدر تهاهةاتا  هم عع مامله قوا  همما ه  فت مد -

تل ىنننهةاملننادةه   عنن ه قشنناةعهمننأهماننله سننعهأ  ه قوا نن هبشنن لهممثنننه املع نن هة  عدننا ه و نناصهالسننعللاه -

 قوا نننن ه و  تنننن ه قاننننا  هعادنننن هلاقدعمنننناملهمناننننند مله قوا نننن  هة وع ع ننننلهمننننأه مننننن مله قوا نننن هةتورنننن مهمجعنننننىه

 ة  خأماملد

تنو أه ونشا املهة الستن ت م امله ق لدأةهااناه قوا ن ه قل ع نع هةما قباثناهة و ن ملاةهملعىثنا هة وعجاو نامله -

   ستن ت م  هة ىنهذوفد

 سنعهأ  هه تا  ه قوا  ه وعدا  ن  ه وتنيهتتععوهناه قدرتن  هةما قبن ه سنعهأ  ه قوا ن هوععىمنأهمنأهمظن ه نعم -

م اننلهمنناهتتععونن ه قدرتنن همننأه قوا نن  هةم ه قوا نن ه واننتد  ه ىنننهآعننظةهلاوعل نن ي هةملننأ ها شنناءه ننظمه قوا نن هاانناه

  قدا  ى د

ة دننا هم انناهممنناالملهمعنناىه د حةه قوا نن هفننيه قدرتنن ه منن ه وتنمىننههملعىثنناهوعج  ننلهقننأح ملهتدا  نن  هملاو نن هملننأه

 اثاهتأح م اهةبش لهم عتاهممهت   أهةتدنعهمماالمله ونشاطه ونظ هتتاحسن هلا يه قدا  ى هة ظمه لفاالملهت د دهم ت

ه قدرتامل هةم مه ظمه لفاالملهماه تيي

ممننننننننناالمله وبجننننننننننتهة وعملنننننننننن اهة وعج نننننننننى ه ونننننننننأ لمهة ق نننننننننعتا هة و التننننننننن هملتننننننننناهادح  هشننننننننناملهةمع امنننننننننله -م

ةمننننن حدهمداسننننب هوىظ ننننا هملتنننناهوعودنونا ننننامله السعوشننننا هة العتننننن عهة وعملننننن ا هة وتننننيهتجعنننناجهاانننناهتننننن ىنهام اظ ننننامله

 ملتع  ه وبجنتهة وأح ساملد

                                                           
ه)لعصا  د51صه 2015ددملاماهملبأه وام  ه ودادا هاد حةه قوا  هفيها احهظرمهذ اءه ظملتاا هد حه و امةح ه ووعت  هوعنشاهة وعنميم هملتا  هه1
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ممنننناالمله  ظعننننناجه وتننننيهت نننننأمهاه قدرتنننن )هسنننننعو  هعأمننننن  ه ونننناةه هة وتنننننيهتجعنننناجهفنننننيه ننننلهما  عهننننناه قعواقبننننن ه -ب

ة قععابو هاااهمواح هتصأحهفيه ونقته قداس هةإاوش له قداس هوعاتأهتأ له ووتع امله  ظعاا ن هة و اناءهملتناه

عنناجه وعننا ه وصنندمهة و انناءهملتنناه وانناتمهمننأهةقننته ووتننل هةمننأهحننمه اننتأهوىظعنناجهم ننادةه  ظعاا ننن ه قو نن همننأه  ظ

 ةته  وه وع ع   هةمأهحمه معل همىهةهتدا    هفيهممااه  ظعاجد

ممناالمله ول نن له  ن هتوعيننهةظ  ن ه ول نن له ى نأهماتون  ملهاد حةه قوا ن هوعنأمل مه و نأح مله وعدا  نن  ه -مل

موعنمننناملهملنننأه اانننامله و إنننالأهةح بنننامله ق ننناثعوى  هةمنننظ هملنننأهتلىنننن ملهةت عبنننامله للننن  ههوعتدرتننن  هةذونننفهلعنننن ىن

  خاحجيهمأهعلاهلجنته ول ن ل هدح س ه و ن هةتجع لهسنعن ه ق ناثعفهلاملعتنادهاسنتن ت م  هاد حةه وولقن همنمه

  و إالأد

ع ننننن ه نننننلهمصنننننأحهمنننننأهممننننناالمله وعتن نننننلهة وعن مظنننننامله وعتن ع ننننن هةمصنننننادحمه لخعع ننننن هةاظعاا ننننن هةملالأ ننننن هةت  -ت

مصننادحه وعتن ننله قعا نن ه او ننا هة توننأه وندننناهاوىثنناهم ننع بلهظ ه و ننأحةه وعتن ع نن هوعتدرتنن ه تودثنناهمننأه قعدنناصه

  و اصه القعصاد  ه قعا  د

ممنننااه و نننن دحه و شنننا  هةمننناه عصنننله ثننناهمنننأهملتع نننامله ععبننناحهة عع ننناحهةتو نننى هةتشنننل لهةتنننأح  هة مل نننابه -ج

ةم نننادةه وو ننناءة هة ننننهمننناه عوعنننلهلاسنننمه ق ننناحه وننننظ   هوهنننا هلج ننن هتج نننله تن هننناهموعنمننناملهةعيننننةهةح نننمهمهننناحةه

  ونظ    هةتدت  ه ونالءهة الظعتاءهة  علصهوعتشاةعهة ووتلد

 ثانيا: نتائج تطبيق إدارة املعرفة داخل املن:مة.

 ظد ءه قدرفننيهمتنناهمةثنناهتننهحاها هاد حةه قوا نن هتعونن هدةح همبىننن هفننيهلدنناءه قدرتننامل ه  نن همةثنناهتننهحاهبشنن لهمبىنننهملتنناه

 1لملا   همباشاةهفيه وعج يدامله ظساس  هلخععره ظبواده وااةح  هةسدظماهم تهاه  تا تيي

 تحسين عملية اتخاى القرار:  -1

منننمهميننننهنفنننمه قدرتنننامله و نننن هةتو نننأهمشنننا عها ه ننناصه  د ح نننن هملتننناهتملنننن اهمسننناو  ه تهننناذه و نننا ح مله تننن ه

 منناده  لعننناه قداسننب هوهننا ه عننمهتوننأه و ننا ح ملهفننيهةقعدنناه وننا  أهتوعتننأهملتنناهةت ننأحهملتنناهاء همننمهظنمل نن ه قشننا لهتننعل

ممناده  لنألهة وعهتنى  هةاظتنناهمدنبجتهت نلدأهاانناهمسنعنبهملعفنيهسنع مه ثننأ هااناهتجع نلهملتع نن ه تهناذه و نا حهمننأه

 علاه السعواظ هلاوعودنونا ا هةإاسعهأ  ه ظساو  ه ووت  د

تعوعلهلاق ع بله لفهناه وظ ه عتىههلجاو هملأ ه وعىمأهمتاهس جأتهفيه ق نع بلدهةملتناه اتهاذه و ا حهملتع  ه

 نننظ ه اتهننناذه و نننا حه  نننن هلتثالننن همهنننا اةهتعنقنننرهظل ماثننناهملتننناهمملال ننن ه ال تن ضنننامله وتنننيهةضنننوتهملنننأه ق نننع بله

هلاق ع بلهذ ت د

همتاهم هملتع  ه تهاذه و ا حهتتاهبوأةهما  لهم تهاي

ةتعاتأهملتع  هم حه وبيئ ه وأ عع  هة  خاحا  هوعتدرت  هةذوفهبلاضه وعوا هملتاهما ع ه السعهباحيه -م

ممنناالمله قشنننا لهة واثأ ننأ مل هةم اننناهالسعوشننا ه ننناصه وعملنننحهة ودتنننندهةتعاننتأه نننظمه قا عنن ه و  نننا هبوننأدهمنننأه

  ظ شمل هتأةحه ناه وبج هملأه قشولمل هةتصن  هاهةتجع عهاهةتجأ أه ق هةاهملدثاد

                                                           
هد102 هص1993ملبأه ول احه د  هةدمعنحهملبأ و ل هملنهقجر هتدر مهةاد حةه ظملتاا ه قوع ه وواب ه  لأ   ه السودأح   هه1
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تنننذجه قشنن ليه ننعمهفننيه ننظمه قا عنن هتملننن اهممينننهملننأدهمتوننأهمننأه وبننأ لله لننله قشنن ع  هما عنن هتصننت مهظ -ب

ة توننننأهقعهننننظه و ننننا حهم هيوعتننننأهفننننيه ننننظمه  خملنننننةهملتنننناهعين تنننن ه وشخصنننن  هفننننيه لفنننناا همةهاشننننا  هبوننننوه ووننننامعى ه

 ة السلشاح ى همتأهوأ ثمه  خينةه و ا   هة قعتىهةد

ادنننع هة ضنننل هلنننى ه نننظمه قا عننن هة قا عننن ه وتنننيهت نننب ها هاذهم هما عننن ه وبجننن هة العع ننناحيهالهتنانننأه نننأةده  -مل

 دنننا هم شنننمل همو دننن ه تونننأهمتاحسننناثاهعنننلاه نننله قنننا ععى ده تا عننن ه وبجننن هة العع ننناحهتعانننتأه وبجننن هة وع  ننن مه

ةتجأ أه وبأ له قداس ه لله قش ع دهةما ع هتصت مه ودتنذجهترهاه وبأ لله وتيه من ه وتنمىنههملعىثناهوععندنلهااناه

 قش ع هة عع احه وبأ له ظمثلد له 

ما عنن ه وعملب ننليهةتو ننيه ننظمه قا عنن هةضننمه  لننله وننظ هتننمه وعندننلهاو نن همنضننمه وعد  ننظدهة اوبنناهمنناهتعملعنن ه -ت

ما ع ه وعملب لهاانا ءهتل ىنن ملهمو دن هي نعع مهاه نظ ه  لنله اعع ناحهلنأ لهم نادةهمىه ظ ن ه  شنهاحهمنثل ه لنلهمشن ع ه

   هاملادةهتهص صه قن حده قاو  هلى ه السعهأ مامله لخعع  د ظه اضاملهمب وامله وشام ه تنت هملع

 رفع مستوى اإلبداع في املن:مة:  -2

ا ه  لنننأ عهظننننعهمنننأهمظنننن عه وع وىننننه قع نننأ  ه ونننظ ه تونننأهم ه لبوننن ه و ننناد هةوونننأه  لنننأ عهمدل مننن هقنننأه عنننىت هظ ه

وىلنننأ عهمنننأهم ت ننن هفنننيه وندنننناهااننناه ننناد هةقنننأهتهععنننره ودعنننالجه  لأ مل ننن هلنننى هشخصنننى ه تبنننمهظ ننن ه  خملنننن مل هةقننناه

 قونناح ه  فأ ننأةهة اللع نناح مله  لأ ثنن  هلنناملهيشنن لهحمىننهةه امنن هفننيه وعدت نن ه وشننامع ه وتننيهت ننماهاانناهتج   هنناه وننأةاه

 ة قدرتاملهملتاه أهسن ءد

 هوهظ ه ولاضهتنمه وافننءهااناها شناءه قا من ه وبجث ن هة وعأح   ن  هةاحسناءهقن ملنأهمدرتنامله ونعوعم همنأهمانلهتدت ن

  وو اء مله و شا  هةام ا ثاه قواح ه ودرا  هة و أح مله ووتع   هوأعناهملاومه  لأ عهة اللع احد

م هننن ه  لننأ عه قدرفننييه  لننأ عهم ننأهم ننمه قعملعبننامله والي نن  هفننيه  د حةه قوادنناة ه ا لننأ عه نننه وملا  نن ه وتننيه

 و نأح مله وواو ن ه خعنله وثننةةهم نع بل هةإتناهيوعتأ اه ق اةاه خعلهمصادحهاأ أةهوعثننةة همةهدملنمه قصنادحهذ مله

 همننأه وولقنن هلننى ه ق اةونن هة  لننأ عهة قىننهةه وعدا  نن  هفننيهليئنن هتتعننامهلاو ننبا ه وعدا سنن يه وننأ دام    هةفننيه قدرتننامله

ه ووبىنةهة وصلىنة ه  خأم  هة  ظعاا  هملتاه أهسن ءد

ه اقدرت ه قبأمل هتل مهبوأةهم   اهم تهاي

  هتشفمه وعواة هةحةهه ووتلد تدر تش نعهح ا  ه -

 تدت  هدلملهةح   هممه ق ع  أ أ هةتنظ رهاهنده وعملن اهة وعمأ أهة  لأ عهوععب  ه ااادثمددد -

 نننننالهةتدت ننننن هحسننننناو همجنننننأدةهوعتدرتننننن هة ال عتنننننا هلاق نظنننننامله  فن ا ننننن هوعوتنننننل هة  ننننن ه وونننننامعى هملتننننناه -

  وعما   هةاململاءهمسب   هوعدت  هقأح دثمه  لأ مل  د

 ملعتنننننادهتام بننننناملهتدر ت ننننن همعونننننأدةهت نننننت هلاالتصنننننااهلنننننى ه وونننننامعى هلملنننننا همثىننننننةهونننننأملمه وننننناةه  لنننننأ عه -

 ة وعمأ أد

 تحقيق امليزة التنافسية للمن:مة:  -3

 قىنننهةه وعدا  ننن  ههنننيهقنننأحةه قدرتننن هملتننناهتج  نننله اانننامله ق ننناثعف همةه و  تننن ه وتنننيه عت ننن ه  لصنننناهملعىثننناهمنننأه

وعناايه ألنيه سنلثتاحهلفتنملن ه ظدنناه قاو ن هة و شنا  هة وعودنونا ن  ه ثنأ هاظعناجه قدعج همثنله  فنندةه وواو ن  هةإا

 وعدا    هملتاهمةثايهممتنمل ه قهناح ملهةهااه قىهها نهماه توأهتىم أمهفيهس ا ه دراهق ت هوعوتلءهتعبيه  ع ااادثمدهةه
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جهقنن مهةمدننا مهوعوتننلءهمملتنناهمتنناهة وعودنونا نناملهة و ننأح مله وتننيهت ننعمل مه  د حةهتن نن  هاهة سننلثتاح ا ه ثننأ هاظعننا

  ج   ه قدا  ن  هةتىم أه او همأه وعتىههة الععل ه  تاهلى ه قدرت هةمدا  ىثاد

متنناهم ه قىنننهةه وعدا  ننن  هتشنننىنهااننناه لفننناالمله وتنننيه تونننأهوعتدرتننن هم هتدنننا  ه ىثننناه ىن نننا هلملا  ننن هممثننننه واو ننن  ه

ا  ىثاهفيهم أهم شملاثاه  ظعاا  همةه ول ن    همةه وعتن ع ن  هة ثظ ه أليهتتثلهظ مل هقنةهتل مه ثاه قدرت  هدة همد

مةه  تاه عوعلهلتن حد اهةم اء دثاه و شا  ده اقىهةه وعدا    هتوعتنأهملتناهظعنالجه جنصهةتجع نله نلهمنأهظ ناطه و ننةه

هادة واوره وأ عع   هاضا  هاااه و اصهة لخا اه لل مل  هة و الأةهفيه وبيئ ه قدرت هم احظ هلتدا  ىث

 أثر التطور التكنولوجي على مختلف عمليات إدارة املعرفة املبحث الثالث:

 إدارة املعرفة في تطوير الكفاءة.املطلب األول: دور تكنولوجيا 

 أوال: تكنولوجيا إدارة املعرفة.

اد حةه قوا نن  هها ه وب نن ه وعجع نن ه د حةه قوا نن هت نناظأهةتننأملمهآو نناملهةتودنونا نناهاد حةه قوا نن ه وتننيهت ننناظأهملتع نننامل

ةإتننناةحه ونقنننتهتعنونننأهمدنننا مه وبدنننن ه وعجع ننن ه د حةه قوا ننن همنننأهآو ننناملهةتودنونا ننناهاد حةه قوا ننن ه اوهننناهلنننظوفه نننااه

هملتع امله قوا  هد

توعينننهتودنونا نناهاد حةه قوا نن ه  فنن ءه ظسادنن يهظظرتنن هاد حةه قوا نن  ه  نن همةثنناهت نناملأ اهلتنناهفننيهذوننفهتودنونا نناههه

 وظ اءه الدملدااي ه  ن هم ه نظمه وعودنونا ناهت نعهأ هفنيه منعل ه قوا ن هةإدناءهمظرتن ه وعجناةحه الووتنةظ ن همثنله

  لاسننننننبهةقن ملنننننأه وب اظننننناملهةمظرتننننن هدملنننننمه و نننننا ح ملههممتنملنننننامله ود نننننايه الووتنة ننننن هة للا نننننامله قوعتنننننأةهملتنننننا

ه1ةتهمل  ه قعملعبامله قاد  ه) قن حد هة قدرت ه  خبىنةد

هإدارة املعرفة في تطوير الكفاءة.ثانيا: دور تكنولوجيا

ا ه وعجنننناهااننناهملصننناه وعودنونا ننناهمشنننرهملنننأهمعلىنننن مله قعصننناد  ه امننن هم نننتهمهععنننره ق نننعن املهعادننن هتعنننفه

ه و شا ه وظ هم دملهم ت ع هةمدب ه تثلهمنحد ه قعصاد اه اماهوعتهس  د قعوع  هلاوودصاه

 دل م ه وعل ىن مله القعصاد  ه وتيهملا هاه وواومهمهعا  هظهاملهق   ملهمبىنةهفيه سعهأ  ه    نا ه قته  نأهظدة مله

 اه وو ناء ملهةذونفهةتودنونا املهمهعع   همأهم تهاهتودنونا ناه  ملنل هة التصنااهة وتنيه نا هوهناهتنىحىنهمبىننهفنيهتملننه

مننأهعنننلاه سنننعوتاوهاهفننيهت ننن ىنه قوننناح هلننناوملا ه  لأ ثنن هة قعملننننحة هةم اننناهفنننيهممننااه وع نننن أ هةذونننفهلاسنننعوتااه

ةسنناللهملصننا  ه ننا ملل ه آلاننيهة الظتنظننتهة ىن ننا ه  ننلهمننأه وع ننن أهة وعج ىننههة وعننأح  ه عونن هدةح ه ونناالهفننيهتملننن اه

هةهوعج ى هم عنىه ظد ءدةتدت  ه وو اء مل هاذهمدب هيوعينهم مهمد 

ةوظوفه ن هملتع  هاد حةه وو ناء ملهتدملنن هلاواناةحةهملتناه ملعبناحه الععل ناملهلنى ه ظ نا ده  ن هاهنند مهةمد ئثنم ه

هتهصصهمهةقأحدثمهملتاه ق ا ت د

متنناهم هظنمل نن ه ظ ننا دهمننأه  نن همصننادحهت ننن دثمهةح ننا اثمهتنننعجهملدنن همونناح هةم  نناحهتدفننيه نناصه وعدننا  هةإاوعنناايه

 2مأهم عنىه  ظعاا   همتاهم هولععل هم   اهتا مهمأهحةهه قدا   هد عله قهس  دتا مه

هاملطلب الثاني: دور التكنولوجيا في تحويل أنواع املعرفة.

