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 مقدمة

 

 أ 
 

، فيتغري وجه العامل، ويدفع إىل نشوء وظائف جديدة هلذا النسق أو ذلك،ومن هنا فإن النسق باستمرارتتبدل الظروف   

والظروف  يتالءملك النسق القادر على توظيف املؤثر، كما وعلى مواصلة التطور هو ذ استخداماملهم الذي حيفز على 

  .اجلديدة

يقوم على  باعتبارهاتمع  استمرارالباحثني وهو أساس  حظيتباهتماماليت  االجتماعيةمن أهم الظواهر  االتصالإن

نه يبقى السبيل الوحيد ضمونه أو يف وسائله املتعددة، فإمب اختلفاالتصالن بني األفراد، حىت و إ االجتماعيالتفاعل 

ي على العالقات أ االتصال تقوم برمتها على االجتماعية، وأن احلياة االجتماعياتمع وحتقيق كيانه  الستمرار

لك العالقة العاطفية والدينية والفكرية السياسية، التجارية واملهنية، وكان البد ملختلف وسائل تعبري اإلنسانية، فمن ذ

والتواصل اإلنساين أي يرتقي بأداوا لتواكب معطيات املرحلة املعاصرة ويتحقق مبا يتطلبه املشهد العلمي مبتغرياته 

  .ومتطلبات باتت مبثابة معايري احتياجاتومفاهيمه احلديثة، من  تسارعة،امل

حامسة يف  انتقاليةاحلديث وعالقته ذا العصر، إىل طرحها مبتكرها كمرحلة  االتصالوالتقدم التقين واملعلومايت يف 

ة صغرية متتد عرب ترفع احلواجز وتقرب املسافات إىل حد جعل العامل شاش ،أنالتقنية هذه  واستطاعتحياة الرتقية، 

وهذه التقنية قد ولدت وتولد مفاهيم جديدة ألا قد قاربت بني البشر  االتصاالتاألنرتنيت أو شبكة معقدة من 

  .واألمم إىل حد التفاعل شديد وسريع

 عالقة أي تتيح للفرد أن يدخل يف االتصالإن التكنولوجيا اجلديدة تتيح ألفراد جتاوز مستوى املنافسة املطلوبة لعملية 

  .مباشرة اتصالدون إحساس بأي صعوبة ،مع أي شخص كان ويف أي مكان يكون

 االتصالوهذا التطور املتسارع الذي يزداد يوم بعد يوم راجع إىل التطور الكبري الذي يعرفه العلم يف اال تكنولوجيا 

 استطاعتاملؤسسات العمالقة ،متعددة اجلنسيات واليت  انتشرت،هذا األخري الذي حول العامل إىل قرية واحدة وقد 

  .احلديثة االتصاللناصية  امتالكهابفضل 

من الطبيعة املادية إىل  انتقلت، حيث  الديناميكيةتكتسي طابع  االقتصاديةأصبحت ميزة التنافسية للمؤسسات 

وتأقلم مع حميط اجلديد، مطالبة بأن تكون اليوم ضرورة التغيري  االقتصاديةالالمادية هذا التحول فرض على املؤسسة 

  .ذات فعل مستمر ومسبق أي أن يكون سريعة رد الفعل ومرنة

إىل نشاط املؤسسة . الداخلي احلديث  االتصالإن هذه التحوالت أثبتت ضرورة إدخال تكنولوجيا احلديثة أو 

  .باحمليط اخلارجي االتصاليةكشكل من أشكال التجديد ، الذي ميس خاصة العلمية   االقتصادية

 التسيرياجلزائرية من فرص اليت أتاحتها التكنولوجيا اإلتصال احلديث يف ميدان  االقتصاديةاملؤسسة  استفادتوقد 

  .اتصاليةوالتنظيم ومنها وكالة التجارة التصاالت اجلزائر ،حيث أحدثت التكنولوجيا تغريات عميقة يف ممارسات 



 مقدمة

 

 ب 

 

 صالتاإلالفعلي هلذه التكنولوجيا إال أن دخول تكنولوجيا  االستخدام يعرب عن دخل الاملكما أن تبين املؤسسة هذا 

 إليه أو مبعىن آخر رفض الواقع اجلديد الذي ينظرون" مقاومة التغيري"احلديثة إىل الوسط املؤسسايت،  يطرح مسألة 

من استخداماالتكنولوجيا أكثر  عليها ولذلك جند بعض اعتادوااليت  الضوابطالذي يتطلب إعادة ترتب " مبنظاراخلطر"

  .غريها

  :ولدراسة هذا املوضوع واإلملام جبميع جوانب، قسمنا حبثنا هذا إىل ثالث أطر     

 خلي احلديث املعتمد داخل املؤسسة؟الدا االتصالضم اإلطار املنهجي الذي حددنا فيه إشكالية حبثنا وهي ماطبيعة

  وكيف ساهم يف تسيري احلسن ألداء املهين للمؤسسة؟

التقنية مستعملة، و  املنهج املعتمد،  ،و أهداف املوضوع ووضوع،اختياراملعلى حتديد موضوع، أسباب  احتوىكما

  .حتديد مصطلحات

الداخلي  صالتاإلةمفاهيم عامةوأمهي النا فيه أو هلما تنو . ضافة إىل اإلطار النظريكأساس لبحثنا والذي يضم فصلنيباإل

  .اإللكرتوين وأشكاله هذا فيما خيص املبحث األول االتصالوسائل 

احلديثة مفهومها وخصائص وظائف ومصطلحات التكنولوجية احلديثة هذا فيما خيص  صالتاإلوكذلك تكنولوجيا 

  .املبحث الثاين

ؤسسة املمفاهيم حول  بداية  ،اإلقتصادية وثانيهما  تعرضنا فيه إىل إستخدام تكنولوجيا اإلتصال احلديثة يف املؤسسة

  .املبحث األول وخصائصها وخدا ماا هذا فيما حبصأنواعها وأشكاهلا بصفة عامة، مفهوم األنرتنيت 

اجلزائرية، واجلهود  وإسرتاتيجيةاإلتصال احلديثة يف املؤسسة، واقع املؤسسة اإلقتصاديةأما املبحث الثاين تناولنا فيه 

  .املبذولة فيها وضعية التكنولوجيا اإلتصال باملؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية

مث يأيت اإلطار التطبيقي، للبحث امليداين،  الذي عرضنا فيه مناقشة وحتليل اإلشكالية وكذلك إستخالص النتائج 

  .العامة الدراسية

  

 



 

 

    

  

 

  

  

  اإلطار المنهجي

   



  

 

 

 

  اإلطار النظري

   



  

  

 

  

  اإلطار الميداني

   



 

 

  

  خاتمة

   



  

 

 

  الفهرس

   



  

 

  

  المراجع والمصادر

   



  
  

 

 

 

 

 

  

  ألولالفصال
  اإلتصال والتكنولوجيا اإلتصال الحديثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  تسيير الحديث للمؤسسة بإستعمال تكنولوجيا اإلتصال الحديثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  المالحق

   



  

  

  مقدمة

  
  



 اإلهداء

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 "َيْرفَِعاللُهالِذينـَآَمُنواِمنُكْمَوالِذينـَأُوُتوااْلِعْلَمَدرََجاتٍ "

 .من سورة المجادلة 11اآلية  

الحمد والشكر هللا على فظله وكرمه ونعمه الوافرة التي أعز ماأملك في هذا إلى أعز  
أملك في هذا الكون إلى التي أعطت بدون مقـابل إلى التى تفرح لفرحي وتحزن  ما 

.لحزني  
."إليك أمي " 

وعلمني  .إلى من أخذ بيدي وأغرقني بنصائحه وتوجيهاته ودفعني إلى شاطئ األمان  
.كيف يكون بالصبر مفتاح الفرج  

."إليك أبي"  

،مروىميلود،عبد اهللا. إلى من تقـاسمت معظم حنان الولدين وحبهما  

.عادل ،شريف،عدة، زكريا، بالل ،شيماء ،مريم عمر،أيوب،مروى:إلى الكتاكيت    

.إلى كل أعمامي وعماتي  
.إلى كل خالتي وأخوالي و جميع العائلة  

إلى كل صديقـاتي التي جمعت بيني وبينهم األهداف النبيلة وبالخصوص  
، 48جميلة،أمينة،أمال،فـاطمةفـاطمة،فتيحة،

فوزية ،لى كل دفعة إعالم وإتصال سنة  صيرة،زهيرة،مليكة،يم،نصاليحة،إيمان،مر عائشة،
وكل من تمنى لي النجاح والتوفيق من ساعدنا من قريب ومن بعيد و لو   2012/2013

.كلمة  

 

 



 

 كلمة شكر

 

 

 

 

الحمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة العلم ونوره،ورفقنا في إتمام العمل المتواضع،لذا يسرنا أن  
نتقدم بالشكر الجزيل والعرفـان إلى األستاذ المؤطر السيد صالح فـالق شبره على مساعدات  

.و التوجيهات التي قدمها لنا النجاز هذه المذكرة  
" بخاري حفيظة"خت و الحبيبة دائما ودوما  وتحية شكر وتقدير إلى األساتذة المشرفة األ 

.التي لم تبخل علينا لحظة بتوجيهاتها ونصائحها القيمة، شكر ثم شكر    
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة علوم اإلعالم و اإلتصال الذين رفقونا من السنة  

.األولى إلى يومنا هذا  
.كما نشكر اإلطارات وموظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر  
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 : تمهيد

واألداة املستعملة هي املقابلة إضافة إىل ،كيفياعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي  

جمتمع البحث الذي عرفه . باختيار جمتمع البحث من وكالة اتصاالت اجلزائر والية مستغامن  ،املالحظة الغري مباشرة

 1"جمموعة من العناصر هلا خاصية أو عدة خصائص أخرى اليت وجب علينا البحث والتقصي"موريس أجنرس على انه 

أما جمتمع البحث يف موضوعنا هذا مكون من جمموعة من املوظفني لغرض من ذلك معرفة ما طبيعة االتصال احلديث 

باختيار   ،تصال احلديثة يف التسيري اجليد لألداء املهين واستعمال أنظمة جديدةباملؤسسة وكيفية استخدام تكنلوجيا اال

وهي مكونة من أربع عشر مبحوثني وسبعة مبحوثات وتعترب مقابلة البحث من ضمن تقنية مجع  ،عينة قصدية

املقابلة املوجهة أداة مرنة  البيانات يف العلوم االجتماعية اليت بفضلها يتم مجع البيانات واملعلومات بكميات هائلة ، أن 

وهذه املرونة متكن الباحث عموما من االطالع على اإلجابات والبيانات من املبحوثني دون االعتماد على اآلخرين  

د إىل ساعة ونصف ومت ذلك خالل اية  45كما أجريت املقابلة يف أوقات خمتلفة دامت مدة كل مقابلة من 

 06ولقد ضمت املقابلة حمورين احملور األول حيتوي على  2013ماي  25غاية إىل  2013األسبوع من شهر افريل 

أسئلة واليت غطت حمورين أساسني األول وسائل االتصال احلديثة املستعملة يف االتصال  09أسئلة أما الثاين ضم 

الدراسة األساسية قمنا داخل املؤسسة وثنيا كيفية استخدام تكنلوجيا االتصال يف حتسني األداء املهين قبل أن نقوم ب

  بدراسة استطالعية يف امليدان واهلدف األساسي من وراء هذا اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة 

ومن خالل هذه الدراسة توصنا إىل  النتائج التالية جتاوب العينة مع األسئلة املطروحة عليه ، تعديل وصياغة بعض 

  .بيانات املقابلةاألسئلة، حذف بعض األسئلة، كما قمنا بتحليل 
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  :بطاقة فنية حول المؤسسة  -1

الوكالة التجارية إلتصاالت اجلزائر مبستغامن هي شبكة ذات أسهم و رأس مال عمومي عملي يف سوق 

أوت  05مؤرخ يف  200/03الشركات وخدمات اإلتصال اإللكرتونية نشأا كانت مبوجب قرار وزاري حتت رقم 

ة هيكلة قطاع الربيد و املوصاالت من خالل هذا القانون مث فضل القطاع الربيد عن املتعلق و متضمن إعاد 2000

قطاع اإلتصاالت  إذا أعيد بعثها حتت تسميتها إتصاالت اجلزائر و هي مؤسسة إقتصادية ذات أسهم 

 05ودخلت الوكالة التجارية رمسيا يف ممارسة نشاطها إبتدأ .  180833دج مقيدة يف سجل  500.000.00

بتدشينها ، تقع بشارع بومجعة و سط املدينة الوكالة التجارية . حني قامت وايل والية مستغامن  2003ولية ج

إلتصاالت اجلزائر هي خلية الرئسية القاعدية الناشطة اليت تتوكل هامية تقدمي مجع اخلدمات شركة إتصاالت اجلزائر 

فعالية و جودة اخلدمة يف التكنولوجيا اإلتصال احلديثه خاصة لزبائنها و هدفها الرئسي هو إقناع الزبائن مبردودية و 

  .فيما خيص اإلتصاالت املقدمة هلم

  .لك هي مؤسسة خداماتية لذ

 03عاملة منهم ثالثة ) 32(رجال عمال دائمني إثنان و ثالثون ) 10(عامال منهم عشرة  42تضم املؤسسة  

سنة ، معظم العاملني خاضعني للتكوين معىن ، وكل عامل مكلف بعمله  50-24متعاقدات و سنهم يرتاوح مابني 

  .و هو مسؤول عنه 

يرأسها .أقسام كل قسم يقوم بوظيفة ، و كل قسم يكمل األخر الوكالة التجارية ألتصاالت اجلزائر متكونة من عدة 

  مدير و هو يسري مجيع األقسام و يراقبها مبا فيها العمال و املوارد املادية 

  2هياكل الوحدة العملية التصاالت الجزائر

ايب هلا و من املعروف إن هيكلة الشراكة و تقيم املهام من األعمال اليت حتقق النظام اجلديد و التسيري اإلجي         

أن الوحدة العملية التصاالت اجلزائر من بني الشركات اليت تعتمد هيكلة مؤسستها مما يناسب نوع العمل الذي تقوم 

 .به وذلك يف سبيلتحقيق النجاح وضمان املؤسسة اإلجيايب مستمر

  :   الوكالة التجارية

عملية لالتصاالت حسب هنالك وكاالت التابعة هلا حيث جند على تتواجد هذه الوكالة مبقر الوالية التابعة للوحدة ال 

مستوى والية مستغامن وجود أربعة وكاالت أو ملحقات، وكاالت سيدي علي، وكالة عني تادلس، وكالة ما سرة، 
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ووكالة مستغامن، وهي مؤسسة ذات نشاط جتاري ويتمثل دورها يف بيع خطوط اهلاتف و جندها تتكون من مصاحل 

  .، ولذا سوف نوضح سري عمل هذه املصاحل كاآليت  متعددة

  :أقسام الوكالة -1

  :    مصلحة الزبائن أو مكتب االستقبال  

تعترب هذه مصلحة بوابة و اجلزء احلساس للوكالة التجارية ،حيث جند أا أكثر تعامال مع الزبائن ،وجندها          

تتكون من ستة مكاتب للهاتف ثابت و مكتب للهاتف ثابت الالسلكي ومكتب للهاتف النقال موبليس و مكتب 

  أخر املتمثل يف مكتب شكاوي، يف انتظار إحلاق مكتب   TAX PHOUNEلألكشاك متعددة اخلدمات

  مهامها و دورها :

  - .منح الفاتورة للزبائن يف حالة ضياعها أو عدم وصوهلا إىل عنوان الصحيح 

على طلب الذي يكون . منح للموظفني الفاتورة املفضلة اخلاصة بكل أرقام اليت استعملها الزبون من هاتف بناء - 

  - .حساب األخريةمرفق معه نسخة عن بطاقة التعريف وفاتورة 

  -.  إعادة خط اهلاتف املنقطع مؤقتا بعد دفع مبلغ مبلغ الفاتورة

  -.إعادة النظر يف فاتورة يف حالة وجود خطأ يف الثمن أو العنوان

استقبال الزبائن يف احلصول على اخلطوط اهلاتف ثابت أو الالسلكي الذي يكون مصحوب معه نسخة 

  . طلب خطي+ عن بطاقة التعريف 

+ نسخة من بطاقة التعريف+ ويل خط اهلاتف الثابت للزبائن وذألك بعد إيداع ملف يتكون من طلب مكتوب حت - 

  .نسخة من عقد السكن + الفاتورة األخرية املدفوعة احلساب 

بيع  - - .توجيه الزبائن إىل املصاحل األخرى.متنح له الفاتورة. تقسيط مبلغ الدفع للفاتورة و ذألك بعد موافقة املدير  - 

  .بطاقة التعبئة خط اهلاتف

  -.بيع جهاز اهلاتف

  . مصلحة التجارية - 

تتكون هذه املصلحة من مخس موظفني كل مكتب له عمل خاص به حيث جند موقع أو مكتب إلنتاج            

ومكتب لكل ما يصعب على املصلحة الزبائن TAXIPHOUNEاألرقام   و مكتب لألكشاك متعددة اخلدمات

  . وجند هذه مكاتب تعمل عمل مكتب االستقبال. االستقبال يوجه إليه أو مكتب 
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  :  مهامها -

  .متابعة تنقل الطلبات اخلطية - 

  - .معاجلة االخطاء

  .متابعة اليومية ملعطيات الزبون يف الشبكة  -

  .منح أرقام اهلواتف بكل أنواعها - 

  . تأمني عالقة بني مركز اإلنتاج التقين و الوكالة التجارية -

إقامة جدول إحصائيات خاص بعدد املشرتكني يف خطوط اهلاتف الثابت و الالسلكي  ، و األكشاك متعددة  -

  . اخلدمات

  . متابعة اخلطوط اخلاصة -

 . معاجلة األخطاء -

  :المصلحة المالية-

ملتعلقة بالوكالة هذه املصلحة مكونة من سبعة موظفني، مبا فيهم مسؤول مصلحة جندها تتكفل بكل الشؤون املالية ا

  . التجارية حيث جند هذه املصلحة تكمل عمل املصلحة التجارية

  : مهامها و دورها -

  . معاجلة األخطاء املالية - 

  . مع الفاتورة املدفوعة احلساب 37مقارنة جدول الربيد  - 

  -.متابعة الفاتورة غري مدفوعة احلساب بتقسيطها أو قطع خط اهلاتف

  . خالل شهر أو سنة حساب مداخيل الوكالة- 

  . حساب ميزانية الوكالة خالل شهر أو سنة - 

  :االحتجاجات قسم  -3

إن الفاتورة عندما تكون يف نظر الزبون مرتفعة الثمن و غري منصفة يف حقه يتقدم بشكوى إىل مكتب االحتجاجات 

رقم التسجيل يوجه إىل املركز نسخة عن الفاتورة األخرية مث يتم تسجيله مع إعطاءه + الذي يكون مرفق بطلب خطي 

التقين من أجل املعاينة  ، بعد  خروج الفرقة لتفقد و معاينة اخلط اخلارجي للهاتف و بعد املالحظة و التسجيل توجه 

األورق لإلمضاء من طرف مدير الوكالة التجارية مث إىل مدير الوحدة العملية بعد اإلمضاء ترجع إىل قسم 

  .احملتجني  االحتجاجات ليتم الرد على
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  .  تسعيرة المكالمات للدقيقة بدون احتساب الرسوم -2

  :المكالمة الوطنية   2-1

  .دج 2 -------------------- داخل الوالية   -

  .دج 6 -------------------- بني الواليات   -

  .دج 9 ---------- ) الوطنية. جنمة . جيزي . خط موبيليس(حنو احملمول  -

  :للدقيقة بدون رسوم) دج( المكالمات الدولية  2 – 2

  .دج 24 ------------ بلدان مغرب العريب  -

  .دج 34 -------- إيطاليا  –فرنسا  –أسبانيا  -

  .دج 36 -----  ---------- ربا بقية بلدان أو  - 

  .دج 50------------------------- أمريكا  -

  .دج 46 ------------- بلدان خليج العريب  -

  دج 55 ------------------------- أفريقيا   -

  دج 60 --------------------------- أسيا  -

  :خدمات أخرى -3

  :االطالع على الفاتورة عرب األنرتنت  - 

ميكنك االطالع على فاتورتك اهلاتفية عرب األنرتنت على موقع اتصاالت  اجلزائر  - 

WWW.Algerietèlecom.dzl .  