                                                           
 ع  ه ه52 ه ووأد27دد  ا همليس  ه ووتا  هدةحهتودنونا اهةاد حةه قوا  هفيهلداءه وظ ماةه وعدر ت   ه لفع ه وواإ  هوعأح سامله ظمد  هة وعأح   ه لفعأهه1

هد95 ظملتاا هاامو هملتا ه وواإ   ه ظحد  هص
تن ت جيهلاقهس امله القعصاد   همظماةهم أم هالسعوتااهمعملعباملهشهادةهم تأهلأهعع    هم ا ت هاد حةه قوا  هفيهتج ى هملتع  هددامل ه و ا حه السه2

هد46 هصه2011 قاا عىنهفيهملعن ه ول  ىن هاامو ه ون د  ه  ف  لا ه
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وعودنونا نناهدةحهفننيهتداقننله قوا نن هة قشنناحم ه ىثننا هووننأه منن همعننأهبوننى ه الملعبنناحهبوننوه  فن ظنن هملدننأهتننىمى ه ننظمههه

ه1تا تييه وعودنونا اهةتعتثله  

  سعمال ه ظمه وعودنونا اهال ع ااامله ق عهأ د -

لن  ه للعن املهة قاامى هبلاضهتىمى ه وندناه و ايمهة و هلهوعتنن حد ه قوعنمناملهة قوناح ه لل نظن ه -

هفيه ونحاللد

ت امنلهتودنونا ناه قوا نن همنمه وندرمه قعننن اةهوعتشناحم هفنيه قوا نن ه قعأ ععن هفنيهةاننندهمدعنانامله ووننامعى ه -

 لىقلهماه توأهمأه  فهأهة ووداءد

  و أحةهة و الع  هملتاه وعنسمد -

ه وعدا مهة ال  فا هلى ه وعودنونا اه ق عهأم هةقأح مله ق عهأمى د -

هممه ووعمهم هدةحهتودنونا اهفيهتجن لهمظن عه قوا  هتعمهعلاهمحبمهملتع املهحلي   هةظنضلهاه  تاه تيي

 وملا  نن ه ودتنذا ن ه ظمثنننه املع نن هفننيهلدنناءه قوا نن ه واننتد  ههتجن نله قوا نن ه واننتد  هاانناهموا نن هضننتد  ي -أ

ة ولشاح ه ثاهممه آلعا أه أليهو اء ملهةاهاهونان هة ولشناح هلنا خينةهةت نن هفنيه ولاون هو ناء مله ىننهحسنت   هة دنا ه

 ه نننأهمد ننن همنننأه ونسنننالله وعودنونا ننن ه ق نننعهأم ه ىثننناهمدثننناه وينمم نننامله  فتامل ننن  هةمنننأهتمننناحبه قشننناحم هلاقوا ننن

ة  خينننةه ولد نن ههننيه وعملب  ننامله  خادنن هلاوع نناء مله قته مدنن هفننيه ونن مأه  ل   نن هةملتنناه  خنن ه قباشنناهةتوعينننهة  ننأةه

 مأهعأمامله وينمم امله  فتامل   هةتشعتلهملتاهمهتتا ملهةظصنصهةدحدش د

وا ن هتجن له قوا  ه واتد  هاااهموا  هموعد يهملتع  ه وعم  أهة  ظهناحهةهنيه وتنيهتعنان هظجننهتجن نله ق -ب

 واتد  هاااهموا  هموعد  هتشعتلهملتاه قوعنمامله قعوع  هلاودتاذجه و وا  ه توأه ولشاح ه ثا هة توأه  تاهبوأه

 ا هننننننا هاحاحدثنننننناهة  لصننننننناهملتنننننناهمننننننادةد ملهمننننننأهعننننننلاه  لننننننن ح هةت ننننننعمل مهم هتننننننأملتهاهظرننننننمه قشنننننناحم هة وعونننننناة ه

 ة وينمم امله  فتامل  د

موعدننن يهت نننا مهفنننيه نننظ ه لفنننااه وعودنونا ننناه قوادننناةهظةثننناهتعوامنننلهمنننمهتجن نننله قوا ننن هموعدننن هااننناهموا ننن ه -ت

 قوعنماملهة قواح ه قنشنحةهة قعأ ةو  ه اقاه عمه همهة سل وابهة قعداصه قوا  ه وانتد  ه ىننه قوعدن هةتعجنناه

 ننن هااننناهل  ننن هااننناهموا ننن هموعدننن  هول نننا مهفنننيه وع ننناح ا ه وين نننأه الووتنة ننن  ه ووننناةضهةدننن جامله ون ننن  هوع نننن همعا

 ظ ننا دهة قدرتاملد وملا  نن ه ظمثنننهشنن نملاهفننيه قشنناحم هلاقوا نن  هةتجن ننله قوا نن ه قوعدنن ههننيهمعالنن ه ونحننالل هاالهم ه

 وعودنونا نننناهاوعننننتهمننننأه قتوننننأه سننننعهأ  ه ننننا همعنننناىهفننننيه قشنننناحم هة وعجن ننننله اول ننننف لمله وصنننننت  ه واقت نننن  ه

  ول ف لمله و  أ ن  د

اااهموا  هضتد  يه دا هملأةهممتنملامله وعودنونا اهلنم ا ه سعهأ مهاهفيهتنىمى ههتجن له قوا  ه قوعد  -ث

 قوا نننن ه واننننتد  همننننأهعننننلاه وننننعوعم هعادنننن هملننننأه ا ننننله قن قننننمه الووتنةظ نننن هم ه وعوعنننن مهملتنننناه  خنننن ه قباشننننا همةه

  وعوع مهملأهبوأد

هاملطلب الثالث: دعم تكنولوجيا لعمليات إدارة املعرفة.

 التكنولوجيا املساندة في اكتشاف املعرفة:  -1

                                                           
هد78 هص2005مجتندهملأظا ه وملنإاد ي ه التصااهة وولقامله ووام  هد حه وص اءهوعنشاهة وعنميم هملتا  ه ووع ا  ههحإحيهمصمل  ه1

ه
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ا هتودنونا نناه ملشننا ه قوا نن هلاسننعملاملاثاهم هت ننن ه واونن هاننأ هوعتدرتننامله وتننيهتا نن هفننيه  لصننناهملتنناهمىننهةه

تدا  نن   هةا همنناهي ننف ه ملشننا ه قوا نن هفننيهقن ملننأه وب اظننامل همدننب ه ملعننلهملع نن هم ننف هآعنناه نننهمنندممه وب اظننامله

 م عندعه وب اظاملدههة نهماتب هلتصملاحهاأ أه ن

م ننعندعه وب اظنناملهممتنملنن هضننخت همننأهمحشنن ره وب اظنناملهة وتننيهانناءملهمننأهمصننادحهمعدنملنن هة ىنننهملشننا ث هتننمه

 سعهلدهاهحمهتجن عها هتمت وهاهةتد  اثاهحمه  رهاهو  هت املأهفيه ملشا ه قوا  هةمأهماله وعجع لمله و مد ن ه

هة تهاده و ا ح ملهةت أ تهاهلصنحةهمداسب ده

 لوجيا املساندة لتوليد املعرفة: التكنو  -2

توا هملتناهمةثناه ظظرتن ه وتنيهتوتنلهملتناهتنو نأهة لع ناحهموا ن هاأ نأةهمثنله لع ناحهملتنااه قوا ن هقدنعجهاأ نأ همةه

نهتهصصننناهة وتنننيها مننناده نننا همداسنننب هوعج نننى ه قدعمنننامله قنانننندة هةيشننناحهااننناهم همنننأهمظرتننن هملتنننله قوا ننن ه ظمثننن

 يتصتمهبش لهعاصهةهي

تجعاجه ظمه ظظرت هاااهقنةه اسنإ  همهت همنأهمانله  لنله و نايمهن:م التصميم بمساعدة الحاسوب:  -

 وعاسن ه وب اظ  هة  ل الامله قو أةه وااةح  هووتااه قوا  د

تل  هتماإ همهعع  هفيه وع املنله و شنا همنمه  لاسننبهمليننهتودنونا ناه اسن هأن:مة الواقع االفتراض ي:  -

منننننأه وب اظنننننامله  لاسننننننإ  ه ونننننظ هيوتنننننلهملتننننناه تننننناه ق نننننعهأ هفنننننيه وبيئننننن ه ال تن ضننننن   ههمعملننننننحة هةهنننننيهذونننننفه ودننننننع

ةت نعهأ هتملب  نامله ننظمه ظظرتن هفنيهدنندمه وعصنام مهة وعصننت مهملنأهبونأهة وتننيهتعندنله اناه لع نناح ملهاأ نأةهت ننع ه

 آ اقاهاأ أةهوعتوا  ه    اظ  ده

 التكنولوجيا املساندة لخزن املعرفة:  -3

تتث نله قوا ن هفنيهقاملنأةه قوا ن ه نىت هبونأه  لصنناهملعىثناهمنأه  خينن ءهة قصنادح هحنمهن:ام قاعادة املعرفاة:  -

تااتاثنناهاانناهقن ملننأهمةهدنننح هةتجعننن هقاملننأةه قوا نن هملتنناهممتنملنن همننأه قونناح هة  خيننن مله قاتبملنن هلتمننااهموافننيه

 دهموى  هملتاهم هتعاتأه و املأةهممينهقأحهمأه قوا  ه توأه  لصناهملع  هفيه لفااه للأد

متاهيشاحهاااهم ت  هتودنونا اه قوعنماملهفيهتج ى هم اءةهملتع ا هع  ه قوا  هعصنداهوعتوا ن ه وصنا ج  ه

هةقأهذماهآو امله  خ  يه

 مهام ه وب اظامليهت ت هوعتهس املهلمتمهل اظادثاهفيهقن ملأهل اظاملهضخت هظاله وندناه و ايمهاوىثاد ❖

ةم   ن ه وندنناهاوىثنا هةاحشنادهم نا ده قهس ن هااناهمصننادحهعنا ل ه قوا ن يه وتنيهتبنى هم نا هتن انأه قوا ن ه ❖

  قوا  هد ععهاد

 قوعبامله الووتنةظ ن يههنيهقن ملنأهل اظناملهظظنن عهعادن همنأه قوعنمناملهق نعهأمى هعادنى هةتوملن ه ا  ن ه ❖

 معاىه خ  ه قوا  هةتتا ا اهب هنو هد عله قهس  د

 التكنولوجيا املساندة لتوزيع املعرفة: -4

 معتثع همساساهفيهشب امله ووتله  فتااييه

 الظتن ظننننتيههننننيهمننننأهممثنننننه وعودنونا نننناه ظلشنننناح هة سننننعوتاالهولشنننناح هلاقوا نننن هةتوعتننننأهملتنننناهشننننبو ه الظتنظننننته ❖

ةتودنونا اه ون   ه  ن ه تونأهمنأهعلوهناه وعوامنلهمنمهمظنن عهمهعع ن همنأه  لن سني ه قعنن اةهد عع نا هةت نعهأ ه
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وعوننننامعى هفننننيه قدرتنننن همو دنننن هلاالتصننننااهمونننناهة قشنننناحم هفننننيه قوعنمنننناملهبشنننن لههظ نننن ه   ننننله الظتنظننننت ه  نننن هت ننننت 

 اووتنة   هةت أ هظ  هعأمامله الظتنظتهةووأهفيهشبو همجع   هةتجعااهاه قدرتاملهوألسبابه وعاو  يه

ملتنناهت ع ننله  لاانن هاانناهةانننده  نن همعوننأدةهمننأهلننا مجهه serverته نن وه وع نناو ريهيوتننله  فهننامه  خنناد ه -

 وب اظامل د)قن ملأه 

تننن ىنه ونقننتهيه ه ننوه سننعهأ  ه الظتن ظننته ووثىنننهمننأه ونقننته وانناتمهفننيه التصننااهلننى هملدادنناه قهس نن  ه -

 متاه همأهةس ع هضتا هوأق هسىنه التصاالملهةملأ هتوا ح اد

  م نننتن ظتيهتونننأه م نننتن ظتهظعننناجهوتنننه ةجهمنننلهمنننأه الظتنظنننتهة الظتن ظنننت ه ألنننيهشنننبو ه ظتن ظنننتهم عن ننن هملتننناه ❖

  خناحجي هةت ننت هظ نا  هعادن همننأهعناحجه قهس ن هلننىد ءهم شنملاثمهمنمه قهس نن هبشن له ووتنة ن  هةتينننمه للن  ه

 تملب  ادثاهفيي

 ظرمه ولشاح هفيهقن ملأه وب اظاملهلى هما م ه ظلجاته وعابو ه ل نم همةه د حةهمو د د -

 شب املهمهس امله  خأمامله قاو  هة قصا   د -

 س  هةتهمل  ه ووتلهةت  ىنه لخ ةظاملد التصااهلتهععره قعوامعى هممه قهه -

  قعتثع همساساهفييهالتكنولوجيا املساندة لتطبيق املعرفة:  -5

 ننهم نأه ووعنن ه  لأ ثن  هظنعجهب ن  ه حت ناءه الوع ناءهلنى ه وثننحةه وعودنونا ن هأن:مة الذكاء االصطناعي:  ❖

ة ثنأ هااناه هنمه ب ون ه ونظ اءههفيهممااهملعمه ودرمهة  لاسنبهمأهاه هةملعمه قدمللهة وا اض املهمنأهاهن همعناى 

 ال  نننا  هملنننأه ا نننلهملتنننلهلنننا مجهوالاسننننبهقنننادحةهملتننناهمجا ننناةه وع وىننننه و شنننا ه قل نننمهلاونننظ اء هو نننأهتبعننننحه نننظ ه

  ق هن هفيهممااهاد حةه قوا  همأهعلايه

ةادح  هنةيه نننهظرننا ه ننعمهلتنابنن هعنن  ه  خيننن ملهة قونناح ه قتن متنن  هلتنناهتعاننتد همننأهت وىنننهبىنن  خ ونندرمه -

ةسنعن  هوعت نناملأةهفنيه تهنناده و ننا ح ملهةموا فن ه قشننولمله هنننه  نن هملتنناه قوا ن ه وتننيهت ننلدأهااناه  خينننةه قتن متنن ه

 ة لخ ظ هلاستنااملهاهةتجع عهاهوععندلهاااه  ل الله قاتبمل ه ثاد

نمنننامل ه وشننب امله ووصنن   يههننيهظرننا هلاممنن هيوتننلهملتنناهمسننالهت ع ننأه وننأماةه وب نونننجيهفننيهموا فنن ه قوع -

ةتجا  ه ظمه وع د  هتوامله    ا هملدأماه ن ا همن قرهتعن اهوأ  هموا  ه ىنهدنا ج هملنأهممنااهموافنيهمونى ه

اذهتعملع همد ه ظمه قن قره السعواظ هلهين ت ه و ال   هةت نف ه وع د ن ه وتنيهتوناداهملبننحه نظمه و مننةهلاوشنب امله

  ووص   د

مننننأهت د ننننامله وعوبىنننننهمةه السننننعأالاهوعتوا نننن ه ىننننننههظرننننمه قدملننننله واننننباب يهتع ننننن همننننأهممتنملنننن همهعع ننننن  -

مهمننأة هةظهننامله ننظمه ونندرمهوعمنناةمه قدملننله  لاسنننب  ه وننظ ه دملعننلهمننأهتشننخ صه ورننا اةهملتنناهمةثنناههننل ج همةه

عا ئننن هةملنننأ ه ودرننناهااننناه  ننن   ه ظشننن اء ه وتنننيهقنننأهت نننن ههنننل ج هااننناه نننأهمننناهمةهعا ئننن هلأحاننن همنننا هةإاوعننناايهظرنننمه

 1وا  ه ولىنهدق   همةه ولاما  هةهيهلظوفهت املأهلعملب له قوا  د قدملله واباب هتتثله ق

 

 

                                                           
امو هب واة هسداءهملبأه ووا مه  خدا  هدةحهتودنونا اه قوعنماملهة التصااهفيهملتع املهاد حةه قوا   ه قعع  ه وأةايه وثاو ه ناهت  ىنه قهس امل هاه1

هد259 هص2005  ف  لا هظن تينه
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 الفصل:  خاتمة

ة وذ هاملتاظ ظمننننننننننننننننننننننننننننناههمدرتننننننننننننننننننننننننننننناملدةحم  تدنننننننننننننننننننننننننننننام  وتوح  ه وتةمةده ومةهح ه  حه وتعتةله وذ ههتونننننننننننننننننننننننننننننأ

او ه قعصادهاهحمله وتانننله هه ظحضه ووتنننملعهت ع ننأ  الم قعصادهمننأهتامله  وتدتعننف  هاه ظملتاهتجنوبيئنن مدىاو 

 وتوح  ه واتد  هةه وعصننننننننننننننننن  اوثدال ألظن عه وتوح  هملع ههمتا ام  وبا ثنظعتنضنننننننننننننننننعدهملع ه وتوح  هاأ ننننننننننننننننأقالم

هدااظباوع ا لاو ه ورا اةهه ن وتوح 

ةو ننأهمدنننبجتهم ت ننن هاد حةه قوا ننن هذ ملهمبونناده سنننلثتاح  هةاسنننتن ت م  ه     ننن همننأهشنننىةثاهم هتانننتأه سنننعتا ح  هه

 وعدت ننن هة ودتننننهو نننله ظ نننا دهة القعصننناد املهة قهس نننامل ه  ننن هم هتنننا ممه قوننناح ه ووعت ننن همةه ووتع ننن هسنننن ءه نننا ه

درتامل هة ت هتعتوأه ظمه ظعىنةهمنأه القعصنادهمجع اهمةهملأه ا له قعدائثاه نه وظ هي ت هلن ماده لهمشا له ق

هفيه وع او ر هحإ ه ونقتهة وعنسمهفيه شا هاهةوالصناهملتاه قوعنم هةفيهةقاثاه آل  د
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  مقدمة الفصل:

سيوخات إظمياإتاولت ي ملإاياته  في إفيي إتخولي إتجاي  ملإال صوصيتيإفي إ  ي  إفي إطاي اإتطوريتاتملإتارعي افي إفي إ 

طدتاةإتاؤسعييي مل إا طييييحإسفييييااإ تسييييتيإيفايييي  إتاؤسعيييي ملإفيييي إتطرختييييظإظ ييييتإي اهييييظإتطو   يييي إ يييي  إ خوليييي إظميييياإ

إة.دتاإطلو ت إف إتي  هإتلإتاولت  ملإدتخ إهذهإتاؤسع مل إكإسترتيه هيإ فااإ

واتهييييي إاطدخييي  إي يييياإإتطواتهييي ملإط ييييلإفيييإ إ ؤسعيييييإتيصييي  ملإتصاعتىييييخإةواييي إفتييييلإ تتوتييييإتطورييييتاتملإتطولاهييييإاتط

تاؤسعيإو   إسفااإتسوكا  إتطتنهيإتطو وهيإ نإخال إتسوخات إت اإإشت  ملإت يص  إاي ه زتملإتصح ستبإ

اقتتفاإتاولت  ملإف إتاؤسعيإاطنش ءإشتكيإطوت د إتاولت  ملإفها إ هنف  إسفااإطنش ءإ  واعإ و    إيوا إفتلإ

إىإتصوا  ملإتااا يإطلاتتانإاتاؤسع ملإتألخخى.افعإوف ءةإتألدتء إاي ع  إ عوتإ

ابواإ  إيرخقت إف إتصاعءإتطتمخيإ نإهذهإتطااتسيإط لإ خول إتاف ههاإتاوولايإ  طوكتتطتجه إايرتاه  إاتطاااإإ

تطفو  إتطذيإياا هإجوول إفاله ملإطدتاةإتاوخفي إست  ا إف إهذتإتطفص إطسا طإهذهإتافي ههاإفتيلإ ؤسعييإ

تىييييخإ اعييييوف ظاإسفيييااإ وخفيييييإ يييياىإيوتهفيييي إطهيييذهإتافيييي ههاإاطهييييذتإتطفييييخ إيييياإتخوهيييي اإهييييذهإتاؤسعيييييإتيصييي  ملإتصاعإ

  فوت اهي إاتىياةإفي إ  يي  إت يصي  إاتطوكتتطتجهي إاقياإقاتيي إ ااتسييإ  طييإظايت اإ صييفخإاؤسعييإتيصي  إتصاعتىييخإ

 إ  هثإ  اطت إطسا طإتطااتسيإتاواث إف إط اىإتطت اتملإتطواله يهيإتطو بويإطه إاتط  ىنإ اخه إ اايتيإ عوف ظا

إفتلإتاؤسعيإتأل إ نإخال إتات  ثإتطو طهي:

 املبحث األول: تقديم عام ملؤسسة اتصاالت الجزائر

 املبحث الثاني: مدى مساهمة مؤسسة اتصاالت الجزائر في التطور التكنولوجي.

 املبحث الثالث: عرض وتحليل نتائج الدراسة امليدانية

 

إ

 إ
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 1األول: تقديم عام ملؤسسة اتصاالت الجزائر املبحث

ةووبرإ ؤسعيإتيص  ملإتصاعتىخإ نإ   إيهاإتاؤسع ملإتطتيإةوا إفتلإ تتوتيإتطورتاتملإتطولاهيإاتطوكتتطتجهي إ

إا طحإ نإخال إطدخ  إي اإإتطواته ملإ  سوخات إشت  ملإت يص  إاقتتفاإتاولت  ملإف إتاؤسعي.

إاملطلب األول: نبذة حول مؤسسة اتصاالت الجزائر  

 أوال: نشأتها

ةووبيييييرإ ؤسعيييييييإتيصييييي  ملإتصاعتىييييييخإ ايثييييييإ يييييينإ هيييييثإنشييييييد ف إط إك ظييييي إهييييييذهإتألخ يييييرةإ ا  يييييييإفييييي إ ؤسعيييييييإتطبرييييييياإ

اتاتتصييييالملإابويييياإتظفصيييي طها إفيييينإبوقييييها إتطييييتو إيصييييتغإقريييي صإتطبرييييياإ عييييواالإ ذتيييييهإاةف ييييرملإتاتتصييييالملإط ييييلإ

اهي إ ؤسعييإفات هييإإ05/08/2000تاؤاخإفي إإإ03/2000شدملإهذهإتاؤسعيإ اتجبإتطا ظت إتيص  ملإ هثإن

 تملإيسييييييييهاإ خيسييييييييا  إقييييييييااهإإةوايييييييي إفيييييييي إ  يييييييي  إتصوييييييييا  ملإتطوكتتطتجهيييييييييإايايييييييياياإخييييييييا  ملإت ظترظيييييييي  إتقوصيييييييي ديي

إتصاعتىخ.إ16130دي اإتصواسإ  ااييإإ05دا إ اخه إت جوا ع إتطرختظإتطتانيإاقاإإ5000.000.00

إ13سعيإةشخاإفتلإا اتملإطقلهاهيإ تفصليإا فااإط لإيرتتخإاي ع  إتصح طيإت قوص دييإط إيوفخصإط لإاه إ ؤإ

ا ياةإفتييلإتطتييرتبإتطييتانيإاهي :إتصاعتىييخ إتطشييل  إتطتلهيياة إي ييزيإا،ا إ   ييي إفت  ييي إقعييترهتي إاهييخت  إااقلييي إ

إبش ا إتألغتتط إسره إايلاع  .

خييييال إفخافهيييي إتطتييييييإينشييييدملإطرعيييي يخإتطوريييييتاتملإتصح صييييليإفيييي إ  ييييي  إةووبييييرإتيصيييي  ملإتصاعتىيييييخإ  اييييعإ اهايييي إ ييييينإ

إت يص  مل إفااإياإتنش ء:

 فخصإتيص  ملإتصاعتىخإ تلهليس إ خوصإف إتطه ي إتصولتي. -

فخصإتيص  ملإتصاعتىخإ تلهليس إ خوصإيكتتطتجه إت ظترظ  إ هثإياكل إطهإ هايإيرتتخإايتف رإت ظترظ إ اإ -

 سخفيإف ىاي.

 عتىخإطلفق ىه مل إ خوصإف إيكتتطتجه إتطع ي .فخصإتيص  ملإتصا -

 ثانيا: البطاقة التقنية:

 18083بإإ02اقاإتطسا إتطو  اي:إ -

 000216299033049تطووخت إتصات ئ :إ -

 16293838021تطتتاإتطقختبي:إ -

 00216290656936اقاإتطووخت إت  ص ئ :إ -

 (213)21.82.38.38اقاإتطه ي :إإ -

 (213)21.82.38.39تطف وس -

 2.922.731تطه ي إتطث   إفادإ،ل ىنإ -

 53471فادإتطرلت ملإقهاإتطااتسي -

 171فادإتطتك  ملإتطو  اتيإ -

 212.040 ال ظإتطو  اتيإتطو بويإطلتك  ملإتطو  اتيإ -
                                                             

إ صلحيإتطو تتنإ  اايختيإتطوالهيإ يص  ملإتصاعتىخإ اعوف ظا.إ1
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 www.algerietelecom.dz تقعإت ظترظ  -

ف   إ نإياته  إا هتاس  إ ايإخبرةإاوف ءةإف طهيإإ26000ايات إ ايختيإتيص  ملإتصاعتىخإ رشفه إي،تاإ نإ

إف إ    إت يص  .إ

 1املطلب الثاني: التعريف باملديرية العملية التصاالت الجزائر بمستغانم.

 أوال: تأسيس املديرية العملية التصاالت الجزائر بمستغانم.

تاايييخإت جواييي ع إتصوييي يإسفييي إاسييي إإ2003يدسعيي إتاايختييييإتطوالهييييإ يصييي  ملإتصاعتىيييخإ اعيييوف ظاإفيي إجييي ظف إ

 ايتيييإ عييوف ظاإهيي إ ؤسعيييإيوا ييزإ ييدابعإ ختوييعإلظويي اإتصورييتطإاةشييخاإفتييلإيابييعإاكيي  ملإي  اتييي:إسييهايإفتيي  إ

إتيعي(.إ–فتايإإ–دظتتفهإ)إجتتبإ عوف ظا إ  سخىإا فايإتاؤسعيإطلعل ىنإتاشترو  إف إتطه ي إخ إتظترظ إ 

 شتركإف إتطه ي إتطث   إتطعل  إ46437إ نف إإ2017يفخت إف إإ58476شترو  إف إتطه ي إفادإتا  

 .إWLL شتركإف إتطه ي إتطالسل  إإ2730 اإ

 تظ .إ221فادإتاتظف  إف إتاؤسعيإ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
إظفسإتاخجعإتطع  ظإ1

http://www.algerietelecom.dz/
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 الجزائر بمستغانم. ثانيا: الهيكل التنظيمي للمديرية العملية التصاالت

إياث إتطش  إتاتت  إتطهه  إتطوتمهميإطلاايختيإتطوالهيإ يص  ملإتصاعتىخإ اعوف ظا

 ملديرية اتصاالت الجزائر بمستغانم (: الهيكل التنظيمي1-3الشكل رقم ) 
إ

إ
إتاصاا:إ صلحيإتطو تتنإ  اؤسعي.

إبواإداتسيإتطهه  إتطوتمهميإطلاؤسعيإاجاظ إتآلة :إ

  نإتاه  إتطخىيعهيإطهإ  إيت :إالعملي لالتصاالت:املدير  -1

 فااإتجوا ف ملإ عإاؤس ءإتطاتىختمل. -

 ،ت اةإتاختوعإتطو بويإطلاايختيإ نإيج إ ختقتيإس رإتطوا إفهف . -

  ختقتيإتطتث ىظإتطتيإياخ إط لإتاؤسعيإياإيخخاإ نف . -

  ختقتيإ خول إي خك ملإتاتظف  إا ه  إفاياةإيخخى. -

 

الخدمات 
االجتماعية

خلية 
التفتيش

محقق تقني

محقق تجاري

تاايخإتطوات إ يص  ملإ
تصاعتىخ

خلهيإتطتم فيإ
اتأل ن

خلهيإتطتتفهيإ
اتاولت  مل

اىيسإتطاتىخةإ
تطو  اتي

 صلحيإقتةإ
تطتهع

 صلحيإ
تطوالق ملإ عإ

تطعل ىن

 صلحيإ
تطفتتي رإ

اتطو صه 

اىيسإتطاتىخةإ
تطواتهي

 صلحيإ
تطشتكيإ

تطخقاهي

 صلحيإ
تانشآملإ

تطا فايي

اىيسإ
 شخاصإ

Msan

خلهيإ
ت يص  ملإ

اتطوالق مل

اىيسإا اةإ
تطتنهيإ

تطو وهي

 صلحيإ
تل اتدإ

اتطتس ى 

 صلحيإ
ةعه رإ

تااول  مل

 صلحيإ
ةعه رإ

ا عوخا   

مصلحة 
تكوين

األمانة 

وحدة البنية 
التحتية

رئيس الدائرة 
المالية 

والمحاسبة

مصلحة 
الميزانية

مصلحة 
الخزينة

مصلحة 
المحاسبة

مصلحة 
شؤون قانونية
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 مانة:األ  -2

 تا  ا ملإاي تتله إط لإتاايخ.إتسوات   -

 ةساه إك إ  إيوولظإ  طتث ىظإتلدتاتيإف إجه ،إتطكاتهتيخ. -

 يتمهاإتجاواو ملإا و بويإتطخف ييإ)إتاو ا إ(. -

 الخدمات االجتماعية: -3

 ةعاياإااتيبإتاتظف  إف إتاؤسعي. -

 ةعه رإخا  ملإتطقا  إت جوا ع إطلاتظف  إ)إ ر قيإتطشف إ(. -

 الخاليا: -4

تأل نإاتطتم في:إيو ا إ عؤاطه ملإتأل نإاتطتم فيإدتخ إتاؤسعيإاتاختوعإتطو بوييإطهي إ)إتصحختسييإخلهيإ -ي

  ثالإ(.

 خلهيإتطوفويش:إيتاعاإط لإقعا  :إ -ب

 :اظإياني:إ ختقتيإتاختوعإتطواتهيإاي ت إ،ت اتيهإسختيإك   

  ختقتيإفالهيإيخوهبإتطهتتي إتطث  وي. -

  ختقتيإفا إتاتظف  . -

 خ إتلدتاة.  إتاش ك إدت -

 .اظإي  اي:إ ختقتيإس رإفا إتاختوعإتطو  اتيإواو بويإةعاياإتطفتتي ر إاي ت إييق إ،ت اتيهإسختي   

 خلهيإت يص  ملإاتطوالق ملإتصو اجهي. -مل

خلهييييإتطتتفهييييإاتاولت ييي مل:إيتجييياإ   ظيييبإ كويييبإتايييايخإتطواتييي إ هيييثإيرتيييعإطيييهإ ت شيييخةإا ييينإ عيييؤاطه  ف إ -إ

 ج  يإفنإةع ؤ ملإتاعؤاط  إات يص  إ  اايختيإتطو  يإاتصاهتتي.ح ضختملإاتلإبوااإت جوا ف ملإاتجإتطاه  

 رؤساء الدوائر:  -5

  ق ءإتطتث ىظإتطو  اتيإبواإ تتفايإتاايخإاطهإ ص صحإي بويإطهإاه إ:تفإاىيسإتطاتىخةإتطو  اتي:إا نإ ها -

 صلحيإتطوالق ملإ عإتطعل ىن:إ  

 تطواتهيإاتطو  اتيإتطو بويإطه .تطعهخإفتلإطاض ءإتطعلت إفنإاختظإتطت اتملإ -

 تسوات  إالت ملإتطعل ىن. -

 تاع هايإف إتطتصت إط لإتألهاتاإتطو  اتي. -

 فر ءإتصحلت إاشكال فا.طاإإتسيإا و صايإتطش  ايإاتطروت إتصو صيإ  طعل ىنإاتطوا إفتلإتاض ئفا خإ -

 ي تتنإتاعوخا   إف إتاؤسعي. -

 :صلحيإقتةإتطتهعإاشتكيإتطتك  ملإتطو  اتي  

 ا  إتطتس ى إتطال، يإطو اهظإيهاتاإتطتهعإتاخجتة.ض -

 تطاه  إ ااتسيإي له إسلتكإتطعلت إتي  هإفالهيإتطتهع. -

 طفاتدإ خر إفا إي  ايإي ادإيهاتاإفالهيإتطتهعإف إك إا اةإي  اتي. -
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 :صلحيإتطفتيخةإاتطو صه إاتات ،ف مل  

 عو ا ملإ عإتطعلت .ضا  إ و بويإتطفتتي رإتطه يفهيإاي صهله إاتاو صايإتطتدييإطلا -

 طفاتدإ  زتظهيإتطفتتي رإاتاس طه إط لإتاايختيإت قلهاهي. -

 ي تتنإتاعوخا   إف إتاصلحي. -

 : صلحيإتاعوخا   إاتطخاتيب:إايواث إ عؤاطه  ف إف  

 يتمهاإت وه ج ملإتطو تتن. -

 طفاتدإ خر إطلو تتن. -

 ت يف قه ملإ عإ ؤسع ملإتطو تتنإ)إج  و مل إ ختوعإتطو تتنإتانهي إفاتدإ  إقت إتطرشفه إ(إ و بوي -

 تاو بويإتطتهاتغتجهيإصحخويإتطو تتنإف إتاؤسعي. -

 تطاه  إ واههاإ  زتظهيإتطو تتنإاتطوا إفتلإيتفهذه . -

 :صلحيإتاعوخا   إاتطخاتيب:إيواث إ ه  ه إف إتطتا طإتطو طهي  

 طلاعوخا   إا و بويإيجتاها.تطرعه رإتلدتايإ -

 ةعه رإظم  إتاولت  ملإتصو يإ  ألجتا. -

 تطوا إفتلإف إتطنزتف ملإاتألخر ء. -

 يااياإك إتطتث ىظإتطتيإيرلبف إتاتظف  إتاتجتدةإف إتاؤسعيإ ث إشه دةإتطوا . -

 صيييييييلحيإتل ييييييياتدإاتطتسييييييي ى :إا عيييييييؤاطهتف إتألس سيييييييهيإهييييييي إفالهييييييييإتصايييييييخدإطلتسييييييي ى إاتاوييييييياتملإاتاخوتييييييي ملإ 

 اتجح فميإفتلإ اول  ملإتاؤسعي.

 اىيييسإتا طهيييإاتجح سييتي:إايو ييت إ ييينإفيياةإ صيي صحإاهيي إتا زتظهيييي إتصوعتتيييإاتجح سييتي إا هيي  هاإ شيييترويإ

تطهييييااإ نفيييي إتفيييياتدإتا زتظهييييي إاتطرعيييييه رإتايييي   إاتجح سييييبيإأل ييييتت إتاؤسعيييييإ ييييينإخييييال إةعييييه رإتصحعيييي   ملإتطتتكهييييييإ

هيييييإفقيييالإفيييينإ صيييلحيإتطشييييؤا إتطا ظتظهييييإاتطود هتيييي ملإتطتييييإةعييييهخإفتيييلإ و بويييييإاتطبريايييييإتطو بويييييإطلاايختييييإتطوال

 تطنزتف ملإ   إتاؤسعيإاخصت ه .

 هت كإاك  ملإي  اتيإي بويإطلاايختيإتطوالهيإ يص  ملإتصاعتىخ إايواث إ ه  ه إتطخىيعهيإف : -

 تسوات  إايتجههإتطعل ىن. -

 فخ إالهعإتصوا  مل. -

 طفه .فالهيإيت،يعإتطفتتي رإاي صه إ ت  -

  و بويإش  ايإتطعل ىن. -

إ

إ

إ
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إ1املطلب الثالث : أهداف املؤسسة وأدوارها.  