  .االطالع على الفاتورة عرب اهلاتف- 

 من أي جهاز ثابت 1544هذه اخلدمة ستسمح  لك باالطالع  على مبلغ فاتورتك اهلاتفية بتشكيل رقم  - 

.  

  :  مركز االستعالمات   -

  :معلومات حول اخلدمات اهلاتفية التصاالت اجلزائر شكل جمانا من أي جهاز ثابت الرقم  ألي

   .للزبائن العاديني- 100

  . للحسابات الكبرية- 101



 الجانب الميداني

 

77 

 

  . للمؤسسات الصغرية و املتوسطة- 102

   : خدمة األنترنت -4

، وقد تضع حتت تصرف الزبائن خدمات عرب األنرتنت من النوع الرفيع « Djawab » مؤسسة جواب

  حىت يتمكن الزبون من خالله من  معرفة خمتلف خصصت موقع خاص ا 

  httpo//www.djawbe.dz املعلومات اليت ختص املؤسسة و م الزبون يف نفس الوقت

. املؤسسات و الشركاتأن تقدم خدمات على شكل حلول ملختلف  جوابوقد استطاعت مؤسسة - 

إخل و بثمن تنافسي و قيود مدروسة و نستطيع .......... لمعاهد و اإلدارات و النوادي سيرب كايف لكذألك 

  أن نفرق بني نوعني من الشبكة اهلاتفية

  :1515االتجاه عبر الشبكة الهاتفية :

 motإىل كلمة السرو    Nom d’ utilisationهي معادلة ال حتتاج إىل اسم مستعمل  1515أل  - 

de passe     

فليس لكم إال أن . جمة مع فاتورة اهلاتف مد  فرسوم األنرتنت . كما أن هذه املعادلة ال حتتاج إىل اخنراط   - 

  .حىت يتم الدخول يف شبكة األنرتنت و هذا منوذج إشهاري يبني أكرت هذه اخلدمة 1515تشكلوا 

� L’internet facile et a la parlée de tous  

� Une ligne téléphonique 

� Un ordinateur  

� Un modem intégré ou séparé  

� Et vous étés prêt a server 

  :1533االتجاه عبر الشبكة الهاتفية  -

املشرتك يف  هذا اخلط جيب ان يتجه اىل نقاط االتصال املكلفة بتسويق مثل هذه اخلدمات ليشرتي 

اللذان  Mot de passeكلمة السر     nom de userاملستعملبطاقامتسبقة الدفع حتتوي على اسم 

 .يسمحان له بالدخول يف شبكة األنتلرنيت

و يف هذه احلالة تدفع فاتورة األنرتنيت من قبل املشرتك،و يكون الدفع مستقل عن فاتورة  اهلاتف و هذا منوذج 

  . إشهاري يبني أكرت هذه اخلدمة

� l’internet facile et à la parlée de tous  
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� un ordinateur  

� un modem intégré ou séparé 

Surfez à budget mai bisé !!!!! 

� un simple numéro le 1533 

� des cartes de 400 da ttc /20 heurs 

� sur tout le Teri toue màloinnale 

 Atout moment 24h/24h 

Jour et nuit 7j /7  

E toute liberté ! 

� abonnement  

� Carte pré payée    

� Mot de passe user Name 

  :فوري -

من  اخلدمات اجلديدة اليت عرضة من طرف اتصاالت اجلزائر ودالك بأسعار  منافسة  ADSL تعترب

استجابة لتطلعات السوق و قد تلقت هده اخلدمة اقبال كبري يف مجيع الوسط اجلزائرية عامة و الوسط 

  . املستغامني خاصة

   internet haut débet وهو األنرتنت العاملية ADSLو

   ADSL فوري: السرعة 

                                               INSTLATION GRATUITE   التجهيز جماين

              

 ODA »                                                        frais »مصاريف االشرتاك 

d’abonnement  

                                                   avantages promotionnels        امليزات التعبئة
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           pour abonnement de 6 mois اشهر 06االشرتاك ملدة 

                                                                  le modem gratuit املودم جماين

                                

   pour un abonnement d’une année  االشرتاك ملدة سنة

  ما إلضافة اخلدمات عند حمدودة ملدة شهرين

plus 2 mois supplémentaires de service illimités 

  .USD:6000DA    ,PKO 1200DA أشهر  6شرتاك يف مدة أقل من دام لة املو قيم

هو خدمة اإلنرتنيت ،عريضة النطاق فائقة السرعة من اإلتصاالت اجلزائر  :انيس بلويس  - 

مستند على تكنولوجيا اإلتصال حديثة ،متوفر بصفات خمتلفة من حيث الشرعة الفائقة و التكلفة )جواب(

  .أقل 

  :عمالءو هذا حسب ال

 ANISEHOMEوANISEELITEبالنسبة للعمالء اخلواص و العمالء مهنيني األحرار،هناك خدمة 

  .ميقا بايت 08كلوبايت يف الثانية و   512تقرتح األإنرتنيت عليهم بتدفق ما بني 

ميقا  20ميقا بايت حىت  1يوفر األنرتنيت فائق السرعة من   anise proهناك خدمة :با لنسبة للمحرتفني 

هذه التقنية متوفرة يف املناطق الكبربة للوطن على غرار اجلزائر .بايت 

على أن تشمل التغطية ذه اخلدمة،كل مناطق الوطن يف .العاصمة،وهران،سطيف،شلف،قسنطينة،مستغامن

  .الفرتة القادمة 

  .أشهر 06لإلشرتاك أزيد من مينح مودام  جمانا بالنسبة  - 

شهر إىل  01دينر جزائري خمع إحتساب كل الرسوم بالنسبة لإلشرتاك ما بني  5000سعر املودام حدد ب  - 

  .تاريخ بداية الفعلية تعرض أنيس بلوس 2010سبتمرب  05و قد حدد يوم .أشهر 05

  :خيضع هذا العرض لشروط  - 

اجلديدة لإلتصاالت اجلزائر و فقا كذالك ألهلية اخلط اهلاتف صاحل فقد ملنطق اليت تشملها الشبكة الربط 

  .الثابت وفيما يلي ،الوكالت التجارية إلتصاالت اجلزائر املعنية بالتسويق أنيس بلوس

  نقاط قوة االتصاالت الجزائرية -5
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تصاالت مع شركائها متكنت ا ،و بالتعاون ،التطور التكييف ،خدمات جديدة بفضل دعم سياسة شراكةاملرونة

انرتنيت عالية  ،اجلزائر من عرض خدمات جديدة بأسعار منافسة و استجابة لتطلعات السوق

متكن  ،إن سياسة الشراكة املعتمدة من طرف اتصاالت اجلزائرWLLWIFIاهلاتف الالسلكيADSLالسرعة

من احلفاض على قدرت عال من الكفاءة التقنية يف حميط دائم التطور خاضع لضغوطات 

  .ANISSEزيادة حبدهANISSEPLUSاملنافسةخدمة

  قوة اتصاالت جزائر بالنسبة للشبكات و الخدمات دولة -6

  .تم اتصاالت اجلزائر بتطوير حجمها الدويل و املشاركة بدالك يف تنمية جمتمع االعالم االيل للجزائر      

  دولة عن طريق حبالت حتت البحريةقدرات معتربة يف اشرطة عابرة 50عرض توصيالت رقميه مؤجرة حنو 

k/s 60 من mb/s34  خدمات تقنية خمصصة ضمانات اعادة التشغيل يف تصال متعاقد عليهاقاعدة

  .للمؤسسة

  مركز ذو جودة عالية - 

بطلبام بعني االعتبارادوات و وسائل تسري ومعبئات وتكنولوجيا  ذارضاء الزبائن و ارشادهم واالخ

  .املالئمةميادين الكفاءة و اليت متتل فياستقبال املكاملات

  مشاكل كل اتصاالت جزائر -7

كدلك بالسمة االتصاالت او الوحدة العملية ,من معلوم ان كل مؤسسة هلا عراقيل ومشاكل نوجهها          

  :التصاالت ادا ال ختلوا من نقائص و صعوبات تواجه نشاطها و من بني هده مشاكل ندكر ما يلي

يف بعض مناصب  صغر حجم الوحدة مما يؤدي خلق نوع من االكتضاض يف تقدمي عمل املصاحل لزبائنشعور

مما ينجم عنه تأخري يف اداء العملنقص املستوى التكويين للعماالملنازعات اليت تقع بني الوحدة العملية 

  .التصاالت و الزبائن و املشرتكني 

  

  

  

  

  

  تحليل المقابالت
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  .جدول السمات العامة 

  تاريخ إجراء المقابلة  الخبرة  المستوى الدراسي  السن  الجنس  رقم المبحوث

  11:05إلى10:00من2013ماي  20  21  جامعي  45  ذكر  01

  10:15إلى  09:00من2013ماي18  09  جامعي  28  أنثى  02

  09:45إلى 09:00من 2013أفريل 28  16  ثالثة ثناوي  36  أنثى  03

  16:15إلى15:00من2013ماي08  25  رابعة متوسط  45  ذكر  04

  12:10إلى11:00من2013ماي15  10  جامعي  33  ذكر  05

  16:10إلى15:00من2013ماي06  12  جامعي  36  ذكر  06

معهداإلتصاالت   46  ذكر  07

  السلكية وال سلكية 

  09:15إلى08:20من2013أفريل29  25

  15:45إلى14:30من2013ماي20  18  جامعي  43  ذكر  08

  16:00إلى201314:45أفريل29  20  جامعي  46  ذكر  09

  15:00إلى13:00من2013ماي02  01  جامعي  25  أنثى  10

  15:00لى11:00من2013ماي02  13  ثالثة ثناوي  43  أنثى  11

  11:00إلى10:05من2013ماي06  22  ثالثة ثانوي  45  أنثى  12

  12:30إلى11:45من2013ماي23  33  ثالث ثناوي  53  أنثى  13

  12:40إلى11:30من2013أفريل25  02  جامعي  26  أنثى  14

  