اضييو إتيصيي  ملإتصاعتىيييخإ  اتفيييإ يينإتألهيياتاإياكنفيي إ ييينإ تتجهيييإةف ييرتملإتطتي يييإتطتييييإ:أوال: أهددداف املؤسسددة

 ةوا إفهف إايواث إف إ:

 ضا  إتطتف  إط لإتطشتكيإتطه يفهيإ. -1

 ديات يإيااياإتصوا يإتطه يفهي. -2

 تطتص إ  طشت  ملإتطوات هيإطقا  إتسواختاتيإتصوا يإتطش  لي. -3

إي اياإةوختفيإ دسو اإ واتطيإ. -4

 تطخفعإ نإجتدةإاوف ءتملإتصوا  ملإتاوخاضيإاجوله إق داةإفتلإ ت فعيإتصوا  ملإت يص طهيإتألخخى. -5

 يرتتخإتطشتكيإتطتاتهيإطاليص  إتطفو  إتاوص إ اص داإتاولت  ملإاتطوكتتطتجه ملإتصحايثي. -6

 يتمهاإتصحخك ملإتطه يفهيإتصو صيإ  اؤسع ملإاتطهه  ملإتطوات هي. -7

 يتاهيإقااتملإتسووا  إت ظترظ . -8

 فحإتطوعطيإفنإتات اظإتطت ىهي. -9

 يتاهيإاس ى إتطوا إايتمهاإتطهه ك إتطا فاييإاي ايثف . -10

فييييخا إتصويييا  ملإتطه يفهيييييإاةعيييهه إتطتصييييت إط يييلإخييييا  ملإت يصييي  إسفييييااإتسيييوار بإيوبييييرإفييييادإإ،تييي دة -11

  اكنإ نإتطعل ىن.

 ثانيا: أدوار املؤسسة: 

إايواث إيدااته إفها إيت :

 تصاتاإتطاختاتملإتطوتفهذييإطوااياإتصوا  ملإطلتك طيإتطو  اتي. -1

 ي صه إ عو ا ملإفتتي رإتطه ي إتطث   إات ظترظ . -2

 ه ج ملإتطعل ىن. و صايإت و -3

 تسوات  إتطرلت ملإتاوولايإ خا يإتطه ي إتطث   . -4

 قلهاهيإفها إيوولظإ   فيإتألنشريإ)إيااياإتصوا ي إتطرعتتظ(. نإتاايختيإتليتفهذإتطاختاملإتطص داةإ -5

 املبحث الثاني: مدى مساهمة مؤسسة اتصاالت الجزائر في التطور التكنولوجي.

 2التجارية لالتصاالت بمستغانماملطلب األول: ماهية الوكالة 

 أوال: تعريف الوكالة التجارية لالتصاالت بمستغانم:

تطتك طييييييإتطو  اتييييييإطت يييييييإ عيييييوف ظاإإ اخهييييي إت جواييييي ع إشييييي اصإ ييييينإسيييييواا إإ تيييييتاإ عيييييوف ظاإاهييييي إتصولهييييييإ

تطخىيعيييهيإتطتييييإيتكييي إطهييي إ هاييييإياييياياإجاهيييعإخيييا  ملإشيييخويإتيصييي  ملإتصاعتىيييخإطعل ىنفييي إييإةووبيييرإتطاتلييييإاتطتتجهييييإ

تيإخا  يهيإاي  اتيإياعإاس إ ايتيإ إاه إ ؤسعيإطدتاإ2005يفخت إإ02طعل ىنإتطشخوي إياإتظ  ،إهذهإتطتك طيإف إ

 اعوف ظاإاهتإ ذطحإ تقعإتسترتيهج إيع فاإتاؤسعيإفتلإتطوو   إ عإ،ل ىنف إاتسوار بإيوبرإفادإ نإتطعل ىن إ

إف   إاه إتطتك طيإتطتيإةشخاإفتلإ لحا  إاها :إاك طيإي  اتيإ صال تاا إاك طيإي  اتيإ خخالي.إ30ايوا إسف إ

                                                             
إ صلحيإتطو تتنإ  اايختيإتطوالهيإ يص  ملإتصاعتىخإ اعوف ظا.إ1
إظفسإتاخجعإتطع  ظ.2
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إ045.41.68.16اقاإتطه ي :إ

إإ045.41.66.88اقاإتطف وس:إ

اتواثيي إتطهييااإتطخىيلييكيإطلتك طيييإفيي إطقتيي صإتطعليي ىنإ اونييلإيايياياإتصوييا  ملإطهيياإ ااجيييإف طهيييإ يينإتصاييتدةإ

إاتطكف ءة إاتاكنإطجا  إ اهيإتألهاتاإف :إ

 تاخاظي إتطورتا إتطوكه إف إفخ إخا  ملإجاياة؛ -6

  ايف إتطه يفه  ؛طفر ءإيظجحإتصحلت إ  وه ج ملإ،ل ىنف إا عرش -7

 تألخذإبو  إت فوت اإصبرإآاتءإتطعل ىن إتطو اها مل يخاإتاتتفها.. -8

 ثانيا: الهيكل التنظيمي للوكالة

إتطو   :فها إيخصإتطهه  إتطو  إتطوتمهميإطتك طيإتيص  ملإتصاعتىخإ اعوف ظاإفهتإ اث إ  طش  إ

إ(:إهه  إيتمهميإطلتك طيإتطو  اتيإ اعوف ظا2-3تطش  إاقا)إإإإ

إ
إتاصاا:إ صلحيإتطو تتنإ  اؤسعي

 

 

 ايختطتك طيإتطو  اتي

اىيسإقعاإتطعل ىن اىيسإتطاعاإتطو  ايإ

ت سوات  

اضوهيإ ووادةإ
تصوه اتملإتطعلكهيإ

اتطالسلكهي

اضوهيإت ظترظ 

تطا   

الت ملإتطعل ىن

تطه ي 

تصحع   مل

تطو كاإاتطوتصهي

اىيسإقعاإتا طهيإ

تاع ر

طف دةإتطوفرهي

تطوتصهي

    إ   سب
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 1املطلب الثاني: الخدمات واملنتجات املقدمة من طرف املؤسسة.

إط إ نإيهاإ تو  ملإاخا  ملإتطتيإياا ه إتاؤسعيإ  إيت :

 أوال: الهاتف الثابت.

تطث  يي إتطعييل  :إةوييخ إتيصيي  ملإتصاعتىييخإشييتكيإتيصيي  ملإ ث طهيييإايقييانإطعل ىنفيي إجييتدةإف طهيييإاهييذتإإتطهيي ي  -1

  فق إتطه ي إتطعل  .

 ةعو رإتا  ا مل:إاهت كإةعو رإ   ا ملإااتهيإا   ا ملإداطهي. -ي

 :ةعو رإتا  ا ملإتطتاتهيإ 

 : يوضح تسعيرة املكاملات الوطنية(1-3)جدول رقم 

إ  ات إإإإاانيإإإإ  ت إإ

تطصيييييييييهفيإتطكالسيييييييييهكهيإ

إ(idoomfix)خ اا

داإ يييييييييييييييياا إاسيييييييييييييييييت /إإ3

إدقهايإغ رإ  عية

داإ يييييييييييييييياا إاسيييييييييييييييييت /إإ3

إدقهايإغ رإ  عية

داإ يييييييييييييييياا إاسيييييييييييييييييت /إإ8

إدقهايإغ رإ  عية

Idoomfix إإإ

داإ يييييييييييييييياا إاسيييييييييييييييييت /إإ8إداإ0إداإ0إداإ1000تشترتكإ

دقهايييييييييييإغ ييييييييييرإ  يييييييييييعيةإ)إ

إ%)15يخفه إ

 إاسيييييييييييييييييت /إداإ ييييييييييييييييااإإ8إداإ0إداإإ0إداإ500تشترتكإ

إدقهايإغ رإ  عية

داإ يييييييييييييييياا إاسيييييييييييييييييت /إإ3إداإ0إداإ250تشترتكإ

إدقهايإغ رإ  عية

داإ يييييييييييييييياا إاسيييييييييييييييييت /إإ8

إدقهايإغ رإ  عية
   www.algerietelecom.dz04/04/2017ي اتخإت االصإتاصاا:إتاتقعإتطخسميإ يص  ملإتصاعتىخ

إداإ/إدقهايإ اا إاست .إ3ظال ظإي إسوخإتا  ا ملإتطتاتهيإتطوالهاييإياااإبإتطع  ظإ نإخال إتصااا إ

 ةعو رإتا  ا ملإتطااطهيإ:إ 

إتطرعو رإ  طث ظهيإبواإيا إث ظهي.

  

                                                             
   www.algerietelecom.dz04/04/2017تاتقعإتطخسميإ يص  ملإتصاعتىخإي اتخإت االصإإإإ1

إ

http://www.algerietelecom.dz/
http://www.algerietelecom.dz/
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 املكاملات الدولية لبعض الدول. ة:  تسعير (2-3)جدول رقم

إتطعوخإتطشتكيإتطاا إ

إداإ5إتطه ي إتطث   إفخنع 

إداإ7.5إتطث   إتطه ي إتطتاع 

إداإ35إتطه ي إتطث   إيتنس

إداإ10إتطه ي إتطث   إ فخبإ

إداإ7.5إتطه ي إتطث   إ الكيإتطوخلهيإتطعوتدييإ
إ 04/04/2017www.Algerietelecom.dzتصاعتىخإي اتخإت االصإتاتقعإتطخسميإ يص  ملإتاصاا:إ

 يينإخييال إتصايياا إي إةعييو رةإتا  ايي ملإطشييتكيإتطهي ي إتطث  يي إيخوليي إ عييبإكيي إداطيييإ  هييثإظال ييظإي إإظال يظ

إفخنع إةعو رةإ   اتف إيق إ نإةعو رةإ   ا ملإ خول إتطاا .

 خا  ملإتطه ي إتطث   :إةوخ إتاؤسعيإخا  ملإ ووادةإ نإتطه ي إتطث   إاه :إ -ب

 .طفال إ تاتءإت ظوم ا 

 .تطتاتءإ اا إيخقها 

 .خا يإتاتته 

 .تجح ضخةإتطثالثهي 

 .يخقهاإ خوصخ 

 .ةوخت إ خقاإا طبإتا  اي 

 .تطف يتاةإتافصلي 

 .  طقف  إت سووا  إتطاا 

 ي تت إتطتاتء:إهيذهإتصوا ييإةعياغإطلاشيتركإي إي يت إكي إتطتياتءتملإتطتييإيديهيهإغتيلإاقياإآخيخإيخوي اهإهيتإ

  تجتدإدتخ إظفسإتاا اوي.

 تطه ي إتطث   إتطالسل  : -2

إفت اةإفنإه ي إث   إ اا إخه إا نإخص ىصهإ  إيت :هتإ

 .سخفيإت ظرش اإاسهتطيإتطشتكي 

 .تطعهتطيإف إتطصه ظيإخ صيإف إتطشو ءإاهذتإألظهإ إي وتيإفتلإخهتطإا إيفااة 

 .سخفيإوت رةإف إتطواخ إ نإيج إطصالحإتألفر ب 

 .ا ملإ ؤ تي    

 .جتدةإتصوا  ملإ قاتظي 

 .يكتتطتجه إ ورتاة 

إ
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 االنترنت.ثانيا: 

ةعملإتظترظ إتجاتدةإطاىإتيص  ملإتصاعتىخإ  ظترظ إجتتبإتطتيإةونيإ"إتصاعتىخإفبرإتطتتبإ"إاه إةوا إي  إشو اإ

 الييييي  إإ3اهييي إيتريييتيإفتيييلإإ2001"إتطويييافظإتطوييي   إطلااهيييعإ"إاةووبيييرإهييي إتطت هييياةإفييي إتصاعتىيييخإ تيييذإتظرالقهييي إسيييتيإ

  شتركإف إت ظترظ .

 4346. اهلإتظترظ  

 اه إياولحإثالثيإقتتفاإ ه ظهيإتيعيإافتايإاتظيسإاكله إةوا إ نإيج إي اهظإيهاتاإ ؤسعيإتيص  ملإ

 تصاعتىخ.

إاخا يإت ظترظ إياكنإتطعلت إ ن:

 .يصاهاإ تتقعإتطتتب 

 .يصفغإ تتقعإتطتتب 

 .يصفغإتطخس ى إت طكتراظهي 

 .يصفغإتاع   ملإت شه اتي 

إ نإتطعل ىن:إاياعاإتيص  ملإتصاعتىخإتظترظ إط لإظتف  

 انترنت تقدم للخواص:  -1

يايييا إتيصييي  ملإتصاعتىييييخإهيييذهإت ظترظيييي إط يييلإتألفيييختدإتطويييي دي  إ)تطو  ييييإ( إاظدخييييذإ ثييي  إفتيييلإ طييييحإفيييخ إتظيييييس إ

إ هف إ  ي إالدسو اإيلهظإ   إف  ملإتطعل ىن.إ8وهلتل ي إغتلإإ512يوقانإفاةإيافا ملإ نإ

 املرافقة له املقدمة للزبائن الخواص. دفق االنترنت واألسعار ت: يوضح نوع (3-3)جدول رقم 

إتألسو اإ)إشهخت إ(إتطوافظ

إداإ1556إوهلتل ي إ512

إداإ2019إ هف   ي إإ1
إتاصاا:إتاايختيإتطوالهيإ يص  ملإتصاعتىخ.

 وهلتل ي .إ512يشهخإياإيوثرإ  طنعتيإطوافظإإ03ياتغإ تد إ   ن إفتاإدفعإتشترتكإ -1

  هف   ي .إ1شهختنإياإيوثرإ عتا إ  طنعتيإطوافظإياتغإ تد إ   ن إفتاإدفعإتشترتكإ -2

إ: يوضح نوع تدفق االنترنت واألسعار املرافقة له حسب عدد األيام.(4-3)جدول رقم 

ط ييييييييييييييييييييلإإ1تألسيييييييييييييييييييو اإ يييييييييييييييييييينإإتطوافظ

إيشهخ3

ط ييييييييييييييييييييلإإ4تألسيييييييييييييييييييو اإ يييييييييييييييييييينإ

إيشهخ5

إيشهخإفدوثرإ6تألسو اإ

إداإ2500إداإ2700إداإ2900إ هف   ي إ2

إداإ3500إداإ3800إداإ4100إ هف   ي إإ4

إداإ5500إداإ6000إداإ6500إ هف   ي إ8
إتاصاا:إتاايختيإتطوالهيإ يص  ملإتصاعتىخ.إ

إ

إ
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 داإ عإت رع بإك إاست .إ5000ثانإتاتد :إ -1

 ياتغإ تد إ   ن إفتاإدفعإتشترتكإشهختنإياإيوثرإ عتا . -2

 تطوافا ملإ وتفخةإ عبإجاتاةإتصو إتطه يف إتطث   . -3

إا نإ   إتصوا  ملإتصااياةإتطتيإياا ه إطألفختدإفبرإت ظترظ إ  إيت :إ

  :ةعيييياغإ ر قيييي ملإةوت يييييإ عيييي بإت ظترظيييي إ تملإتطوييييافظإتطويييي   إب ييييحنإتطخصييييهاإبطاقددددة التعبالددددة االنترنددددت

 .1500 رختايإبعهري إاهذتإفنإاختظإت يص  إ نإييإخ إث   إياإ سل  إاةشكه إتطخقاإ

 دا.3000دا إ2000دا إ1000دا إإ500يإ ر قيإتطووت نوع البطاقات: 

  :تالاي إتيصي  ملإتصاعتىيخإخا ييإتطيافعإت طكتراني إطواتتييإخا ييإةوت ييإادفيعإفيتتي رإالدفع االلكتروندي

 إا فااإهذهإتصوا يإط لإةعهه إيت ه ملإتطعل ىنإ هثإةعاغإهذهإتصوا يإ ووت يإ ع بإت ظترظ إADSLت ظترظ إ

ADSLاتيإا نإييإواتهتيخإ  هعإ   ظترظ . اا إتطوتا إط لإتطتك طيإتطوإ   

 . إ شايإبواإتآل  

 . إنعه  إبواإتآل  

 . إةو  الملإظااييإبواإتآل  

 : مبالغ وعدد حسابات وعمليات التعبالة في اليوم.(5-3)الجدول رقم 

إداإ500إتاتلغإتألدنىإطلووت يإف إتطهت 

إداإ10000 تاتلغإتألقصكلإطلووت يإف إتطهت 

إ05إتطتيإياكنإةوت تف .فادإتصحع   ملإ

إ02إفادإفاله ملإتطووت يإصحع بإات اإف إتطهت 
إتاايختيإتطوالهيإ يص  ملإتصاعتىخ.املصدر: 

 يينإخييال إتصايياا إي إهتيي كإ يياإيقصييكلإاإيدنييىإطلووت يييإفيي إتطهييت إ هييث إي يي إفيينإفييادإتصحعيي   ملإإظال ييظ

إ ع   ملإاهت كإ اإطوادإفاله ملإتطووت يإصحع بإات اإف إتطهت إاتاااإ اخي  .إ05تطتيإياكنإةوت تف إياااإبإ

إ.ADSLفالهيإط  إ ع بإإ40:إفادإفاله ملإتطووت يإتاعات يإف إتطشهخإه إمالحظة

 تطخق  يإت  تتيإ"إف إي ي  إ":إاهيتإفتي اةإفينإ خظي  لإق  ي إطلو اهي إفتيلإواتهيتيخإتاكويبإياإتطكاتهيتيخإ  إ

 تجحات إيعاغإطآل  ءإ  ا ييإياف طهاإ نإ خ اخإت ظترظ .

 :اخقإتطوصفهيإ"إف إي   "إ:إهت كإثالثيإاخقإطلوصفهي 

طتتقيعإتطتييإييواإي لهلهي  إاتطو ايظإاختاييإتطرفي :إيوصيفغإتألافي  إ  اتفييإ خوي اةإ ينإ ي  إتآل اإ ينإت -

  نإ  وتت  ف  إاتواإ تعإ تتقعإتطاادشي...

اختايييإتاختهييظ:إيت ييخإتطشييت بإفيي إجاهييعإتاتتقييعإ  سييو ت ءإتاتتقييعإتطتيييإيييواإي ييايف إوف ييرإ الىايييإ يينإقتيي إ -

 تطبرظ  ل.