إلتصاالت اجلزائر بوالية مستغامن ، اليت مبحوث موظفي باملؤسسة وكالة التجارية  14مث إجراء املقابالت مع 

سنة ، يشتغلوا مبختلف مصاحل الوكالة العمليتني ، خبربة متافاوته ترتاوح ما  46سنة و  25ترتاوح أعمارهم بني 

  .10إىل أكثر من عشرة سنوات ) 02(إىل سنتني ) 1(بني سنة 

   



 الجانب الميداني

 

82 

 

  ؟المؤسسةماهى وسائل لال تصال المحديثة  المعتمد ة داخل : المحور ألول

من خالل هدا احملور ستتم معرفة و سائل االتصال املدنية املعتمدة داخل املؤسسة وكالة التجارية 

التصاالت اجلزائر ب مستغامن فيما تفيدهم تلك الوسائل و كيف ساهم يف تسري احلسن ال داء املعىن كيف  

ني يف تكنولوجيا  اجليل الثا كانت طبيعة االتصاالت قبل ادخال تقنية االمسان وماذا أضافت هلم ورأي املوظف

ماهي وسائل االتصال احملديثة املستعملة : ما بالنسبة للسؤال االولأ.وهل إستفادت املؤسسة منها  G3لث 

  . ؟داخل مؤسستكم

وهذا السؤال أجاب عليه أكثر املوظفني من مجيع أقسام أمجع معظم املبحوثني  على أم يستخدمون وسائل 

املؤسسة أثناء العمل من انرتانات و االنرتنيت و حىت اهلاتف الذي هو صاحل لكل االتصال احلديثه داخل 

  .زمان و مكان و مازال حيافظ على مكانته إىل حد اآلن

ذات خربة ) 04(بإعتباره من وسائل االتصال سواء السلكية و الالسلكية ونستشهد باملبحوث  رقم

أن االنرتنيت يف أكثر الوسائل " م التقين الذي قالسنة مستواه الدراسي سنة رابعة متوسط عامل بقس 25

سنة ومستواها  16ذات خربة ) 3( وأجابت أيضا املبحوثة رقم" التكنولوجية احلديثة استعمال يف اخلدمة تاعنا

إن االنرتنيت و االنرتانات يف رأي هي األكرت الوسائل إستعماال " الدراسي الثالتة ثانوي و تعترب موظفة رئيسية 

ن توجد وسائل أخرى  متل االكسرتانت لكن األنرتنيت و أنرتانات تعترب شبكة االتصال الداخلية يف و لك

  .الوحدة حيث يتم بواسطتها تبادل البيانات و املعلومات فيما خيص النشاطات و اخلدمات بينهما

انه "لة فاجاب سنة مستشار املؤسسة الصغرية و الكبرية، مهندس دو  20ذات خربة ) 09(رقم  المبحوثأما 

نستعمل االكسرتانت الا أسرع و ترتبط ببعضها البعض عن طريق االنرتنيت لتسهيل تبادل املعلومات و 

اخلدمات بني الوحدات العملية االخرى او شبكات القاعدية االخرى مثل اجلزائر عاصمة ، وهران حيث 

دة اىل مكان سكن الشخص  وهذا يستطيع اي شخص تسديد الفاتورة من اي والية وتصل الفاتورة  مسد

بأن )  1(و املبحوث رقم ) 2(وكان هناك توافق يف اجابة بني املبحوثة رقم  GHIAعن  طريق نظام 

طبيعة العمل ) " 2( الوسائل االكثر استعماال يف الربيد االلكرتوين هو البلريد اإللكرتوين  نستدل  باملبحوثه رقم

) 13( هي عاملة مبصلحة  تكوين املوظفني يف حني صرحت املبحوثه رقم "تتطلب استخدام الربيد االلكرتوين 

انا ال احتاج اىل هذه " سنة عاملة مبكتب خاص بأكشاك مستواها الدراسي الثالثه ثنوي اليت قالت 30خربة 

الذي إعطى شرح وافرعن وسيلة  04اضافة اىل اجابة املبحوث رقم "الوسائل بل احتاج فقط اىل ورقة و قلم 

االطالع عن الفاتورة عرب االنرتنيت و حىت فاتورة هاتف :نرتنيت الذي تكلم عن خدمات هده الشبكة هي األ
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وحىت  اطالع   WWW.ALGERIETILICOM.DZعرب االنرتنيت على موقع االتصاالت اجلزائر

  .  1544عليها عن طريق اهلاتف الثابت على رقم 

ابق حيث حتدث عن امهية مركز االستعالمات للمعلومات اضافة اىل ما صرح به س)  09(رقم  اماالمبحوث 

 102للحسابات الكبرية ،  101للزبائن العادين، 100الرقم : حول خدمات اهلاتف ، اعطى ارقام كاأليت 

و اجاب رئيس املصلحة بيع تكنولوجيا االتصال و تكملة للمبحوث رقم . للمؤسسات صغرية و متوسطة 

 وهي األمسان من اخلدمات اجلديدة اليت  عرضت من طرف اتصاالت حتدث عن خدمة جديدة أال)  09(

اجلزائر و ذالك بأسعار منافسة استجابة لتطلعات السوق ، و لقد لقيت هذه اخلدمة اقبال كبريا يف وسط 

   + anisse. ومسي كذالكou débit ، جمتمع اجلزائري ، و االمسان هي االنرتنيت عالية السرعة 

  فيما تفيدكم تلك الوسائل كيف تساهم يف تسري احلسن للعمل ؟: للسؤال الثانيما بالنسبة ا

هذه الوسائل احلديثه "سنة مستواه اجلامعي  20ذات خربة  46سن  )09(المبحوث رقم اجابت "   

  ". تساهم بشكل فعال يف حتسني خدمات اإلتصاالت جودة و سرعة يف ايصال املعلومات

  تعمل بقسم التقين. سنة 22ذات خربة ) 11(قم ر  المبحوتةايضا اجابت     

  "هذه الوسائل تفيد يف حتسني اخلدمات وسرعة ايصال املعلومات و تنظيم الوقت بتكلفة اقل "قالت   

سنة مستواه التعليمي اجلامعي، الوظيفة رئيس مصلحة وسائل  45ذات خربة  )1(رقم  اما المبحوث

سائل احلديتة حاليا يف ارسال و استقبال املعلومات و البيانات يف تفيد هده الو " تكنولوجيا االتصال أجاب 

وقت جد قياسي مبقارنة مبا سابق مثل الفاكس ، حاليا بواسطة الربيد االلكرتوين ارسال املعلومة من دون 

هذه اخلدمة تسمح بوصول املعلومات و البيانات يف وقت ظريف و تقصريا للوقت و املسافة ، الوقت . وسيط 

  . مسيت عند املبحوث بالشبكة االفرتاضية "  مهم

" تفيد هذه الوسائل يف نقل اجليد لسري معلومات بسرعة فائقة " اليت اقرت بأن)  08(رقم  اما مبحوثة

على نشاطها و متكن املوظفني من ارسال املعلومات و إستقباهلا عرب اي مسافة و يف ل املؤسسة و االضطال

  .اي مكان ويف اي وقت

  هل تعتمدون على تقنية االتصال عن بعد؟: لنسبة للسؤال الثالثاما با
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سنة مستواها التعلمي اجلامعي، تعمل باملكتب اخلاص  28اليت تبلغ من العمر ) 03(رقم اجابت المبحوثة

الربيد االلكرتوين دائما عن طريق شبكة " قالت طبيعة عملي تستلزم االتصال عن البعد " بالتكوين املوظفني،

  . نيت االنرت 

تقريبا باجابة مشاا  حيث تقنية االتصال عن بعد داخل املؤسسة )  06(و ) 04(رقم  أقرى المبحوث

  .للمؤسسة    GHIAتكون وفق نظام

نعم نعتمد على تقنية االتصال عن بعد و اليت وفرا الشبكة االنرتنيت و ) : " 09(رقم  واجاب المبحوث

  "EMAILخدماا الربيد االلكرتوين

تقنية االتصال عن بعد غري متوفرة يف كل مصاحل املؤسسة و لكن طبيعة عملي ) 1(رقم  اجاب المبحوثو 

 المبحوثةكما صرحت " تتطلب هده التقنية و املثمثل يف الربيد االلكرتوين كما الميكن إستغناء عن اهلاتف 

لتقليدية حسب طبيعية عمل، بعدم استعمال هذه التقنية أثناء العمل وذالك إلستعمال وسائل ا) 13( رقم

  .متل عمال قسم االستقبال

ه الوسائل بل احتاج فقط لورقة و قلم ذهيل تقول انا ال احتاج ا)  13( رقم المبحوثةو هذا ما اقرت به  

  .الرسائل الربيدية ة إيل اضاف،على حد تعبريها 

بعد ، و اعتربا اهلاتف وسيلة  اما ال يستخدمان االتصال عن) :  10(رقم ) 08 (المبحوثينكما اكد يل 

  .االتصال عن بعد

كما  .صرح العديد من املواظفني بأم ال يعتمدون على تقنية االتصال عن بعد بل يستخدموا اهلاتف 

  .بان االتصال عن بعد فقط يف مصاحل  التقنية)  11(رقم  المبحوثهصرحت 

  ادخال تقنية االمسان ؟كيف كانت طبيعة االتصال قبل    :اما بالنسبة لسؤال الرابع

يف سرعة اقل من  ثانيتني،   le débit يطلع" مبحوثني قالو) 14(من بني )  05(اجابو على هدا السؤال 