 اختايإتألاطه ء:إيت خإتألاطه ءإدا إييإيصفهيإ فق إكلايإتطعخإ"تألاطه ء"إ. -

 قدم للمهنيين: انترنت ت -4
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اهيي إت ظترظيي إتطتيييإياييا ه إتاايختيييإطلاؤسعيي ملإتصو صيييإياإتطوات هيييإ)إ تييتك إتطتليياي مل...( إا يينإ عتييي إفييخ إ

إت ظترظ إتانهي:

 سهتطيإاات يإت سوخات . -

 تطوتا إ     إا ش اويإتآلخختنإف إتسووا  إت ظترظ . -

إت ظترظ إ نف :إاهت كإخا  ملإجاياةإياا ه إتيص  ملإتصاعتىخإطلاهته  إفبر

 ات إكلهيييح:إيقيييعإتيصييي  ملإتصاعتىيييخإي ييي إيصيييخاإتاهتهييي  إتصحييي إتصاايييياإ"إات إكلهيييحإ"إتطيييذيإيعييياغإطهييياإ

 إنشييي ءإانشيييخإ ييييتتقوهاإت طكتراظهييييإ دظفعييييهاإدا إتطلايييتءإط ييييلإتاؤسعيييي إاهييييذتإ يييتو إتطتاييييختملإالييياا إ ويييي ااإ

إخ صيإف إتلفال إتآل  .

"إاطنشيي ءإإ DZ.   يعإ يي إ"إات إكلهييح"إ إ  يي  إتاهتهيي  إييقيي إطيييتتءإ ييتتقوهاإت طكتراظهيييإي يي إتسيياإتجايي  إ"إ

إ ختاهاإت طكتران .

 تاؤياختملإفنإبوا:إيقعإ ؤسعييإتيصي  ملإتصاعتىيخإييقي إي ي إيصيخاإتاهتهي  إق في ملإا ا ىيبإ  هيعةإ

جوا ف ملإاي او ملإفنإبواإفنإاختظإتطفهايتإ  إ   إ  طفهايتإ ت،فيإفبرإتطترتبإتطتانيإةعاغإطهاإ  طاه  إ   إ

 فاةإ تتقعإااتهيإاداطهيإ.

 تطويييييخ إتط   ييييي إتاؤسعييييي ة :إيواثييييي إهيييييذتإتطويييييخ إفييييي إ يييييتغإصيييييالملإتظترظييييي إ وخصصييييييإطلشيييييتكيإ وويييييادةإ

 تصوا  ملإطلعل ىنإتاهته  .

إا نإ عتي إهذتإتطوخ :

يت اؤإتطنش طإتطت يلإفنإتظار صإإتسواختاتيإتصوا ي:إيعاغإهذتإتطوخ إ خف إتطو  طه إتطت جايإفن -1

 خهتطإتطشتكي.

 WIMAX/ADSLتسواختاتيإتطوا :إ هثإياكنإتطو كاإف إتطنش طإياإتألدتءإطلاؤسعيإ فق إ  إ ؤ نإ -2

اإييييواإيريييتتخهإ إدخييي  إخييييا  ملإفيييخ إق  ييي إطلوريييتا:إط يييلإج ظيييبإخا ييييإت ييييتتءإط إفيييخ إ ؤسعيييتيإسيييتإ -3

إ.جاياة

 قدمتها املؤسسة.: العروض الجديدة التي لثاملطلب الثا

 إ ؤسعيإتيص  ملإتصاعتىخإةععلإدتىا إطوااياإتألفق إ نإيج إتجح فميإفتلإ،ل ىنف إتصح طه  إاجذبإطإإإإإإإ

إ،ل ىنإجاد إاطهذتإيات إ وااياإفخا إجاياةإا نإ هنف إفخ إتدا إاوذتإفخ إجاياإ.

 أوال: عرض االنترنت ادوم للتدفق العالي: 

يالاييي إ ؤسيييسإتيصيييي  ملإتصاعتىيييخإفخضييييه إتصاايييياإتدا إطعظترظييي إ تملإتطوييييافظإتطوييي   إطو يييي إ  ييي  إتطوييييخا إ

تطعيي  ايإتطتييييإيايييا ه إتاؤسعيييإفتيييلإغيييختاإفيييتاي إتيييعي إتظييييسإ  طنعيييتيإطلعلييي ىنإتصوييتتي إ ييي اتت،تةإ يييعإ قييي ففيإ

إ هف .إ1حااإتطوافظإطلعل ىنإتألق إ نإ

ةإفيييي إطايييي اإتلسييييترتيه هيإتطه دفيييييإط ييييلإي ييييايثإتطشييييت  ملإاي عيييي  إط إتظرييييالقإهييييذتإتطوييييخ إتصااييييياإهييييتإخرييييتإ

إتصوا  مل إوا إي إهت كإفخا إجاياةإسورلظإقختت إي  إيصخاإتاهته  إاتاؤسع مل.

 تطوخا إتااا يإف إتدا :إ -1

 ط إفخا إتدا إيواث إف إخاعيإخه اتملإيس سهيإةعاغإطلعل ىنإ   خوه اإ   : -2
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 واألسعار املرافقة لكل تدفق.: سرعة تدفق ادوم (6-3)الجدول رقم 

إتصحع يإتطعوخإبإدا/طلشهخإطياا إتظترظ إطلوتتي

 هف   ي إف إإ1ط لإغ ييإ

إتطث ظهي

إفلتيإ ختاإتطكتران إ1600

 هف   ي إف إإ2ط لإغ ييإ

إتطث ظهي

 فلتيإ ختاإتطكتران إ2100

 هف   ي إف إإ4ط لإغ ييإ

إتطث ظهي

 تملإإpremiumفلتيإ ختاإتطكتران إاخا يإإ3200

إيكف إياطتيإ

 هف   ي إف إإ8ط لإغ ييإ

إتطث ظهي

 تملإإpremiumفلتيإ ختاإتطكتران إاخا يإإ5000

إيكف إياطتيإ

 هف   ي إف إإ20ط لإغ ييإ

إتطث ظهي

 طوتسهعإتطش اة:إ كخاإتلش اةإتطالسلكهي -4إ7900

 تطالسلكهي.

5- Tv boxصاو إيجهعةإتطولف ،إ وهيإ نإ:إ

 خال إالره إبشتكيإت ظترظ .

تطترخهصإف إ كوتتي:إطعاالصإإ ر ق مل -6

إفتلإآ اإتطكوبإف إك فيإتطوخصص مل.
 تاصاا:إتطتك طيإتطو  اتيإ يص  ملإتصاعتىخإ اعوف ظا.إ

إ هف   ي إف إتطث ظهيإاهتإ اإسخفيإيافظإيسخص.إ20:إإيجادإفخ إ يص  ملإتصاعتىخإهت:إط لإغ ييإمالحظة

 الثابت:ثانيا: تقنية الجيل الرابع الالسلكي للهاتف 

 إي يييياإإتيصيييي  ملإتصاعتىييييخإ يييينإجاييييياإثييييتاةإفيييي إفيييي طاإ4G LTEبويييياإتطت يييي حإتطييييذيإفخفوييييهإخا يييييإتصاهيييي إتطختبييييعإإ

)ياتهيييإإVoLTE واتهيييإإ4G LTEت يصيي  ملإتطعييلكهيإاتطالسييلكهيإ يي صاعتىخإتقتر يي إفخضيي إجاييياتإطلاهيي إتطختبييعإ

إ( إالذطحإةواإتصاعتىخإيا إ لاإيرلظإهذهإتطواتهيإف إشا  إطفختاه إ!إ 4G LTEتطصتملإفبرإشت  ملإتصاه إتطختبعإ

اييي ملإتطتاتهييييإاتطااطهييييإفبيييرإهييي إفتييي اةإفييينإياتهييييإجايييياةإةعييياغإ يييإجختءإاتسيييوال إتا  إVoLTEتصوا ييييإتصاايييياةإ

 إ ييعإي عيي  إجييتدةإتطصيييتملإط ييلإ يياإوت يييرإط ييلإج ظييبإتصحييياإ يينإ، يينإطفييياتدإ4G LTEظترظيي إتصاهيي إتطختبيييعإتشييتكيإ

ا ييإ(إإ48"إتطذيإسهاخ إ  زإتطرشفه إتطفتايإفبرإك   إا ي ملإتطتانإ)Volte  اي.إسيو حإتطوخ إتصااياإ"تا

(إ عإت سوف دةإVoLTEطجختءإ   ا ملإ   ظهيإاغ رإ  اادةإ واتهيإتطتضتحإتطو   إ)   إتصورتطإتاعادةإ واتهيإ

إ  ملإتطووت ي. نإت ظترظ إ يإتطوافظإتطو   إاحااإتظترظ إ ق ف إفتلإجاهعإف

إ

إ

إ

إ

إ
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إ وتفخإوا إيت إ:إإVolte واتهيإإ 4G LTEفخ إ"تصاه إتطختبعإ

 volteبتقنية    4G LTEعرض الجيل الرابع (:7-3)جدول رقم 

إثانإتلقوت ءإفخ إتصوتتي

إداإ6000إ   4G LTEجه ،إ تد 

إه ي إ سل  إ)إ اإسا فيإات اةإ(

إجهف تاووههإ5حااإتظترظ إبإ

إ   ا ملداإاصهاإإ500
  www.algerietelecom.dz09/04/2017تاصاا:إ تقعإاسميإ يص  ملإتصاعتىخإ

ظترظي إبشيي  إغ يرإ  يياادإبعييخفيإظترظيي إتصوي يإ يي طعلت  إفإظيهإيعييوفهاإ يينإظفي  إط ييلإت إبوياإتسييرتف  إحاياإت إ

 اتت إ اةإصال هيإتشترتوه.وهلتل ي إف إتطث ظهيإإ512يافظإيص إط لإ

 

 :  VoLTEبتقنية G LTE 4تعبالة حساب الجيل الرابع 

إياترحإإتيص  ملإتصاعتىخإظتف  إ نإتطووت ي إ عبإت  وه ج مل:إ

 : VoLTEتعبالة االنترنت +  (1

 VoLTEتعبالة االنترنت + (:  مبالغ 8-3جدول رقم )

إتطصال هيإVoLTEاصهاإإإحااإت ظترظ إف يإتطووت يإ

إيت إإ10إداإ0إجهف تاووههإإ1إداإ500

إيت إ30إداإ0إجهف تاووههإ2إداإ1000

إيت إ30إداإ500إجهف تاووههإ6إداإإ2500

إيت إ30إداإ1000إجهف تاووههإ10إداإإ3500

إيت إ30إداإ2000إجهف تاووههإ20إداإإ5500
  www.algerietelecom.dz09/04/2017تاصاا:إ تقعإاسميإ يص  ملإتصاعتىخإ

إ.VoLTEظ تإإVoLTE:إتا  ا ملإ   ظهيإاغ رإ  اادةإ نإمالحظة

 :Volteتعبالة (2

إ إ إ    إتطعلت إةوت يإتصحع بإ عبإتطصهغإتطو طهي:Volteبواإتسرتف  إاصهاإ

 Volte(: صيغ التعبالة بعد استنقاذ رصيد 9-3جدول رقم)

إتطصال هيإف يإتطووت ي

إيي  إ10إداإ200

إيت إ30إداإ500

إيت إ30إدا1000

إيت إ30إدا2000
إ www.algerietelecom.dz09/04/2017تاصاا:إ تقعإاسميإ يص  ملإتصاعتىخإ

http://www.algerietelecom.dz/
http://www.algerietelecom.dz/
http://www.algerietelecom.dz/
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 عرض وتحليل نتائج الدراسة امليدانية الثالث:  املبحث

تشييوا إكيي إ يينإتطفصيي إتألا إاتطثيي ن إفتييلإتصا ظييبإتطتمييخيإ هييثإيدااإفهييهإظمييخةإف  يييإفيينإتطوكتتطتجهيي إايهيياإإإإإ

 خت له إاتطاااإتطفو  إتطتيإياا هإجوول إفاله ملإطدتاةإتاوخفي.إاقاإسيواإتسا اه إفتلإتصا ظبإتطورتها إاهتإ

ف  إفي إ ؤسعيييإتيصي  ملإتصاعتىييخإ) عييوف ظا(إفتي اةإفيينإداتسييإ هاتظهيييإيوقيانإيايياياإتسييوا اةإتسيووه  إطلاييتظ

إاتطتيإي وتيإفتلإفاةإيس لي.

 املطلب األول: اإلطار العام للدراسة

 منهجية تحصيل املعلومات : -1

يورلبإيييإداتسيإط ص ىهيإضخااةإيتفخإتاولت  ملإتطتيإياكنإتصحصت إفلهف إ نإ ص داإتطوهت ملإتااااسي إ

 ؤسعيييإتيصيي  ملإتصاعتىييخإ تييلإظييواكنإ يينإ وخفيييإتطورييتاإتطوكتتطييت  إا يينإيجيي إ طييحإقاتيي إ ااتسيييإيرتهاهيييإفيي إ

ادااهإتطفو  إف إطدتاةإتاوخفييإدتخي إتاؤسعييإادفوتي إهيذتإط يلإي قي رإتسيوا اةإتطت يثإ يعإضيخااةإ ختفي ةإوهفهييإ

إ   .فإ30اخحإتألس ليإتطتيإينتغ إي إي ت إسهلي إاتضحيإاف إ وت ا إتصااهعإوا إقات إ  خوه اإفهتيإايو ت إ نإ

 تحضير االستبيان: -2

ط إتطرختاييإتطتييإيياإتيت فهيي إفي إفالهييإي قي رإت سييوا اةإاصيه غيإيسي لتف إاتطتييإييياإيت،يوهي إفتيلإفهتييإتطت ييثإإ

ك ظ إفنإاختظإياعهاإتألس ليإط لإيابوييإيجيعتءإ خولفيي إفي صاعءإتألا إيووليظإ  اولت ي ملإتط وصيهي إي ي إتصايعءإ

جهي إفتييلإ عيوتىإتاؤسعيييإا ياىإ عيي يخةإتطوي  ل  إطهيي  إي ي إتصاييعءإتطث طييثإتطثي ن إيوولييظإداجييإتسييوخات إتطوكتتطتإ

ك  إ ت إ اىإيتظه إيكتتطتجه إت يص  إتصحايثيإف إت يص  إتطاتخت إطلاؤسعي إاف إتصاعءإتطختبيعإكي  إ يت إ

إيهاهيإتطورتاإتطوكتتطت  إف إيتفهذإفاله ملإطدتاةإتاوخفي.

 الثاني: عرض وتحليل نتائج االستبيان املطلب

بواإفالهيإجاعإت سووه ظ ملإتطتيإيج بإفنف إيفيختدإتطوهتيي إييدة إفالهييإفيخ إتطته ظي ملإتاو صي إفلهفي إاي لهلهي  إ

إتسوا اة.إ25تسوا اة إاياإتسترج صإإ30اطعش اةإفااإياإيااياإ

 أوال: عرض وتحليل نتائج املعلومات الشخصية

 نسبة الجنس:  -1

إ:تصااا إتطو   إفادإتاعو هت  إافا إاوف رإتصانسإيتضحإ

 حسب الجنس (: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة 10 -3الجدول رقم )

إتطنعتيإتا تتيإتطوكختاإتصانس

 52%إ13إ وخ

إ48%إ12إيظثل

إ100%إ25إتجااتص

يوضيييحإ ييينإتصاييياا إيفيييالهإي إنعيييتيإتطيييذكتاإ عييي اتيإياختتييي إطنعيييتيإتلظييي إ إ اييي إييييا إفتيييلإ اتيييييإةفه يييرإطلتي ييييإ

إ.تطثا فهيإطلاؤسع ملإتصاعتىختي إ هثإيصت  إةور إفخص إ رع اتيإطكالإتصانع  إف إ    إتلدتاةإ

إ

 العمر:  -2
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فاختييإ وهتييي إاتلويصإ طيحإفيي إإيياإياعيهاإيفيختدإفهتيييإتطااتسييإط يلإثالثيييإ  اتفي مل إكي إ  اتفييإيقيياإف يي

إ: تصااا إتطو   

 

 حسب العمرالتوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة (:   11-3الجدول رقم)

إتطنعتيإتا تتيإتطوكختاإتطواخ

إ%36إ09إستيإ30ط لإإ20 نإ

إ40%إ10إستيإإ40ط لإإ31 نإ

إ%24إ06إستيإفا إفتقإإ41 نإ

إ%100إ25إتجااتص

ياه إط لإتطوتت،  إافههإة اهعإوت رإطلف يإتطشت  هي إفتلإتفوت اإي إتألفختدإتطذينإإظال ظإي إتاعوتىإتطواخيإ

ستيإنعتيإإ40ط لإإ31 نإ  اتصإيفختدإتطوهتي إاتاث إتألفختدإتطذينإسنفاإ نإإ%إ36ياثلت إإإ30ط لإإإ20سنفاإ ن

اهييذتإإتطيييكيءإتطييذيإياثيي إفايي إ يينإيفييختدإتطوهتيييإإإ%24سييتيإياثلييت إإ41 إي يي إتألفييختدإتطييذينإسيينفاإيو يي ا،إإ%إ40

إفخصيإطالسوف دةإ نإإتاو ااإاتصوبرتملإتاترتواي إاطدخ طه إف إظم  إتاوخفيإطلاؤسعيإ.

 املستوى التعليمي: -3

يياإياعييهاإيفييختدإتطوهتييإط ييلإيابييعإ  اتفيي ملإفتيلإيسيي مإتاعييوتىإتطوولهمييي إإإثي ظتيإيقيي  إطيعيي نس إ  سييترإياإ

إ: تاعو هت  إافا إطلاؤه إتطولميآخخإ إاتتضحإتصااا إتطو   إفادإ

 حسب املستوى التعليمي التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة(:  12-3الجدول رقم)

إتطنعتيإتا تتيإتطوكختاإتاؤه إتطولمي

إ32%إ08إث ظتيإفدق 

إ40%إ10إطيع نس

إ20%إ05إ  ستر

إ08%إ02إآخخ

إ%100إ25إتجااتص

إ

 ينإفهتييإ%إ 40ظال ظإ نإتصااا إيفالهإي إيفتيلإتطنعيبإتا تتييإك ظي إصحي  ت إشيه دةإتطليعي نسإاتطتييإ لفي إ

تطااتسيييييي إال طوييييي   إياكييييينإي إنعيييييونولإي إهتييييي كإقيييييااتملإبشيييييختيإ ووبيييييرةإ ؤهلييييييإاقييييي داةإفتيييييلإتسيييييرهو بإ ورلتييييي ملإ

إاتسوخات  ملإتطوكتتطتجه إ إاوذتإطداتكإيبو دإطدتاةإتاوخفي.

 يفي: املركز الوظ -4

يياإياعييهاإيفييختدإتطوهتيييإط ييلإثييالإإ  اتفيي ملإفتييلإيسي مإتاخوييعإتطييتظهف  إ هييثإضييا إتجااتفيييإتألا ييلإفييت إ

طدتاي إاضييييا إتجااتفييييييإتطث ظهيييييإاىييييييسإ صييييلحي إفييييي إ يييي  إشيييييال إتجااتفيييييإتطث طثييييييإفتييييلإ خويييييعإآخييييخ إاتتضيييييحإ

إتصااا إتطو   إفادإتاعو هت  إافا إطلاخوعإتطتظهف :
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 حسب املركز الوظيفي(: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة 13-3الجدول رقم )

إتطنعتيإتا تتيإتطوكختاإتاخوعإتطتظهف 

إ16%إ04إاىيسإ صلحي

إ60%إ15إفت إطدتايإ

إ24%إ06إآخخ

إ100%إ25إتجااتص

إ

ظال ظإ نإتصااا إيفالهإي إيغلتهيإتاتظف  إ خوعهاإتطتظهف إفت إطدتايإاهذتإتطتضيعإتطرتهعي إفي إييإ ؤسعييإ

طييذينإطييسإطييايفاإ خوييعإفهيييإةويتدإطخؤسيي ءإتاصيي صحإاتطنعيتيإتطت قهيييإياثي إتاييتظف  إتاتوياى  إتإإ %16ي ي إنعييتيإإ

إاظهف إ  اد.

 سنوات الخدمة: -5

إ10ط ييلإإ5قاتيي إ واعييهاإيفييختدإفهتيييإتطااتسيييإط ييلإثييالإإ  اتفيي مل إتألا ييلإيقيي إ يينإخاييسإسييتتتمل إتطث ظهيييإ يينإ

ستتتملإخبرةإك إف إ    إفاليه إاتتي  إتصاياا إتطوي   إخصي ىصإفهتييإتطااتسييإ ينإإ10ستتتمل إتطث طثيإإيوثرإ نإ

إ هثإتصوبرةإتاهتهيإطألفختد.

 (: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الخبرة املهنية. 14-3الجدول رقم ) 

 تا تتيتطنعتيإإتطوكختاإستتتملإتصوا ي

إ28%إ07إستتتملإ5يق إ نإ

إ40%إ10إستتتملإ10ط لإإ5 نإ

إ32%إ08إستتتملإفدوثرإ10

إ%100إ25إتجااتص

إ

 ينإ%إ32 إي ي إنعيتيإ%إ40سيتتتملإخبيرةإ نعيتيإإإ10ط يلإ5 نإتصااا إيفالهإيرت  إي إإيفتلإنعتيإه إطف ييإ ينإ

فهتيإتطااتسيإطهاإخبرةإ هتهيإيفتقإتطوشخإستتتمل إاه إةوبرإفنإاصهاإ وخف إا نهيإطلاؤسعي إي بإتسوفالطهإ

طر ق ملإتطش  يإاتاعواتلهيإطلاؤسعي إقت إيا فاإ   لهه إاإ ذ إتصاهتدإ نإيج إتطرش اكإف إهذتإتطخصهاإ عإت

انعييونولإ يينإهييذهإتطنعييبإييقيي إي إ وييا إتطوا فيياإفيي إتاؤسعيييإفيي إت،دييي دإال اا  يي إيايياياإإ28اتطتيييإياثيي إ ييتت  إ

 فخيإتطرشفه إطلشت ب.

 ثانيا: عرض وتحليل نتائج درجة استخدام التكنولوجيا على مستوى املؤسسة ومدى مسايرة العاملين لها:

وكتتطتجهييي إتطتييييإةوواييياإفلهفييي إتاؤسعييييإا ييياىإ عييي هايإيرتاهييي إفييي إيفوهييي إطدتاةإتاوخفييييإقاتييي إ ريييخحإاوخفييييإتط

إبو إتطرع ؤ ملإايلاهت إتلج   ملإتطو طهي:
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)هدل تدرى أن جهداز الواسدوب  يدرور   06(: النسدب املالويدة إلجابدة املدوظفين علدى السدؤال 15-3الجدول رقدم )

 لسيرورة عملك؟(

إتا تتيتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ100%إ25إنوا

إ00%إ00إ 

إ%100إ25إتجااتص

ي وييي اإصاهيييي ،إتصح سييييتبإفييي إفالهيييي إاهيييذتإظمييييختإطرتهوييييإتطوايييي إتطييييذينإإ%إإ100يتييي  إتصايييياا إيفيييالهإي إنعييييتيإإ

يات يييت إ يييهإ إاةشييي رإييقييي إهيييذهإتطنعيييتيإفتيييلإيتييي   إتطيييتع إتطوكتتطيييت  إفييي إتاؤسعييييإا   اطييييإتسيييوخات إتطتسييي ى إ

تطواييييي إتاوواييييياإفتيييييلإتطوريييييتاإإتطواتهييييييإتألوثيييييرإ اتثييييييإواييييي إييييييا إفتيييييلإتسيييييواالطهيإتطواييييي إتطيييييذيإيعييييي هاإفييييي إطظ ييييي ح

إتطوكتتطت  إاتاوخفي.

) إذا كاندددددددت اإلجابدددددددة بدددددددنعم  فيمدددددددا  07(: النسدددددددب املالويدددددددة إلجابدددددددة املدددددددوظفين علدددددددى السدددددددؤال 16-3الجددددددددول رقدددددددم ) 

 تستخدمه(

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ12%إ03إوو  يإتطوا اتخ

إ32%إ08إ فظإتاولت  مل

إ56%إ14إتطاه  إ  ل ص ءتمل

إ%100إ25إتجااتص

 نإتاتظف  إيعووالت إجه ،إتصح ستبإفي إتطاهي  إ    صي ءتملإي ي إ%إ56ةش رإظو ىلإتصااا إيفالهإي إنعتيإ

فرعييووالهإجهيي ،إتصح سييتبإفيي إإ12 إيات ييت إ  فييظإتاولت يي ملإي يي إنعييتيإتإاتطتيييإياثيي إغ طتيي إتاعييؤاطإ%32نعييتيإ

إوو  يإتطوا اتخإاهذتإيخجعإط لإاتهويإ تصبإك إ تظ .

) باإليدافة إلدى اسدتخدام الواسدوب  08(: النسب املالوية إلجابدات املدوظفين علدى السدؤال 17-3الجدول رقم ) 

 في عملك هل تستعين باألسلوب اليدو (

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ00%إ00إدتىا 

إ16%إ04إي ه ظ 

إ84%إ21إظ دات

إ%100إ25إتجااتص

إ

 نإتاتظف  إ إيوواياا إفتيلإتألسيلتبإتطهياايإفي إفالهياإاطظاي إكي إإ%إ21 نإتصااا إيفالهإيوضحإي إنعتيإ

فهيييإةعييوو  إ  ألسييلتبإتطهيياايإإ%إ16تي يي طهاإفتييلإيجهييعةإتصح سييتبإاهييذتإظمييختإطرتهويييإشييفلها إي يي إنعييتيإ

طضي فيإط يلإتسييووا  إجهي ،إتطكاتهيتيخإاهييذتإبعيبإاتهوييإ تصييبفاإياإبعيوبإاضيعإ ويي  إوواياياإاليبإ دخييذإ

إطج ،ة.
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)  هل تستعمل البريد االلكتروندي  09(: النسب املالوية إلجابات املوظفين على السؤال 18-3رقم )الجدول 

 في عملك(

إتا تتيإتطنعتيإتطوكختاإتطته  

إ76%إ19إنوا

إ24%إ06إ 

إ%100إ25إتجااتص

إ

فتيييلإي إ ييينإتايييتظف  إيعييووالت إتطبريييياإت طكترانييي إاهييذتإ ييي إييييا إإ%إ76 يينإتصاييياا إيفيييالهإيوضييحإي إنعيييتيإ

فهيييإةشيييا إإ%إ24هتيي كإتسيييووا  إاتسييعإطالظترظييي إفيي إ  ييي  إت يصيي   إيتييي د إتاولت يي ملإانشيييخه  إي يي إنعيييتيإ

 تاتظف  إيصح بإتألقا هيإظمختإطتاصإتطتع إتطوكتتطت  إطايفاإاتفوا دهاإفتلإتطرخقإتطوالهايي.

) إذا كان نعم فكم مدن بريدد الكتروندي  10(: النسب املالوية إلجابات املوظفين على السؤال 19-3الجدول رقم )

 تستقبل في اليوم(

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ%76إ19إ05يق إ نإ

إ%24إ06إ05يوثرإ نإ

إ%100إ25إتجااتص

إ

فهييإةعيوات إيقي إإ%إ76نعيتيإاسي ى إ ينإ ختياإتطكتراني إفي إتطهيت إي ي إإ5ةعوات إيوثرإ نإإ%إ24هت كإنعتيإ

اسي ى إ ينإ ختياإتطكتراني إفي إتطهيت إاهيذتإ ي إيثوي إقلييإتسيووا  يهإتطهت هييإاتاكينإي إنعيونولإييقي إي إإ5 نإ

فهياإيعيووالت إهيذهإتصوا ييإاي إطهي إ ينإفتتىياإفي إتخوصي اإإ%إ24تاعيؤاطت إفاي إهياإتطيذينإيشي لت إنعيتيإ

إ.تطتق إاتاع ف ملإ ا إيورلتهإنش ا  فاإتطهت هي

) هدل سدبق وتلقيدت تكويندا فدي اإلعدالم  11(: النسب املالوية إلجابات املوظفين علدى السدؤال 20-3الجدول رقم )

 اآللي(

إتا تتيإتطنعتيإتطوكختاإتطته  

إ76%إ19إنوا

إ24%إ06إ 

إ%100إ25إتجااتص

إ%إ24 نإتاتظف  إيلا إي تتت إف إتلفال إتآل  إظمختإصح جيإ ورلت ملإ ت صبفا إي  إنعتيإإ%إ76ظال ظإي إنعتيإإ

فهيإغ طتهتف إتاتظف  إتصايادإتطيذينإطياإي ينإدااهياإطولاي إي يتتنإفي إتلفيال إتآل ي  إتطييكيءإتطيذيإييا إفتيلإتطوتجيهإ
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نشييي اه إتطيييذيإيورليييبإسيييخفيإإتطعيييلهاإطلاؤسعيييي إ ييينإخيييال إتهوا  هييي إسفيييذتإتصا ظيييبإتصحهيييتي إيا شيييه إ يييعإاتهويييي

إتطوكه إ عإ وف رتيه إخ صيإ نف إتطوكتتطتجهي.

) مددددددن أكعدددددر اسددددددتعمال االنترندددددت فددددددي 12(: النسددددددب املالويدددددة إلجابددددددات املدددددوظفين علددددددى السدددددؤال21-3الجددددددول رقدددددم )

 املؤسسة (

إتا تتيإتطنعتيإتطوكختاإتطته  

إ00%إ00إتاايخإفا 

إ100%إ25إبو إتاص صحإاتا  يب

إ00%إ00إتاص صحإاتا  يبك إ

إ%100إ25إتجااتص

إ

ألوثييرإتسييووا  إت ظترظيي إفيي إتاؤسعيييإةوييتدإط ييلإف يييإبويي إتاصيي صحإإ%إ100 ينإتصايياا إتطعيي  ظإ  متيي إي إنعييتيإ

اتا  ييبإا تيهإنعيونولإي إتايايخإااؤسي ءإتاصي صحإاياختتي إكي إتاعيؤاطت إفي إتاؤسعييإهياإفاي إ ينإيويتفخإطييايفاإ

إصح جتفاإطه إف إ ت صبفا.ت ظترظ إظمختإ

 ثالثا: عرض وتحليل نتائج درجة توظيف تكنولوجيا االتصال الوديثة في االتصال الداخلي للمؤسسة: 

)هدددددل توظدددددف اإلدارة التكنولوجيدددددا  13(: النسدددددب املالويددددة إلجابدددددات املدددددوظفين علدددددى السددددؤال22 -3الجدددددول رقدددددم)

 الوديثة لالتصال في عالقتها مع موظفيها؟(

إتا تتيإإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ68%إ17إنوا

إ32%إ08إ 

إ%100إ25إتجااتص

 

ي إتلدتاةإيتظيييي إيكتتطتجهيييي إتصحايثيييييإإ يييينإتاييييتظف  إيؤويييياا إفتييييلإ%68 يييينإتصايييياا إتطعيييي  ظإظال ييييظإي إنعييييتيإ

طاليص  إف إفالقتف إ عإ تظفهف إييإينف إةعووا إهذهإتطوكتتطتجه إ عإف يإ وهتيإ نإتاتظف  إاتطذينإطايفاإاع إ

إيكتتطت  إيوثرإاياختت إهاإيصح بإتاعوتىإتطوولهميإتطو   إكليع نسإا  سترإ.
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)إذا كانت اإلجابة بدنعم مدا طبيعدة  14إلجابات املوظفين على السؤال رقم  (: النسب املالوية23-3الجدول رقم)

 هذا االتصال (

إتا تتيإتطنعتيإتطوكختاإتطته  

إ32%إ08إتطو له إ رتفهذإتاه  

إ32%إ08إةولها ملإألج إظم  إتاؤسعي

إ36%إ09إلاالفحإفتلإآخخإتاعو اتمل

إ%100إ25إتجااتص

يتظي إهيذهإتطوكتتطتجهي إ ينإيجي إفياةإينشيريإكي طو له إ رتفهيذإتاهي  إ دسيخصإ نإتصااا إظال يظإ يد إتاؤسعييإ

اقييي إ اكييين إاياييياياإةولهاييي ملإ يييدوثرإدقييييإااضيييتحإ ييينإيجييي إظمييي  إتاؤسعيييي إاييقييي إلايييالصإتايييتظف  إفتيييلإآخيييخإ

إيإيرخيإفتلإتاؤسعيإاتطتم  إو  .تاعو اتملإتطت

)باملقابل ما هي طرق تواصلك مدع  15السؤال رقم  (: النسب املالوية إلجابات املوظفين على24-3الجدول رقم)

 اإلدارة (

إتا تتيإتطنعتيإتطوكختاإتطته  

إ00%إ00إت ظترظ 

إ36%إ09إتطبرياإت طكتران 

إ48%إ12إت يص  إتط وصكيإتطشفهي

إ16%إ04إت يص  إتطكو ب 

إ%100إ25إتجااتص

إ

 نإتصااا إتطع  ظإظال ظإ د إيوثرإنعتيإطرختايإيتتص إتاتظف  إ عإتلدتاةإه إاختايإت يص  إتط وصكيإ

فهيإإ%16فهيإةوتدإ سووا  إت يص  إفنإاختظإتطبرياإت طكتران إانعتيإ%إ36ي  إنعتيإ%إ48تطشفهيإ نعتيإ

اهيييذهإتطنعييييتيإظره ييييإفييييا إييييتفخإشييييتكيإت ظترظيييي إإ%00طاليصييي  إتطكويييي ب إي ييي إت يصيييي  إفبيييرإت ظترظيييي إفهييييإ نعييييتي

إتفوي داإتااا إفتلإتطريخقإتطوالهايييإألنفياإ نإهت إنعونولإي إ ،ت إتاتظف  إيووييق إإ إاإطلاتظف  إف إتاؤسعي

إفلهف إاييق إيووااا إ دنف إيوثرإدقيإاسهتطيإاتطخدإفهف إي ت إيوثرإسخفيإااضتح.
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) هدل تسدتخدم كدبكة االنتراندت  16(: النسدب املالويدة إلجابدات املدوظفين علدى السدؤال رقدم  25-3الجدول رقم )

intranet  ) في عملك؟ 

إتطنعتيإتا تتيإتطوكختاإتطته  

إ%60إ15إدتىا 

إ%16إ04إغ طت 

إ%24إ06إي ات

إ%100إ25إتجااتص

تلظترتظيي إهيي إفتيي اةإفيينإد ييلإ  اتفيييإ يينإتصحتتسيييبإ  سييووا  إظفييسإ خايتكييت إت يصيي   إاتاكيينإتفوت اهيي إ

فق ءتإتفترتضه إةعاغإ و اهعإ ص داإتاولت  ملإتجوولفيإتطتيإيخصإتاؤسعييإا فياإيفختدهي  إاهي إ ويتفخةإفتياإ

نعتيإإاإتطوات  إاتتضحإتصااا إيفالهإي جاهعإيفختدإتطوهتيإتااااسي إطكنإيتاىإتسوخات ه إاههت إ اختاإتطوتنيإي

 نإتاتظف  إةعوخا إشتكيإت ظترتظ إف إفاله إدتىا إاهذتإطرعهه إتطوتتص إ   إيفختدإتاؤسعيإاي  إنعتيإإ60%

فهيييإظيي داتإ يي إةعييووا إهييذهإتطشييتكيإاهييذتظمختإطييتاصإخبر فيي إفيي إهييذتإإ16%فهيييإةعييوواله إإغ طتيي إي يي إنعييتيإإ24%

إتجا  .