عالية    dérangementميقا يف االغلب ، و فائدا نقص االزعاج 20ميقا اىل  02وحتول تدفق من 

  "التدفق

هي "العامل رئيس مصلحة بيع وسائل تكنولوجيا االتصال بشرح وافر ): 01(رقم  المبحوثوكما اعرب 

حاجة ضروري اصبح امر حتمي إلدخال هذه التقنية جديدة، حسب متطلبات املؤسسة باعتبارها مؤسسة 

ال بد من املؤسسة ان تنتقل "    la qualierجتارية و كذالك طلبات الزبائن كما اا اضافت نوعية جديدة
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حتول " مرحلة اىل اخرى حسب التطور اجلديد للتكنولوجيا االتصاالت احلديتة كما صرح بصريح العبارة  من

ميغا الصحاب املهن  20ميغا للزبائن و  08ميغا اىل  2فائدا عالية التدفق من " اتمع اىل جمتمع افرتاضي

  .اخلاصة

مبحوث بام ال بعرف الكثري عن هذه التقنية اجلديدة ، ليست انا ) 14(من بني  مبحوثين) 07(وصرح 

  ".سرعة التدفق تكون عالية" معلومات مفصلة حوهلا ، الشيء الوحيد الذي يعرفونه هو
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  ردود فعل زبائن حول تقنية الجديدة االمسان ؟:  بالنسبة لسؤال الخامس

ان ردود فعل الزبائن حول تقنية االمسان، طبيعة الزبائن عند  )01(رقم  المبحوثاجاب عن هدا السؤال   

مساع دخول تكنولوجية جديدة اىل السوق او مؤسسة االتصاالت بطبيعة احلال فسوف يتسابق الزبائن على 

يف ية " القت استحان كبري من الزبائن "اقتنائها،وجتريب هذه التقنية اجلديدة ومقارنتها بالتقنية القدمية ، 

  " .أن جمتمع اجلزائري فضويل "تصريح قال ال

اتمع اجلزائري جنده دائما يف متابعة اخبار و سرية تكنولوجية " الن) 09(رقم  المبحوثتوافق معه 

  " االتصاالت تضهر يف السوق 

  " لقيت استحسان و اهتمام عديد من الزبائن  "مبحوث) 14(من بني  مبحوثين) 05(أقرا 

رضى "يف االعالم األيل  ماستار سنة مستوى الدراسي  25بالغة من العمر )  10( رقم بالمبحوثةنستدل 

  ".الزبائن من هذه تكنولوجيا كما أن انقصت الشكاوي

ال يوجد ردود فعل زبائن هذه التقنية، و هذه األخرية  كانت مرفوضة " أقرت بأن )  06(رقم  المبحوثةاما 

االحياء شرفية ووسط املدينة و هناك أحياء اخرى مل نصلها بعد على الزبائن الا ادخلت باالحياء خاصة 

  .ذه الثقنية خاصة األحياء الغربية للمدينة
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  مارايكم في تكنولوجيا الجيل التالت و هل استفدت المؤسسة منها؟: اما بالنسبة لسؤال السادس  -

  .هناك من املبحوثني الذين مسعوا ذه التقنية و هناك من العلم له ذه  التكنولوجيا االتصال اجلديدة      

ولكن من املبحوثني الذين هلم علم وهم كثري أقروا برأيهم الذين أمجعوا على أن رأيهم حول هذه تكنولوجيا  

سوف تفيد املؤسسة كثريا خاصة فيما خيض االتصال أفضل تكنولوجيا االتصال، إذا إدخلت إىل املؤسسة 

إال أن هذه التقنية هلا . سرعة تدفق املعلومات العالية وتفادي الكثري من مشاكل اليت تعاين منها  املؤسسة

  .عالقة باهلاتف النقال

اما فيها خيص  ادخاهلا  للمؤسسة "  بزاف مشاكل  teivtierقالت ) "  02(رقم   بالمبحوتةتشتشهد  

ؤسسة إىل  حد اآلن مل تستفيد منها يف كامل تراب الوطين، منطقة واحدة استفادت  منها يف الشرق فان امل

  .اجلزائر

  .كانت اإلجابات متشاة قالو أا يف طور اإلجنازات باملؤسسة)  11(رقم  أماالمبحوثين

رأي كل ".خالل شهرين أو شهر سوف تتدخل هذه التكنولوجيا اجلديدة"قالت ) 11( رقم و مبحوثة

  .املبحوثيننظروا إيل هذه تكنولوجيا اإلتصال  احلديثة  نظرة  تفاؤل و اتسحسان و رضى
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  خاص بالمحور األول  اإلستنتاج

  .و بإختصار ما ميكننا استنتاجه من احملور األول املتمثل  يف وسائل االتصال احلديث  داخل املؤسسة

نالحظ أن  االنرتنيت من الوسائل األكثر استعماال أي اليت  متثل  أحد اخليارات تكنولوجيا االتصال  :أوال

احلديثة  معاصرة أما املؤسسات االقتصادية االستتمارية اخلدماتية ذالك يف ظل تفردها باإلعتماد على االتصال 

  3"عالمة من العالمات من العصر"على احلاسوب االلكرتوين مبا اصبحت 

اإلهتمام . وخدماا تنفع مصاحل املؤسسة و موظفني يف سرعة التواصل بني هذه العمليتية و الوحدات األخرى

  بالزبائن و جلبهم لتعامل مع مؤسسة اعتبار األنرتنيت فضاء افرتاضي يسمح بتجميعمصادر 

  .املعلومات املختلفة

فهي متثل أرقى ما توصلت اليه            . حسن للعملوسائل االتصال احلديتة هلا فوائد عديدة يف تسيري  :ثانيا

البشرية من تطور و إمتزجت بكل وسائل االتصال أال وهي شبكة األنرتنيت تساهم بشكل كبري يف هذا 

التطور و من خدماا الربيد االلكرتوين أكرت اخلدمات شيوعا و استخداما، متكن من تبادل املعلومات مع  

  .ولة اإلرسال و اخنفاض التكاليف و إختصار املسافةخمتلف جهات العمل، سه

االنرتنيت جاءت بالكتري من فوائد و اخلدمات اليت بواسطتها وجدت تقنية االتصال عن بعد، من  :ثالثا

املؤمترات و اإلجتماعات و ميكن مشاركة فيها عن طريق االتصال عن بعد،  سرعة االتصال و االرسال و 

  .االستقبال

  .2"تصال املباشربني  جهازين لعملتني خمتلفتني  لرؤية شاشة أحدمها كالتجربة البصرية ملونة سريعةامكانية اال"

  .MSN طبيعة االتصال قبل ادخال تقنية األمسان :رابعا

  أي انقطاع شبكة من حني إىل حني آخر. ميغا و انقطاع وتشويش يف االتصال2كان تدفق معلومايت 

الفئة األوىل من املوظفني من يقول . تقنية اجلديدة لألمسان ينقسم اىل فئتنيردود فعل زبائن حول :خامسا

  .لقت االستحسان و رضى من قبل الزبائن 

ان الزبون دائما متطلع على كل ما هو جديد يف جمال تكنولوجيا االتصال احلديثة اي تتماشي مع 

) 10( يوميا حسب ما افاد به املتطلبات،اي يسعى اىل االفضل تفادي للشكاوي الىت  كانت مطروحة

مبحوث اأما الفئة الثانية اليت أقروا بعد وجود رد فعل زبائن الن هذه التقنية مفروضة )   14(مبحوثني  من 
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على الزبائن،أي ادخاهلا يكون حسب األحياء و ال ميكن ادخال ميكن ادخال هذه التقنية و تقنية أخرى 

  .لتسهيل العمل

تكنولوجيا االتصال جيل الثالث و هل استفادت املؤسسة منها،  مؤسسة  رأي املوظفني حول :سادسا

اتصاالت اجلزائر تسعى دائما اىل اقتناء تكنولوجيا االتصال أكثرتطورا  يف خدمات إلستقطاب إهتمام الزبائن 

  .و إعطائهم اعتبار و اشرتاك لتعامل مع مؤسسة

تصال الداخلي هلا سرعة التدفق عالية و ختلص إدخاهلا اىل مؤسسة سوف تفيد املؤسسة كرت يف جمال اال

املؤسسة من مشاكل عديدة اليت تعاين منها من موضفني جزائرين أن احلد اآلن مل تدخل هده التكنولوجية 

  .اجلديدة اىل املؤسسة أو فئة اخرى اقرت تنظر هلا نظرة تفاؤل و استحسان و حسب علمهم 

  طورة اذا ما قرنت مع مؤسسات أخرىوسائل االتصال املعتمدة داخل املؤسسة مت

تساهم هذه التكنولوجيا يف إضافة قدرات تكنولوجيا اجليتل الثالث إىل شباكات " تكنولوجيا اجليل الثالث ،

هو تكنولوجيا جديدة للشبكات اخللوية الرقمية ،مصممة خصيصا لتكن سرعات بث عالية .اخللوية قائمة 

  ."املتعددةجدا للبيانات و نوصل حمتوى الوسائط 
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استخدام تكنولوجية االتصال الحديثة في تسيير من خالل هذا المحور معرفة كيفية : المحور الثاني

تكنولوحية االتصال احلديثة  تسري املؤسسة كيف تتم نقل املعلومات و نبادهلا كيف كان االتصال  استخدام

ا اتناء العمل و رايهم حول عصر التكنولوجية قبل ادخال تكنولوجيا االتصال هل ميكنهن االستغناء عنه

  .االتصال احلديثة

  كيف يتم نقل معلومات و تبادلها في عمل داخل مؤسستكم  –انا بالنسبة للسؤال االول 

صرح اجلميع املبحوتني انه يتم نقل املعلومات و تبادهلا داخل املؤسسة اليت يعمل ا عن طريق االنرتنيت و 

  ستخدم من الشخص يف اغلب االحيانالربيد االلكرتوين وي

من هنا خندمو باالنرتنيت و االنرتنات و اذا بغيت نتواصل مع زماالئي فيما بني )02(نستشهد باملبحوت رقم

و ال هاتف و مرات نروح در   E-mailاملصاحل املؤسسة يستعمل االنرتنيت من خدماا الربيد االلكرتوين

   "معاهم روحي

  املعلومات و البيانات خارج املؤسسة فيعتمد عن االنرتنيت و الربيد االلكرتوين فقط اما بالنسبة اىل نقل

والىت تقول باش نقلو املعلومات املؤسسات االخرى اليت تتعامل معها ) 03( هذا ما اعريت عنه املبحوتة رقم

انت هذه املعلومات نستخدم االنرتنيت خاصة الربيد االلكرتوين النه يتميز بسرعة و ربح الوقت خاصة اذا ك

صرحت ثر هذه اخلدمة يستعملها املدير اك  bon de demandéحتتاج نقلها عن طريق بريد الكرتوين متل

 قالت يتم تبادل املعلومات و بيانات عن طريق وسائل االتصال املدنية من بينها املؤسسة) 11( املبحوتة رقم

system ة االوراق ألن يف بعض مراتوكذالك يبادل املعلومات و تنقلها يكون بواسطc’est obligé  

  .يقةثكاين يف تلك و   caché يكون
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  ؟ل تحقق لك هذه للوسائل ما تريده من اتصاالت لنقل معلوماته:لثانياللسؤاااما بنسبة 

اختفت الراء و األجوبة فما بني مبحوثني هناك من يقول نعم حققت ما نريده من اتصال و هناك 

ينفي و أن معظم املبحثني ان استخدم هذه الوسائل حيقق  ما يريده من اتصال ونقل من مبحوثني من 

  )20( املعلومات و ذلك خاصة االنرتنت و الربيد االلكرتوين متلما قالت املبحوته رقم

يف حني ان فئة اخرى من املبحوتني ترى ان هده رسائل ال جتقق هلم ما يريدونه من االتصال لنقل املعلونات و 

ك  موع عراقيل اليت تواجههم عند استخدام هذه وسائل مثل مشاكل تقنية و العطل الفين لألجهزة ذل

 ان مشكل الوحيد الدي نتلقاه هو  نروح و جني) 05( ناهيك عن مشكل التكوين حيث تقول املبحوتة رقم

''la connexion تروح وجي ''.  

اإلتصال من نقل معلومات ميكن اإلتصال يف كل  أكيد حققت ما نريده من)" 11( و صرحت املبحوثة رقم

  ."وقت نريده من دون حتديد

  ؟كيف كان االتصال قبل ادخال تكنولوجيا االتصال الحديثة  :السؤال الثالثاما بالنسبة 

كان االتصال قبل ادخال تكنولوجيا مبحوث ) 14( من بني أربعة عشرة مبحوثين) 08( اجاب مثانية

للغاية و متعب و يع قل سري املعلومات  و البيانات  عند اجناز اي عمل بستغرق  بطىيء. االتصال احلديثة

وقت طويل مىت ينجز العمل كان ال وجود لشبكة االنرتنت كانت هل فقط اىل اجناز هاتف ثابت كانت 

  .املؤسسة مد جمه مع بريد املواصالت

انت الوسائل  اليت نستعمل  يف كانت عملية االتصال  بطيئة جدا و ك) "01( رقمالمبحوث ونستشهد ب

كنا تواصل باهلاتف  يف )  08(رقمالمبحوث و قال  ايضا " االتصال  هي كالتايل هاتف و الربيد  العادي

  " بعض املرات و ننقل  بأنفسنا االوراق اىل مكاتب املعينة و خارج املؤسسة نستعمل الربيد العادي

المبحوثين كان االتصال تقيل أو معقد للغاية أي تقليديا كما أقرا )  02(رقم  لمبحوتةاضافت ا

ليس ىل علم كيف كان االتصال قبل ادخال "مبحوث )  14( من بني أربعة عشرة)  14(و)10(رقم

   ".التكنولوجية االتصال ألين كي دخلت ميدان املهين وجدت تكنولوجيا االتصال احلديتة احلاسوب واالنرتنيت

  

  

  ؟شي مع التطور التكنولوجيا االتصالماكيف ترى المؤسسة تت: الرابعسؤال ل اما بالنسبة



 الجانب الميداني

 

92 

 

  سنة مستواه جامعي رئيس مصلحة 21سنة ذات خربة )  45( البالغ من العمر)  02( رقم المبحوثاجاب 

تتماشى ان املؤسسة مرغمة على ادخال تكنولوجيا االتصال املتطورة الا مؤسسة جتارية خداماتية  هي "

حسب متطلبات السوق املؤسسة هي اليت تأيت بتكنولوجيا االتصال احلديثة و هي اليت تسوقها او تبيعها 

   ".الزبائن و تعرفهم خبدماا

نعم املؤسسة هلا وسائل و امكانيات تتماشى مع التطورات احلالية طبيعة " 02"رقم المبحوتة كما قالت 

  خاصة يف جمال االتصاالت اليت تظهر عملها حتتم عليها متابعة هذا التطور

امجعو باا متاشى مع تطور االتصايل تكولوجي احلديث ) 10)(9)(4(مبحوثنب رقم )   3(وأقرى ثالثة 

  مقارنة مع املؤسسات التجاربة األخرى من األفضل يف جمال تكنولوجي االتصال

تطور الذي ال بد ان تكون عليه املؤسسة و كما يوجد راي خمالف لبعض املبحوثني بأن املؤسسة مل تصل اىل ال

 23سنة دات خربة  48بالغ من العمر " 07"هي نقص الكبري يف الوسائل احلديثة و تشتهد باملبحوث رقم 

عامليا مقارنة بالبلدان املغرب العريب، املغرب و تونس  173اجلزائر متثل املرتبة "سنة مستواه اجلامعي الذي قال 

31".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟هل هناك اهتمام بوسائل االتصال الحديتة :الخامس بالنسبة للسؤالاما 
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وقد اكد معظم املبحوثني عن إهتمام املؤسسة اليت يعملو ا بتوفري الوسائل احلديثة لالتصال حيت 

 من قبل كي كن جديدة يف هذا ملؤسسة ما كانوش كاينني األجهزة بزاف كان عندنا" 12"رقم المبحوثة تقول 

  micro  واحد باملؤسسة وظروك املؤسسة وفرت لكل  واحد منا جهاز خاص به مزود باالنرتنيت يف حني

الن ) 06(رقم  المبحوتةقال  بعض املوظفني بعدم إهتمام املؤسسة بتوفري هذه الوسائل وهذا ما أعربت عنه 

ة يف املؤسسة كلها مما املؤسسة أمهلت هذا اجلانب بأن يوجد جهاز عري مزود باالنرتنيت كم توجد طابعة واحد

املؤسسة ) "1(رقم  المبحوثهناك رأي خمالف  الذي سبقه قال " يعرقل سري العمل و جيعل املوظفني ينتقلو

هلا إهتمام  كبري ذه  وسائل االتصال احلديثة ألن الناس يف حاجة اليها و االسثمار الرحبي و هلا مردودية  

  .كبرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟هل ساهم هذه التكنولوجية االتصال في تحسين االداء المهم :لسادسالسؤال ااما بالنسبة 
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امجع كل املبحوثني  على أن االتصال احلديث يساهم بشكل يف األداء املهىن اجلديد تعددت و اختلفت 

على حد  تعبري  لتأكيد تساهم يف ) 02( رقمالمبحوثة صياغات األجوبة و لكن املعىن واحد، و عليه اقرت 

   .داء املهىن بشكل كبريحتسني األ

" وهناك من املوظفني طبيعة عمل ال تستدعي  استعمال تكنولوجيا  االتصال احلديثة ما أكدته املبحوثة رقم 

أين مل اعمل بتكنولوجيا االتصال و لكن يف رأي اا  تساهم يف سرعة و توفري اجلهد و االختصار )" ا 14(

هذه الوسائل التكنولوجيا االتصال احلديثة ملا وصلت املؤسسة على لوال ) " 1( رقمالمبحوتة للوقت و اقرت 

ما هي عليه اآلن من تقدم خدماا بشكل متطور جيد  و جودة العمل، تنظيم  و تقدميه يف وقت قياسي 

  "هذا صاحل املوظف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هل يمكنكم االستغناء عن هذه الوسائل أثناء العمل؟ :السابع اما بالنسبة للسؤال
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كما يف االسئلة السابقة هناك تباين يف اإلجابة عن سؤال حيث يقول أغلب املوضفني ام ال ميكن االستغناء 

انا شخصيا ال ميكن اين نتصور روحي )  10( رقم لمبحوتةعن هذه الوسائل خاصة اثناء العمل كما اقرت ا

  " نعمل من دون كميوتر ال اتقبل

)  14( رقم لمبحوتةناء عن هذه الوسائل يف عملهم فقد أفصحت ااما بعض االخر من مبحوثني ميكن استغ

كما أعرب ". التاعي انا ما حنتاجش هلذا وسائل يف اخلدمة و على هذا نقدر نستغىن عليهم يف العمل"قائلة 

مستحيل استغناء عليها الا ال ميكن من ربح الوقت و سرعة و االتصال يكون دقيق  " )08(املبحوت رقم 

قائال كون املوضفني عاملني يف إدارة ال ميكنهم االستغناء عن هذه الوسائل خاصة ) " 1( رقم حوثالمبكما  

يف الوقت احلايل طبيعة على املؤسسة يستلزم عليهم ذلك وزيد يف سرعة و تسهيل و اتتمام العمل يف وقت 

  "قياسي
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هل يوجد بين مؤسستكم و مؤسسات اخرى تناقش في مجال تسويق :  الثامن بالنسبة للسؤال

  ت؟التكنولوجية االتصال و الخدما

ني  اقرو هدا وجود منافسة للمؤسسة يف جمال تكنولوجية االتصال الن املؤسسة الوحيدة اجلزائرية  ثمجيع املبحو 

المبحوثة جية و اختصار السوق و اعربت لقتصادية جتارية عمومية تابعة لقطاع الوزارة لالتصال الربيد و تكنولو 