) إذا كاندددددت اإلجابدددددة بدددددال فلمددددداذا ال  17(: النسدددددب املالويدددددة إلجابدددددات املدددددوظفين علدددددى السدددددؤال 26-3الجددددددول رقدددددم )

 تستخدمها( 

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ%66.66إ04إألظحإ إي هاإتسوخات ه 

إ%33.34إ02إيفق إتطرختايإتطهااتي

إ00%إ00إألظحإيمنإينف إغ رإي هتي

إ%100إ06إتجااتص

إ

ط إتصوتاإ نإتطوفه رإاوذتإتصوتاإ نإتجاهت إإيخل إ ا ا يإطاىإتألفختد إاهذتإ  إيتيتهإتصااا إيفاله إط إ

 نإغ رإ عوخا  إشتكيإت ظترتظ إي إسوبإفا إتسوخات هاإيوتدإط لإيفقهلهاإطلرختايإتطهااتي إإ%33.34فبرإ

فإ إسوبإفا إ%إ66.66تذيخإتطتق  إإي  إنعتيإاغاإ وخفوت إبوهتبإهذهإتألخ رة إتطتيإيؤديإط لإيختواإتألفا  إاي

إتسوخات هاإطه إهتإفا إطج د فاإتسوخات ه  إفها إطاإيكنإي نإتطشتكيإسوت إف إت  وت صإفنإت سوخات .
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)هددددددل تسددددددتعملون كددددددبكة اتصددددددال  18(: النسددددددب املالويددددددة إلجابددددددات املددددددوظفين علدددددى السددددددؤال27-3الجددددددول رقددددددم )

 ( extranetخارجية لالتصال بباقي الفروع أو بزبائنكم 

إتا تتيإتطنعتيإتطوكختاإتطته  

إ%20إ05إنوا

إ%80إ20إ 

إ%100إ25إتجااتص

إ

 إةعيييوخا إشييتكيإت وعيييترتظ إفييي إفالهييي  إي ييي إإ%80 يينإتصاييياا إيفيييالهإيتييي  إي إيوبيييرإنعييتيإفييي إتاؤسعييييإاهييي إ

فهيإةعيوخا إهيذهإتطشيتكيإاهيذهإتطنعيتيإةووبيرإضيوهفيإجياتإ ا اظييإ فتتىياإت وعيترتظ إتطتييإةعياغإإ%20نعتيإ

   يصيي  إ  اوويي  ل  إفيي إيقييخبإاقيي إايقيي إي لفيييإا  هيييتد إ هييثإ ،تطيي إاختايييإتطوو  يي إ ييعإتألفييختدإيييواإ رختاييييإ

إختدإط لإتاؤسع ملإطاق ءإشؤانفا إيالهاييإ هثإيرتا إتألف

)  إذا لددم بسددبق لددك وأن اسددتخدمت  19(: النسددب املالويددة إلجابددات املددوظفين علددى السددؤال 28-3الجدددول رقددم )

extranet ) ملاذا ؟ 

إتطنعتيإتا تتيإتطوكختاإتطته  

إ%25إ05إألظحإيمنإيظحإ إي و جه 

إ%25إ05إ إي هاإتسوخات ه 

إ%50إ10إدااه طيع إطايحإ ولت  ملإفنإ

إ%100إ20إتجااتص

إ

غ ييييرإتاعييييوخا يإيفيييي دملإسييييوبإفييييا إت سييييوخات إط ييييلإفييييا إإ%50 يييينإتصايييياا إتاتضييييحإيفييييالهإيرتيييي  إي إنعييييتيإ

 وخفتف إ اااه  إاهذتإ  إيوكسإفش إتاؤسعيإف إطسترتيه هيإيوتهف إطهذهإتطشيتكي إ هيثإط إكي إ توكيخإياإةفه يرإ

يفييييي دملإسييييييوبإفييييييا إإ%25  ييييياإي إيييييييافاإ  اولت ييييي ملإتط  فهيييييييإفييييينإدااهإايسييييييت بإطد  جيييييهإايهاتفييييييه.إإي ييييي إنعييييييتيإ

تطعيوبإ يدنفاإ إي هياا إتسيوخات ه إاهيذتإ ي إيوكيسإادإإتعتإ   جيإطهي إاظفيسإتطنعيتيإيفي داإت سوخات إ دنفاإطي

تطفوييي إتطعيييلبيإتي ييي هإهيييذهإتطوكتتطتجهييي  إ هيييثإي إيتنييييإتاؤسعييييإطهيييذهإتطوكتتطتجهييي إطييياإيكييينإ ييينإ ييي بإتطتيييراإ ييي إ

إصح جيإتاؤسعيإصوا   ف .
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) هدددل تواجددده الصدددعوبات دائمدددا فددددي  20(: النسدددب املالويدددة إلجابدددات املدددوظفين علددددى السدددؤال 29-3الجددددول رقدددم ) 

 استخدام تكنولوجيا االتصال الوديثة (

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ64%إ16إنوا

إ36%إ09إ 

إ%100إ25إتجااتص

إ

يتتجيييهإتطصييوتل ملإفييي إتسيييوخات إيكتتطتجهييي إت يصييي  إإ%64 يينإ ال مييييإتصاييياا إتاتييي  إيفييالهإيرتييي  إي إنعيييتيإ

 إيتتجهإتطصوتل ملإا نإهت إيوضحإي إنعتيإتطتيإيتتجهإتطصوتل ملإ خيفوي إاهذتإ  إإ36%تصحايثي إ يتا إنعتيإ

إيفعخإفا إتسوخات إتات تث  إطتو إتطوكتتطتجه إتصحايثيإنف ىه إياإت سوخات إتجحاادإطه إ

) إذا كانددت اإلجابددة بددنعم مددا  نددوع  21(: النسددب املالويددة إلجابددات املددوظفين علددى السددؤال 30-3الجدددول رقددم )

 هذه الصعوبات؟ (

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ%20إ04إطفتتي

إ%60إ21إياتهيإ

إ%100إ25إتجااتص

إ

إ20% ينإتصاياا إتطعيي  ظإظال يظإي إ وميياإتطيذينإيتتجهييت إتطصيوتل ملإطييايفاإصيوتل ملإياتهييي إ يتاي إيتتجييهإ

 يييينفاإصييييوتل ملإطفتتيييييإاهيييياتإظره يييييإي إتاولت يييي ملإتاااظييييييإفيييي إتطوكتتطتجهيييي ملإت يصيييي طهيإتصحايثييييي إيغلبفيييي إ  طلفييييييإ

طواتهيييإاتصو صيييإ رييخقإت سييووا  إتطفخنعيهيإاهيي إتطتيييإي هيياه إ ومياإتاييتظف  إفيي إتاؤسعييي إ يتايي إتطصيوتل ملإت

إيتاىإتطو ىظإتطكت رإف إتسوخات إيكتتطتجه إت يص  إتصحايثي.

إ: أهمية التطور التكنولوجي في تنفيذ عمليات إدارة املعرفة داخل املؤسسة:رابعا

) هدددل تحدددرص املؤسسدددة علدددى تعزيدددز  22(: النسدددب املالويدددة إلجابدددات املدددوظفين علدددى السدددؤال 31-3الجددددول رقدددم )

 مجاالت الووار واملناقشة ونشر املعرفة؟ (

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإإتطته  

إ92%إ23إنواإ

إ08%إ02إ إ

إ%100إ25إتجااتص

يسلتبإتاؤسعيإف إاختايإنشخإتاوخفيإاةوعتعإ    ملإ نإتصااا إيفالهإظال ظإ وماإتاتظف  إاتض  إفتلإ

إتصحتتاإي  إتطنعتيإتطت قهيإاه إنعتيإضئهليإجاتإغ رإاتض  إفتلإيسلتبإتاؤسعيإاهذتإيوتدإط لإاجتدإبو إ
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) مدا هددو األسدلوب املسدتخدم لتبددادل  23(: النسدب املالويددة إلجابدات املدوظفين علددى السدؤال  32-3الجددول رقدم )

 ونشر املعرفة داخل املؤسسة (

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ 32%إ08إ لا ملإتطتا شإ

إ48%إ12إت جوا ف ملإاتالواه مل

إ20%إ05إ  الملإدااتيإيصااه إتاؤسعيإ

إ%إ100إإ25إتجااتصإ

 نإتصااا إتطع  ظإظال ظإ د إيوثرإيسلتبإ عوخا إطوت د إانشيخإتاوخفييإدتخي إتاؤسعييإهيتإت جوا في ملإ

إثاإ  الملإدااتيإيصااه إتاؤسعي.%32 نعتيإ ت شخةإ لا ملإتطتا شإإ ايدة إبواه%48 نعيإاتالواه ملإ

) هل تشجع املؤسسة علدى ممارسدة  24(: النسب املالوية إلجابات املوظفين على السؤال  33 -3الجدول رقم ) 

 وتطبيق املعرفة املكتسبة واملتجددة لدى األفراد في واجباتهم اليومية؟(

إتا تتيتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ92%إ23إنوا

إ08%إ02إ 

إ%100إ25إتجااتص

إ

ة اعإفتلإ ا اسيإايرتهظإتاوخفيإتاكرعتيإاتاو ادةإطاىإتألفختدإف إ نإتصااا إتطع  ظإظال ظإ د إتاؤسعيإ

إاتجت  فاإتطهت هيإاهذتإ  إتيفظإفلههإ وماإتاتظف  إاهذتإ  إيا إفتلإي إتاؤسعيإيتفخإجتإ الىاإطلوا .

ة ) هدددل املنددات االجتمددداسي للمؤسسددد 25(: النسددب املالويدددة إلجابددات املدددوظفين علدددى السددؤال  34 -3الجدددول رقدددم )

 بشجعك في تقاسم وتشارك املعرفة مع زمالئك؟(

إتا تتيتطنعتيإإتطوكختاإإإإإإإإإإإإإتطته  

إ%84إ21إنوا

إ%16إ04إ 

إ%100إ25إتجااتص

ييييخىإ يييد إتاتييي خإت جواييي ع إطلاؤسعييييإ إي ييياوهاإفتيييلإيا سييياإإإ%16 ييينإتصاييياا إتطعييي  ظإظال يييظإ يييد إنعيييتيإ

ييييخىإي إتاتييي خإت جواييي ع إيعييي فاهإفتيييلإ طيييحإاهييي إإإ%84اةشييي اكإتاوخفييييإ يييعإ، يييالءهإفييي إتطواييي إفييي إ ييي  إي إنعيييتيإ

يغلتهييإتطواي  إاقيياإةووبيرإظويي ىلإ خضيهيإجياتإأل إهييذتإييا إفتييلإي إهتي كإظمي  إطدتاةإ وخفيييإظي  حإيوييتفخإفهيهإجييتإ

إاكإايا ساإتاولت  ملإ   إيفختدإتاؤسعيإ ا إيع هاإف إفالهيإنشخإتاوخفي.تطرش 
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)  هل تستطيع املؤسسة التخلي عن  26(: النسب املالوية إلجابات املوظفين على السؤال  35 -3الجدول رقم )

 جميع األعمال الورقية والتحول إلى نظام الكتروني فقط ( 

إتا تتيإتطنعتيإإتطوكختاإتطته  

إ00%إ00إه إفوالإوذطح

إ00%إ00إف إتااىإتطاختبإ

إ00%إ00إف إتااىإتطتوها

إ100%إ25إ إةعورهعإ

إ%100إ25إتجااتصإ

 يينإتاييتظف  إييخىإ ييد إ ينإتاعييو ه إيختيي إفينإجاهييعإتألفايي  إإ%100 ينإتصايياا إتطعي  ظإظال ييظإ ييد إنعيتيإإ

تطتاقهييييإاهيييذتإظميييختإطووييي  لهاإتطييياتىاإ يييعإتطعلييي ىن إفاييينإتطصيييوبإجييياتإي إيوو  ييي إ يييعإكييي إتطعلييي ىنإتطكتراظهييي إا ييينإ

إتطصوبإي إيفخ إفلهفاإهذهإتطرختايإ.

وجهددددة نظددددرك  هددددل تدددددرى أن ) مددددن  27(: النسددددب املالويددددة إلجابددددات املددددوظفين علدددددى السددددؤال 36 -3الجدددددول رقددددم )

 املؤسسة تمتلك تكنولوجيا متطورة كافية النجاز املهام على أتم وجه (

إتطنعتيإتطوكختاإتطته  

إ52%إ13إنوا

إ48%إ12إ 

إ%100إ25إتجااتص

إ

 يينإتصاييياا إتطعييي  ظإ  متييي إ يييد إتايييتظف  إ تاعيييا  إط ييلإقعيييا  إفاييينفاإ ييينإييييخىإي إتاؤسعييييإياليييحإيكتتطتجهييي إ

 ه  يييهإال اا  ييي إهتييي كإ يييتظف  إ إييييخاإي إتاؤسعييييإياوليييحإتطوكتتطتجهييي إتط  فهييييإاطظاييي إهييي إ   جييييإإك فهييييإ ظ ييي ،

ىلإفتييلإ عييبإاتهوييإاظهفيييإكيي إاتتوتييإتطورييتاتملإتطوكتتطتجهي إتطه ىليييإتطتيييإي ياإإفيي إتطويي طا إاك ظي إهييذهإتطتوي 

 ف   .

 املطلب الثالث: النتائج واالقتراحات املتعلقة باالستبيان

 استخالص النتائج املتعلقة باالستبيان:أوال: 

 ينإخيال إتطااتسييإتاهاتظهييإتطوي إقاتي إسفي إفليىإ عيوتىإتاايختييإتطو  ييإاؤسعيييإتيصي  ملإتصاعتىيخإيتصيلت إط يلإ

إ: تطتو ىلإتطو طهي

صي إفي إةععلإتاؤسعيإط لإيرتتخإايكهه إيدات ف إاآطه  ف إطوخيعتنإتاولت ي ملإاتطته ظي مل إ يعإتطوريتاإتصح  -

  يييي  إتطوكتتطتجهيييي  إاهيييي إفتييييلإهييييذتإتألسيييي مإياولييييحإقتتفيييياإ ه ظيييي ملإ ووبييييرة إةعيييي فاإك فيييييإيفييييختدإتاتمايييييإفيييي إيدتءإ
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يفايي طهاإانشيي ا  فا إغ ييرإيظييهإ اييي إيويي بإهتيي إفييا إت هوايي  إإ وخيييعتنإتاويي ااإاتاهيي اتملإاتطو يي ابإتاترتوايييإطييياىإ

دةإ ينإجيعءإوت يرإ ينإتاوخفييإاهيتإتاوخفييإتطقياتهيإاتاوخفييإتألفختد)يخ  زإايتثهظإتاوخفي( إال طو   إفا إت سيوف 

 .تط   تيإطاىإتألفختد

تاخيتيإط إهت كإتسوخات  إ وت يت إطوكتتطتجه إت يص  إتألابعإتااااسيإ  هثإت ول إإيجهعةإتصح ستبإإ -

شييييتكيإ يتاييي إت ولييي إثيييياإيلهفييي إشيييتكيإت ظترتظييي إاتطتيييييإك ظييي إنعيييتتف إجهييياةإظتفيييي إ ييي  إإ%إ100ك ظييي إنعيييتتف إإاإتألا يييلإ

 .ت وعترتظ إإتاخيتيإتطث طثي إفها إف دملإتاخيتيإتألخ رةإطشتكيإإت ظترظ 

 فا إطا  إك إتاتظف  إ افهت إطدتاةإتاوخفيإظمختإطتاصإتهوا  إتاؤسعيإسفذتإتصا ظب. -

تطوكتتطتجه إف إيخصهصإتاؤسعيإ  زتظهيإ ووبرةإطعظف قإفتلإيكتتطتجه إت يص  مل إال طو   إفإ إاضعإ -

تاؤسعييييإياثييي إظارييييإقيييتةإفييي إصييي صحإيفوهييي إطدتاةإتاوخفييييإ اخولييي إيبو دهييي  إطيييتإييييواإت هواييي  إ يييذطحإتسيييترتيه ه إ

 .ايتفهذي 

 ؤشخإتطورتاإتطوكتتطت  إطاإيكنإاتضحإجاتإ  طنعتيإط لإيفختدإفهتيإتطااتسي إا عوتتهإفي إتاؤسعييإ إ -

ج  يإفتلإك إتطفاختملإتجوصصيإطهذتإتصا ظبإإك ظ إنعتتف إ تخفقيإ إيووبرإف  إط لإ اإوت ر إفتلإتفوت اإي إتلإ

ف طبرغاإ نإي إتاؤسعيإةععلإدتىا إط لإيكهه إي ه زت ف إا وات ف إالخ  ه  ف إ عإتطورتاإتصح ص إف إهذتإتجا  إ

 ط إي إتاتظف  إيووااا إفتلإتطرخقإتطوالهاييإيوثرإف إفالها.

 ثانيا: االقتراحات     

فيييييي إضييييييتءإ يييييي إييييييياإتطوتصيييييي إ يييييينإتسييييييونو ج ملإيخييييييصإتاؤسعيييييييإ  يييييي إتطااتسييييييي إفييييييإظهإيييييواإيايييياياإت قترت يييي ملإ

إ: تطو طهي

ضييييخااةإفايييياإدااتملإيااتوهيييييإفيييي إتاتماييييييإطووختيييييي إتاعيييييوتت ملإتلدتاتييييييإتجوولفييييييإاتطوييييي  ل  إسفيييييذتإتطفييييييخصإ -

إ. ةواياإهيذهإتطياااتملإتطوااتوهييإفليىإيييايإخبرتءإ وخصص  إف إهذتإتصحا إتاوخفي إتاو يادإ)طدتاةإتاوخفيي( إاي 

  . تطعيع إططيىإ تي ءإقهي دتملإطدتاتييإقي داةإفليىإتطواي إ ف فلهييإفي إظي إفي طاإي كايهإتقوصي دإتاوخفي -

طوت فعيييهيإاتطتظهفهيييي إتطعيييع إتطييياتىاإططيييىإيتطهيييياإاوعيييبإتاوخفييييإتطوييي إيلتيييي إت  وه جييي ملإتلسيييترتيه هيإات -

اتطايييي داةإفتييييلإي اهييييظإفالهيييي ملإتطوولييييهاإافالهيييي ملإتطخفيييييعإتاوخفيييي .إاتطواييييي إفليييييىإنشيييييخإتاوخفيييييإتطال، يييييإاتط  فهييييييإاإ

إ .   طوتقه إتات سبإط لإك إتألاختاإ تملإتطوالقي

اجهتدإإضيخااةإيخصيهصإفختيظإ هتي إ وخصيصإيكيت إنشي اهإتاخويعيإافاليهإتألس سي إهيتإطدتاةإينشري -

 .تاوخفيإفتلإ عوتىإتاتمايإو  

ضيخااةإي تتيي إتهوا  يي ملإتاؤسعيييإ يينإوهفهيييإخلييظإ،تييي دتملإفييي إايمإتاييي  إاقيييتةإتطواييي  إط ييلإتطترو ييزإفتييلإ -

 . ةومهاإ وخفتف إ نإخال إةوعتعإايمإتا  إتطفكخيإاتاوخف 

تظف  إفي إتسيوخات إضخااةإفااإدااتملإيااتوهيإ صفيإدتىايإا عواخةإطووتت إتطيتاصإطياىإبوي إتاي -

إييإيكتتطتجه إ ايثيإيق اإط لإظم  إتاؤسعي.

 

إ

إ
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إ

إ

إ

 خاتمة الفصل:

إطااإ  اطت إف إهذتإتطفص إتطتقتاإفتلإاتقعإتطورتاإتطوكتتطت  إا اىإيدث رهإفتلإطدتاةإتاوخفيإدتخ إتاؤسعي إ

اطوتضييييييهغإ ؤسعيييييييإتيصيييييي  ملإتصاعتىييييييخإتطتيييييييإياييييييا ه إتطوكتتطتجهيييييييإف سييييييوروت إتطووييييييخاإفتييييييلإيهيييييياإتصوييييييا  ملإإ

 تضتفت إيوثرإقات إ وااياإت سووه  إطوهتيإ   إتطااتسي إ  هثإيتصلت إط لإفا إاجتدإطدتاةإتاوخفيإ افهت ه إ

تط    إاتصحايثإف إتاؤسعيإ   إتطااتسي إييإوهه  إ عوا إ ذتيهإالاه  ه إط إي إتاتمايإةووااإفتلإ وماإ

تلدتاة إايرتظإبش  إنعبيإفاله ملإطدتاةإتاوخفيإ)تورع ب إيخعتن إيت،يعإاتسوخات إإتات دئإتطتيإج ءملإسف إهذه

إتاوخفي(.

جتدإ خوص  إف إ    ملإتاولت  ملإاهتاسيإتطته ظ ملإضانإتاتتادإتطوشختيإطلاؤسعي إ: ا ا إيا إ ال موه

إيظييهإيتجيياإبويي إتطييتاصإفيي إط إطضيي فيإط ييلإتهوايي  إتاؤسعيييإ  صااييياإفيي إ  يي  إيكتتطتجهيي إتاولت يي ملإات يصيي  مل

إيرتهظإهذهإتطوكتتطتجه .
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( هــ  لـــ   12لــــ  نن الـــ ن الـــ   هنــاك اتفــاق بــين البــاحثين والكتــاب فـــ  لــــ إلا ارا و والصــــ ك امنـيـــ 

ــــن  ــــا اشـــــ  اتد دن ام  يـ امنـيــــامل امفكــــ و وامتاـيــــن التــــ  تناألاــــ  لت ـدــــا عحصــــ  فــــ   را و اما فـــــنئ وتةبدـ

ـــــ د  ور افــــــ و ال ـــــ لدي ائ ب عـ ـــــا اما فدــــــن وتـ ـــــتف ـ ر ح راا ـ ـــــ  اما فـــــنئ واشـ ـــــا رـ ـــــ  لتـبدــــــن احتداحاا ـ ـــــ  لـ تفكدـ

  . ط يــا هد ـ ــا وليـداا ــا وجـافت ا

 
 
 ن البـــاو ودهرهــا  قــا ااتـــار اما فــن الدــ إلا وتةـــ   ييــن ر ألاــ لدن رادــ و امـــ الئ ورــــ  و لــدـــنئ ف ـــ 

لــــــ   بــــــ و رت ــــــ رو ور ــــــا و لالدــــــن ة و   وتــــــ ت  الــــــق لـينـيــــــن    رــــــ   ـــــ ـ اشـــــ ثيا  هـــــا لــــــــ  امل الاــدــــــن 

وت كيزهـــا لــــ  عراو الفكـــ ظ لـينـيـــنئ بيـــا و ــــا التفـــ ق واميــزو التنافصــدنئ لوــ  ت  يــ  الـديــن ام حــ رو فـــ  

  . لـــ  الاـارـينئ واما فـن الجيالدـن  لـ   نس راـ

ورـــ   ـــ ـ رلتــــا الفـــــ  النـ يـــن والفــــ  التةبدــــ ئ الـــ ظ ن ر ـــا رـــ    لـــ  نن و ـــ ن اشــــا  ل ـــ  

تاــ ع ل ــ  رــ ال ا تبــا  اماــا ع النـ يــن باماــا ع التةبدـدــنئ تيكنــا رــ  ال  ـــ    ــ  ر ي لــن رــ  ال ااــ ئ لن

النتـــا مل امتاـــــن با تبـــا  الف ألاداملئ ألاـــافن   ـــ  ر ي لـــن رـــ  النتـــا مل والت  ـــدامل امتاـــــن بالفـــــ  النـ يـــن 

 وب  اشن الحالن     حا   آفاق الب ث   ك ها فديا و ا:

 داملئ فـ  نرمل راالجن ام ألا ع     النتا مل التالدن:فديا ولص ا تبا  الف ألا -2

 :الب ثلـ  نظ  مل  تا مل الت ـد  احـائ  لادنن 

و ؤكـــــ  ب  ـــــ  و حـــــ  تـــــــي  رـــــ  طـــــ ع امؤشصـــــن قـــــا اشـــــتاياـ التكن ل حدـــــا  عو ـــــ  ـــــ ق الف ألاـــــدن    - ن

 :  امصا  و إلرا و اما فن و ثبت ا تبا  صحن ه ه الف ألادن ر    ـ را ت  ـنا  لد  ب دث

 غــــف تــــ ف  ظــــبكن د    ــــت ففــــك   تايــــف ل ــــ  يافــــن ام اتـــــ  بامؤشصـــــنئ وبتــــا ا امؤشصــــن غيــــ  ر  كــــن  -

لـفا ــ و الكبيـــ و لعــبكن ا    ــــت و ــــ راا ائ  ا ــن   رـــن الو وــ  الك  ولـــ  والـــ ظ اــ  رـــا  صــتاي  قـــا تبـــارـ 

 .وامعا كن باما فن

ئ لـيعــــا كن وتـاشـــف Internat) ال ا ـدـــن   ل ـــ  اشـــتف ـ العـــبكن   ت ـــ مل امؤشصـــن  رعـــ   كبيـــ  -

 اما فن بين الاارـين قا رنت وامل  ـاط  لك  و دنئ  غـف تـ ف  العبكن ال ا ـدنة

 ل إلا ا  و ام ظفين اشتف ـ ظبكن اكص  ا ت  ـ ا لا إلا اك صاب ف را فن بكدفدن الاي  ب اة -

 ع ال  يســ ك هــ  ت ـدــا الكفــاوو يــن وتتاــ رئ    ن ــ  بـــفن لارــن فــ ن ال ــاــ  تلتـــا نهــ اع نظ رنـ - ب

والفاالدـــن الالـــك   تت ــــا    بـــال  كيز ل ـــ  حا ـــ   را و اما فـــن وكدفدـــن تصـــدي  اما فـــن را ـــ  امنـيـــنئ وكـــ لق 

حص  اشتل اإلا التكن ل حدا الح وثن ور اكبن التة  امل التكن ل حدا الالك ت  ث قا الاالفئ ورـ  هنـا لصـت تمل 

 صحن الف ألادن الثا دنة

 راسة: نتائج الد -2

اما فــن حــــ  اـــ وف رت ـــ رئ وبـــ ه دهتيــاإلا ب ــا رنـــ  آ ع الصـــنينئ والدـــ إلا تنــــ  امنـيــن الح وثــن   ــ   -

 اما فن ل   نن ا تا  نشاشا فال  لايـدامل اب اع ودبت ا ئ ونشاشا للحكيـن ارا ينة

ـــ  البــاحثين والكتــاب قــا تـــ دا اما فــنئ ونهــف نظ - ـــ ال ا اما فــن ال ــيندن واما فــن ت بــــاو  وح ــــامل  ــ ـ

 الـ ي نة  



 عامةخاثمة 
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 ن  را و اما فـن هـ  نكبـ  رـ   لةـاو اماـ رـن الــ د ن  لـ  العـلص امناشـ  فــ  ال اـــت امناشـــ ئ  -

 .  يــا هـــ  ا ــدن شــداق احتيــاعا ر كــ    بــ  رــ  تازيزهــا بالايــ  الجياعا وف ق الاي 

ـــــ  امن - ـــــ و واــــــ  امل  ن ت حـ ـــــامل ح وـ ـــــا  ر ا ـ ـــــ ف  ل ـ ـــــن وـ ـــــ     را و اما فـ ـــــا رـ ـــــ  تةبدـ ـــــن   ـ ـــــن الح وثـ ـيـ

ـــا رادـــــا  ـــ ف  ل ــــا  ـارـ ـــ   را و اماـ رــــاملئ ويــ ـــ  التكن ل حدــــا ورـ ـــ  امل واشــــان رـ ـــ ف  ل ــــا اـ ـــدن رتيدــــزوئ ويـ تنافصـ

ايـدــامل ال ظدفدــن املتـفـنئ ويـ لف فـصـفن ارا و الاـدـا وات اهاا ــائ ويــؤج  وفــال  لتلةــدط وتنفدــ  و اابــن ال

 .فـ  شــ ك عفـ ار بامنـيـن وفـ   ر ا اا ف وا  اا ف وات اهاا ف

امنـيـــن ر ـــ  ال  اشـــن تاتيـــ  ل ـــ  راــــف امبـــارد الالـــك حـــاومل ب ـــا هـــ ه  را و اما فـــنئ وتةبـــا رعـــ    -

 فنةلصبك ليـدامل  را و اما  

  حـنا غداب نشـ ب الب ث والتة ي  ك راو إللعاو واك صاب اما فن بيؤشصنر   ال  اشنة -

 .ل إلا تف يا امنـين بين   عا اما فن عشاشدين : اما فن الـ ي ن واما فن ال يندن -

 التوصيات: -3

اشـتكيا  مصـتـزرامل الب ـثئ وقــا ألاـ و رـا تـــ إلا رـ  رفـاهدف  ـ يــن لـي ألاـ ع رـ  ح ــنئ ورـا نظ  تـ   تــا مل 

 : ال  اشن امد ا دن ر  ح ن ن  الئ ف  نا  ـ إلا الت  دامل التالدن

 .ألا و و دهتياإلا بالتكن ل حدائ وتفادـ ا قا رلتـا امؤشصامل ما ل ا ر  آجا  را ـدن و ا حدن -

اما فــــن الح وثــــن ياخ ـيــــن الةبيــــ و امصــــال و قــــا اتلـــــاا الـــــ ا امل و  شــــاو ظــــب امل  دشــــتاا ن ب  ـيــــن -

 .اتــاـ  ا حدـن رـ  بنـ ك اماـ رـامل امتلــن قا   تاج ولع  اما فنئ يالجاراامل ورلاب  الب ث

نــا   فـ  ر حـن   وعـا ب هيدــن  را و اما فـن ك شــ ب  را ظ  ايــ  ل ـ  ت ـدـا ريــزو تنافصـدنئ وتـ في  ام -

 .امناش  لتةبدـ ا ل   نشض رتينن ر    ـ ب دن تكن ل حدن وجـافن تنـديدن ر  ين

ألاـــــ و و دهتيــــــاإلا بالب دــــــن الت تدــــــن التكن ل حدــــــنئ ودشـــــــتي ا  فـــــــ  رلـــــــف وت شــــــيض ظــــــب امل دتـــــــاـ  -

لعـ  وت هعــ   قــا امؤشصـنئ لزيــارو الـ عا ب هيدــن الايـ  الجيــاعا لوـ  العــبكن ورو  هـا قــا  Internat) ال ا ـدـن  

 .اما فن

 آفاق الدراسة: -4

رـــ   ــــ ـ تناولنــــا م ألاــــ ع  را و اما فــــن ول ات ــــا بــــالتة   التكن لــــ دائ واط لنــــا ل ـــ  رلتــــا عربدـــامل  

  : اامل الا انئ ويك  نن  ـ  ح لـ را رـ  امعـا ع  الب ثدـن امصـتـبـدن رث 

  را و اما فن واميزو التنافصدن ر اشن وت ـد  الا ان امـدين بين -

 ر اشن ت جي   را و اما فن ل   اش  اتد دامل امؤشصن -

 جـافن امؤشصن ورو ها قا تفاد   را و را فن امؤشصن   -

 ر اشن اما فن ال يندن ورو ها قا تـ ين ال  د  اما قا لـينـين -

 ت جي   را و اما فن ل   اب اع الف رظ والجياعا قا امنـين  -

 رو  الـدارو ارا ين قا تفاد   را و اما فن بامنـين -
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 عربية:امللخص باللغة ال

إن الدور الكبير الذي باتت تلعبه التكنولوجيا  في حياة األفراد واملجتمعات واالقتصاديات، جعلها تدخل ضمن     

سيما منها املؤسسات االقتصادية، مواكبة التطورات الحديثة ال البنى التحتية للعديد من املؤسسات، التي تريد 

كما أن التكنولوجيا  .وفعالية املبتكرات في تغيير أنماط االتصال والتسيير الكالسيكيةالتي تدرك دور التجديد 

أصبحت تعتبر سالحا تنافسـيا قويـا في يد املنظمات تسـتخدمه للتـأثير علـى بيئتهـا التنافسـية بمـا يحقـق أهـدافها 

اعات معرفيـــة بحتـــة تكـــون األفكـــار ويخـدم مصـالحها. ويـرى بعـض املختصـين أن العـالم يتعامـل مـع صــن

وهـذا يعـني أن وزن عامل املعرفة يزداد عمـا كـان في والبيانات مواردها األولية والعقل البشري أداتها،  منتجاتها

 السـابق وان تركيبة املعرفة واملعلومات في السـلع والخـدمات باتـت تتطور بسرعة مذهلة.

 نظمـــات أصــــب  يــــر  علههـــا تحقيـــق نجاحـــات مســتمرة في مختلــ  املوعليـــه فـــان االتجـــاه الحـــديث في إدارة     

والحصــول علــى مزايــا تنافســـية تســـم  لهـــا بالبقـــاء واالســـتمرار في بيئـــة شديدة التنافس وكثيرة التعقـد، عملياتها 

د ـن أن يتحقـق ذلــك إال مــن خــالل إدارة لهــا رؤيــة بعيــدة املــدى وتوجـــه وتـكـــير مســـتقبلي، وتحديـــد مـــاذا تريـــوال يمك

تحققــه، ومــاذا تريــد أن تكــون عليــه مســتقبال. وفي ظــل هــذه التغــيرات أدركــت املنظمــات أن املــنهج االســــتراتيجي  أن

لعــــب دور أساســــي ومـتــــاحي في مواجهـة هـذه التغـيرات خاصـة مـع تطـور تطبيقـات التكنولوجيــــا في امليــــدان ي

كيـ  يمكـن للمنظمة أن تستـيد من     :ومن هنا كانت اإلشكالية التي طرحنـا في التسـاؤل الجـــــوهري اآلتي . اإلداري 

 ل إدارة املعرفة؟أوجه التطور التكنولوجي لتـعي

ولقــد اســتعنا بمجموعــة مــن الـرضــيات ملحاولــة اإلجابــة علــى هــذه اإلشــكالية مــن خــالل خطــة متكاملـة تطرقنـا     

فههـا إلى ماهيـة التكنولوجيا و ما أهم األساسيات في تطبيق هذه التكنولوجيا في املؤسسات وكي  أثرت هذه 

كما أننا خصصنا جزء من بحثنا لتكنولوجيا االتصاالت الحديثة وهذا  ل عمليات إدارة املعرفةاألخيرة على مجم

 نظرا لتطابقه مع دراسة ميدانية في مؤسسة اتصاالت الجزائر.

وصوال إلى الخاتمة العامة التي أدرجنا فهها بعض النتائج والتوصيات كـان أهمهـا ينصب حـول ضـرورة مسـايرة     

ت تكنولـوجي ملـا لـــــه مـــــن دور في تـعيـــــل التســـــيير االســـــتراتيجي للمنظمــــات الحديثــــة ملواجهــــة ضــــغوطاالتطـور ال

البيئــــة التنافسية املعقـدة وتحقيـق نجاحـات ومزايـا تسـم  لهـا باملواجهة والبقاء. وهـو مـا يجـب أن تسـعى لتحقيقـه 

ـــات   . االقتصــــادية الجزائريــــة و بالخصــــوص مؤسسة اتصاالت الجزائراملؤسسـ

 -تكنولوجيا االتصال الحديثة -التطور التكنولوجي   -املعرفة إدارة  -التكنولوجيا -املعرفة الكلمات املفتاحية:

 .االنترنت



 ملخص باللغة الفرنسية :  

    Le rôle important joué par la technologie dans la vie des individus, des communautés et des 
économies, les faisant tomber dans l'infrastructure de nombreuses institutions qui veulent suivre les 
développements récents, en particulier les institutions économiques, qui reconnaît le rôle de 
l'innovation et de l'efficacité de l'innovation dans l'évolution des styles classiques de communication et 
de gestion. La technologie est devenue une arme de compétition, est forte entre les mains des 
organisations utilisées pour influencer l'environnement concurrentiel afin d'atteindre ses objectifs et 
servir leurs intérêts. Certains spécialistes croient que le monde traite avec les industries du savoir sont 
purement idées de leurs produits et ressources de données primaires de l'esprit humain et son outil, 
cela signifie que les augmentations facteur connaissances de poids que dans le passé et que la 
connaissance et de l'information dans la combinaison de produits et services évoluent rapidement 
incroyable. 

    En conséquence, les organisations modernes, la tendance de la gestion est devenue imposée à la 
réussite continue dans diverses opérations et obtenir un avantage concurrentiel qui leur permet de 
rester et de continuer à être très compétitif et de nombreux environnement complexe ne peut être 
atteint que par la direction de sa vision à long terme et l'orientation et de la pensée de l'avenir, et de 
déterminer ce qui vous voulez atteindre, et ce que vous voulez qu'il soit dans l'avenir. À la lumière de 
ces organisations changements ils ont réalisé que l'approche stratégique joue un rôle clé et les clés face 
à ces changements en particulier avec le développement d'applications technologiques dans le domaine 
administratif. Par conséquent, le problème que nous avons soulevé la question fondamentale dans ce 
qui suit: comment l'organisation peut tirer profit du développement technologique pour permettre la 
gestion des connaissances? 

    Et nous avons utilisé notre série d'hypothèses pour tenter de répondre à ce problème par le biais d'un 
plan intégré nous avons eu affaire à ce que la technologie et ce que les bases les plus importantes dans 
l'application de cette technologie dans les institutions et la façon dont celle-ci affecté l'ensemble des 
processus de gestion des connaissances, nous avons consacré une partie de notre recherche de 
technologies de communication modernes Ceci est dû à Conformes une étude sur le terrain en Algérie 
Telecom Corporation. 

    Menant à la conclusion générale que nous avons inclus quelques-unes des conclusions et 
recommandations de la plus importante qui a porté sur la nécessité de suivre le rythme de 
développement technologique en raison de son rôle dans l'activation de la gestion stratégique des 
organisations modernes pour faire face aux pressions concurrentielles de l'environnement complexe et 
obtenir des succès et des avantages de leur permettant de rester et de confrontation. Ce qui devrait 
permettre d'atteindre les institutions économiques algériennes, et en particulier Algérie Telecom 
Corporation. 

Les mots clés : La technologie de communication moderne  - gestion des connaissances   -  Le 
développement technologique  -  Internet 
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