  اال يوجد تنافس الن يف اجلزائر مؤسسة واحدة فقط ال اكرت وال اقلل)  10( رقم

يف ما خيص االنرتنيت هي يف وضعية احتكارية لسوق كما ال ) 2(و رقم ) 1(رقم لمبحوثين كما اضاف ا

اخلدمات مع شكالت اخرى امثال جازي و انفي التنافس املوجود فقط يف جمال اهلاتف النقال موبيلس يف 

)  08( رقم لمبحوثجنمةإىل ان اجلزائر يف تفاوض مع شركة جازي الشرئها و ضمها مع موبيليس اتفق معه ا

   "فيما خيص الشق التثين يوجد منافسة يف جمال هاتف النقال فقط

ال االستتمار وسائل مؤسسة اتصاالت اجلزائر ال يوجد منافس ثاين هلما جم) 09(رقم المبحوث صرح 

  . تكنولوجيا االتصال فهي حمتكرة السوق
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  .رأيكم حول عصر تكنولوجيا االتصال الحديثة : التاسعبالنسبة للسؤال 

هناك معظم املبحوثني كانت . تعددت و تنوعت و اختفت االراء حول عصر التكنولوجية  االتصال احلديثة 

و بعض املبحوثني كانت ارائهم حوهلا باعطاء حماسن اجيابية اي تم ا هذه . ارائهم اجابية و حسنة حوهلا 

 بد على كل  شخص مسايرة  تطور  ال)  06(رقم  المبحوثالوسائل االتصال أما بالنسبة لفئة األول  يرى 

  التكنولوجي االتصايل حىت يكون يف مستوى  جيد  و يلسق به  

  '' تسهل سري املعلومة احلاجة أم اإلخرتاع كل فرد فهو حباجة اليها'' )07(رقم المبحوث اقرئ 

  "أصبحت هذه التكنولوجيا االتصال مبثابة لسونس لنتمشاوبية)" 06(رقم  مبحوثو اجاب 

  هي وسيلة اتصاالته فعاله"" حاجة ملبحة "بصريح العبارة يف  )01(المبحوث رقم ب واعر 

الذي كان رأيهم بان لكل تكنولوجيا اتصال جديدة جاء ا البشر  هلا   )08(و)09( المبحوث رقماما 

تخدمة عامة ،للمجتمع له نظرة إزداوية جتاه التعامل مع تكنولوجيا إلتصال احلديثة مسمساوى كما هلا اجيابيات

  .،و هذه من خصائص اتمع اجلزائري خوف الرغبة كراهية حب 

سنة رئس مصلحة مستشار  20سنة ذات خربة  45بالغ من العمر ) 09( و نستشهد باملبحوث رقم

  املؤسسات صغرية و كبرية مستوى جا معي 

ستعماهلا ألغراض مفيدة ألن هناك ال بد ا. ال بد من استعمال هذه الوسائل بعقالنية انسانية و االحرتام''قال 

احلياة االجتماعية و .من يستعملها الأغراض غري اإلنسانية  مثل جتسس عن أخبار الناس و زيد و زيد 

  .االقتصادية مرتبط ارتباط شديد بعصر للتكنولوجيا اتصال احلديثة
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  استخدام  تكنولوجيا االتصال احلديثة عن سري لالداء املهن  وفق اآليات االتصال :المحور الثاني إستنتاج 

يتم تبادل و نقل معلومات يف عمل داخل املؤسسة بطرق  عديد و متعددة منها  املتطورة و تقليدية و :اوال 

دا عند فئة قليلة اغلبها يتم عن طريق وسائل االتصال التكنولوجية ، بالنسبة لوسائل التقلدية و هي قليلة ج

مبحوث صرحوا نقل معلومات يتم شخصيا و فئة ) 14( جدا  من املوظفني  يوجد  مبحوثني  من أصل 

مبحوث الذين قالو يتم نقلها تبادهلا بواسطة ) 14('مبحوثينن من اصل)  11( الثابتة و هي كبرية جدا 

ة و ربح الوقت و هناك من يتم  تبادل معلومات االنرتنت و االنرتنات و الربيد االلكرتوين و اليت تتميز بالسرع

نستعمل االنرتنت و اهلاتف و يف بعض االحيان نروح در '') 01(بطريقة تقلدية و املتطورة مثل  املبحوث 

  ''معاهم روحي

. معرفة ما اذا حققت هذه الوسائل االتصال احلديثة  ما يريده املوظفون  من اتصال لنقل معلومات :  ثانيا

تسهيل سريورة .االتصال احلديثة حققت الكيثر خاصة ما يريدونه من اتصاالت يف نقل املعلومات  وسائل

عن طريقها حيسن االتصال الداخلي و القضاء على التشوه الذي . العمل جتعل االتصال أكثر فعالية و مرونة 

  .يصاحب املعلومة

ملعرفة هذا ماحلظناه خالل مقابالت و تربص   بيعة االتصال قبل ادخال تكنولوجيا االتصال احلديثةط: ثالثا

بأن االتصال مرى بالعديد من املراحل، كان يف بداية االتصال كان بطيء و تقيل للغاية مت حتول اىل سرعة 

عالية مع دخول تكنولوجيا االتصال احلديثة اىل أحدث ثورة كبرية و لذا تعدد هذه التكنولوجيا من أهم قنوات 

تحسني صورة املؤسسة أصبحت األن مبا تسمى احلتمية تكنولوجية الىت جاء ا مارشال االتصال احلديتة ل

   .ماكلوهان عامل االتصال

عند معرفة املؤسسة اذا ما كانت تتماشى مع التطور التكنولوجي االتصال حسب ما أفادي به :  رابعا

تطور و تتماشى معه خاصة يف اال املبحوثني يف الوقت الراهن على كل املؤسسات ال بدى اا ان تواكب ال

مبحوث بأن ا نقص كبري يف الوسائل )  14( من أصل)  2( االتصال احلديثة ،و هناك من املبحوثني من

  .احلديثة

هناك من أكد أن املؤسسة الوحيدة اليت تتوفر و تتماشى مع تكنولوجية االتصال احلديثة فهي دائما تسعى  اىل 

  .األفضل و األجود
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طبيعة عمل و خدمة املؤسسة تعتمد عليها االهتمام بالوسائل االتصال احلديثة ألن العلم أصبح  : خامسا

تتكون من عنصرين مكملني لبعضهم البعض العنصر  "يسمى حرب املعلومات و هذه الوسائل احلديثة جندها

  .4"املادي و العنصر  املنهجي  ألن غياب أحدمها يسقط إمكانية وجود األخر

تطور اي مؤسسة اقتصادية جتارية خلداماتية  تفتقد األحدث وسائل االتصال املستخدمة يف االتصال  ال ميكن

   .الداخلي

أكد معظم املبحوثني أن عملية االتصال ال تتم إال بوجود وسائل تسمح بإنتقال  معلومات ال ميكن  :سادسا 

لضرورا يف عمل فوائدها ذلك من خالل  اإلستغناء عن الوسائل التكنولوجية احلديثة لإلعالم و الإلتصال

   .الربيد االلكرتوين و االنرتنيت اضافة تسهيل أداء املهىن

وهناك فئة من املبحوثني بإمكام اإلستغناء عن هذه الوسائل خالل األداء مهىن، لعدم حاجة إليها  أثناء 

  )14(رقم المبحوثة العمل مثل ما أقرت به 

تربو وجودها ضروري وحتمية إستخدام هذه الوسائل  أثناء العمل  عند استعمال نالحظ يف أغلب املبحوثني يع

.                                                                                 هذه الوسائل سوف يقدم عمل أفضل وتوزيع العمل بشكل جيد 

الوسائل سوف تقدم عمل ممتاز  وهي دافعية ىف أن بواسطة هذه ")   02( هذا  ما أكدته  املبحوثة  رقم

يف فيه  نعيش  العامل اليوم يستحيل قطيعة مع ثورة التكنولوجيا اإلتصال و املعلوماتو  "  حتسني األداء املهين

   .           هلذا جيب التكيف معها  

طريق إستخدام أساليب   مسامهة هذه تكنوجليا االتصال يف حتسني أداء املهين حتسن جودة العمل عن: سابعا

جديدة   تسمي بالكفاءة والفعالية والسرعة متمثلة يف اتصال احلديث حيث مكنت هذه تكنولوجيا اإلتصال 

احلديث دور يف اإلختصار الوقت واجلهد والتكلفة كما ألغت حدود الزمن واملكان مثلما أكده املبحوث  رقم 

يف اإلسراع بظهور ثورة اإلتصاالت و  .التطورات التكنولوجياهلذه الوسائل هلا أدوار فريدة من نوعها)  01(

  .املعلومات ،و من مث سهلت حركية العمل داخل املؤسسة بني املوظفني 

مؤسسة االتصاالت  اجلزائرية هي املؤسسة الوحيدة باجلزائر   اليت تستثمر يف جمال االتصاالت احلديثة :  ثامنا

تصال حديثة  تتحرك بكل حرية دون قلق   من هنا   من أخر، إذا ما ذات رأس مايل ،مالكة  تكنولوجيا ال

ظهر هذا اآلخري خاصة سوف حتافظ علي مكانتها اليت هي عليها املؤسسة احتكارية لسوق مثل مأكده  

  ).01( املبحوث رقم
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نب حلظت كل فئة رأيها اخلاص حول عصر التكنوجليا،هناك من يرى تكنولوجيا اإلتصال  من اجلا :تاسعا

وهناك من يري  هذه تكنوجليا احلديثة  أن هلا مساوئ كما هلا إجيابيات ،أن يكون إستعمال  . اإلجايب فقط ،  

إن أي وسيلة جديدة حتدث بع الصدمة  و اإلنبهار يف البداية ال شيئ إال أا .بشكل عقالين هو األفظل 

ديد ،مثل التلفزيون عندما ظهر مسي صندوق جديدة غري مؤلوفة و يبدوا أنه من طبيعة الغنسان البحث عن اجل

العجب ،و من مث أصبحت هذه الوسائل جزءا من حياته اإلتصالية و هذا مه ينطبق على تكنولوجيا اإلتصال 

  . احلديثة 
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  عرض وتـحليـل النتائج

  . من خالل اختبار الفرضيتني ومعرفةا ما مدى  حتققك واحدة  منها 

  .وسائل االتصال الحديثة المستعملة داخل المؤسسة لتسير العمل:االولالمحور : أوال

النظرة  من مشرتك  مبا أن أصبحت اليوم املؤسسة االتصالت اجلزائر، شركة جتارية خدماتية ذات أسهم تغرية -

معروف حتت أسم الزبون، حيث ختتلف املؤسسة عن دي قبل  وختلت عن سلوكات وعادات   بات،سابقا

اصبحت تم بالزبون  بدرجة االول، واالستماع لطلبالته  .املاضية ،اختارت ثقافة ووجهة جديدة ومثالية 

السوق  لكسب مسعة   طيبة  يف.وتلبيتها  بغية احلفاظ عليه  وزيادة  يف عددهم  ظمان جودة اخلدمة 

  باستخدام التصال احلديت الداخلي   الداء املهين  اجليد

وسائل االتصال احلديثه املستعمل يف االتصال احلديث ملؤسسة اإلتصاالت اجلزائر،   هناك تفاوت يف  - 

الوسائل حيث يأيت اجلهاز حاسوب يف املرتبه االويل النه يستوعب العديد منا الوظائف إظافة إىل كونه  احملرك 

االساسي للشبكات االاخرى فال ميكن توصيلها من دون هذا اجلهاز،  تأيت  شبكة  األنرتنيت يف املرتبة الثانية 

نتيجة منطقية كوا ثاين تكنولوجيا اإلتصال قد أدخلت  و ظهرت   باملؤسسة وهي اهم  شبكة تعتمد عليها 

هلا  عالقة مع االنرتنيت،و األنرتانات ، الربيد  يف خدماا ، وتطورات االخرى  يف التقنيات  اإلتصالية  كلها 

  .االلكرتوين، اهلاتف النقال

فوائد هذه الوسائل االتصال احلديته سهولة االرسال واخنفاض تكاليف الغاء حدود الزمان  واملكان ، وختزين  - 

ويف أي مكان و يف  املعلومات  واسرتجاعها،  متكن املوظفني من إرسال املعلومات  واستقباهلا عرب اي مسافة

  .أي وقت 

 20يف زيادة  سرعة  التدفق املعلوماتيأي التدفق يصل إىل حوايلMSNاصبح االتصال مع ادخال تقنية - 

  .ميغا 

نقص الشكاوي زبون ،كما يسمح للزبائن اإلتصاالت اجلزائر بإعادة تنشيط أو تفعيل خطوطهم املقطوعة   

 ،للزبون وسيلة دفع جزءه موازت على احلصول اإلشرتاك يف العرضلعدم تسديد الفواتري و مينح هذا العرض 

  .وتسديد الديون بشروط خمففة 

هو هذه  التقنية  اجلديدة   لقيت  رضا إستحسان من قبل الزبائن املشرتكني ان املشرتك يف تطلع إىل ما   - 

  .خيص بعض اخلدمات  اليت صحابتها يف ما  ةجديد  تكنولوجيا االتصال خاص
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سامهة يف إضافة القدورات إىل الشبكات اخللوية ، املوظفني املؤسسة  3G نولوجيا اجليل الثالثتك - 

إستحسنوهذه التكنولوجيا االتصال احلديتة  هلا خدمات عديدة سرعة تدفق تكون عالية افضل من 

  .مل تدخل حيز التطبيق  3G اليت هي حاليا  باملؤسسسة ، تكنوجليا االتصال اتتكنولوجي

لص  يف االخري إىل حتقيق الفرضية  األوىل نسبيا اليت مفادها وسائل اإلتصال املستعملة داخل املؤسسة نستخ

  .وطبيعة اإلتصال ا

  .استخدام التكنولوجيا االتصال  احلديثه  يف تسري األداء املهين وفق نظام إتصايل :  ثانياالمحورالثاني

عن طريق وسائل التقليدية واحلديثة  وهي األكثر مثل األنرتنيت  تبادل ونقل املعلومات داخل املؤسسة يتم    - 

تتميز بالسرعة وربح  الوقت ، اما الوسيلة  التقليدية هي اهلاتف الثابث ، لكن . والربيد االلكرتوين األنرتانات

  .لبدا من وجوده مل ميكن ختطي عنه

التصاالت لنقل املعلومات داخليا ، هذه الوسائل االتصال احلديثة حققت للموظفني ما يريدونه من ا - 

  .بفضلها اصبح االتصال مرن فعال و القضاء على التشوه الذي كان يصاحب املعلومة داخليا 

االتصال قبل ادخال تكنولوجيا االتصال احلديثة كان بطيء للغاية و معقد ، مؤسسة اتصاالت اجلزائر  - 

لة اىل اخرى، البدايات األوىل كانت باهلاتف الثابث مت طبيعة االتصال املعتمدة داخل املؤسسة تتنقل من مرح

إىل األمسان ، يف ما بعد سوف تدخل تقنية اخرى ADSLادخلت االنرتنيت و طورت التقنيات يف خدمة من

  .مستقبال اجليل الثالث

حيدة هي املؤسسة الو . شى مع تطور تكنولوجي يف جمال االتصاالت اوكالة التجارية التصاالت اجلزائر تتم - 

اليت تتوفر ا احدت تكنولوجيا االتصال هلا اهتمام بشكل كبري لوسائل االتصال احلديثة طبيعة عملها حتتم 

  .عليها االهتمام بوسائل التكنولوجيا ، حسب متطلبات السوق و زيادة يف اإلسثمار

  ادل املعلومات ال ميكن للمؤسسة او املوظفني  االستغناء عن هذه الوسائل االتصال ، إنتقال و تب - 

ال يتم اال بواسطتها ،وما حتتويه من فوائد اخلدمات مثل الربيد االلكرتوين ، من املستحيل يتم االداء املعين من 

  .دوا 

ال وجود ال التنافس يف جمال االتصاالت هي املؤسسة الوحيد الناشطة يف هذا  اال ، احتكار  - 

  .ما خيص هاتف النقال موبيليس السوق،عدم اإلهتمام  بالتنافس فقط يف

الوسيلة هي الرسالة فكرة عامل اإلتصال ماكلوهان الرئيسية تؤكد على ان طرق نقل املعلومات هي اليت تؤدي - 

اىل تنوع البشري، فمضمون الرسالة ليس مهما بقدر امهية و نوعية الوسيلة اليت تنقل ا ا البيانات و 
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لية احلديتة ، ظهرت شبكة االتصاالت عن بعد اليت باتت مستعملة حاليا املعلومات بفضل هذه وسائل االتصا

حيقق عصر االتصال االلكرتوين حتول العامل اىل قرية صغرية كونية ،كل هذا راجع لشبكة . يف املؤسسة 

ل تسمح بتواصل و الرتاسل عن البعد ، وكالة جتارية التصاالت اجلزائر تستخدم االتصا" لألنرتانيت" العمالقة

  .عن بعد يف جمال االداء املهين

عصر التكنولوجيا االتصال يف رأي املوظفني، كان هلا االجابيات كما هلا السلبيات يف األغلب كان  - 

استعملها عقالنيا و استخدامها من جوانب اإلجيابية، و االستفادة من التطورات االتصالية اليت تظهر على 

  .الساحة

حتقيق الفرضية الثانية اليت نفادوها استخدام تكنولوجيا االتصال يف تسري االداء  نستخلص  يف األخري إىل      

  .املهين وفق أليات االتصال باملؤسسة

نشري يف االخري ان الوحدة العمليتية التصاالت اجلزائر مازالت و ال تزال قائمة بذاا تتكفل بكل      

ؤسسة ، و كيفية استخدام يف تسري اجليد لالداء املهين و اخلدمات بواسطة الوسائل االتصال احلديثة داخل امل

  .حتقق من ورائها ارباح كما سامهت يف ازدهار اقتصاد الوطين
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لقد شهد العامل املعاصر تطورا سريعا و كبريا يف خمتلف جوانب احلياة خاصة يف جمال تكنولوجيا االتصال 

خرية يف تعزيز ظاهرة العوملة حيث اختزلت الزمان وقد سامهت هذه األ، ك أو االستخداماحلديثة سواء من حيث امتال

  .مناط احلياةل السريع لألفكار واملعلومات وأسهل االنتقامما ، و املكان حىت أصبح العامل و كأنه قرية صغرية جديدة

حيث بلغت فوائدها وخصائصها ومميزاا حد  ، عامل األعمال، سائل االتصال احلديثةحيث غزت هذه الو 

صبحت ضرورة ال ميكن االستغناء عنها يف عمل العديد من العمال لتتبناها إذا أ، املهين للموظفنيكبري يف األداء 

واجلهد ن و استبدلت ساعات طويلة من العمل تقّ و تسهيل عمل و تقدمي األفضل و االؤسسات لتسيري معظم امل

من املؤسسات األخرى لتحقيق ما يريدونه من اتصال ونقل ، الكبريين بثواين قليلة لربط عمل العمال ببعضهم البعض

لتحافظ على بقاء ومكانة وامتالك مثل  نرتنت و اهلاتف احملمولدث الطرق و التقنيات باستعمال االمعلومات بأح

  .يف مصاحلها و أقسامها ملواكبة التطورات الرقمية، هذه الوسائل االتصالية احلديثة

 :ليها يف هذا املوضوع إميكن ذكر النتائج اليت توصلنا 

 أغلب وسائل االتصال احلديث متوفرة باملؤسسة  •

 االتصال الداخلي احلديث متوفر يف أغلب أقسام الوكالة  •

داء املهين و باستعمال أنظمة جديدة أي تقنيات االتصال جيا االتصال احلديثة يف تسيري األاستخدام تكنولو  •

 .يف تطور دائم وسريع 

 وحبلمل تستفيد منه املؤسسة G4وحبل رابع G3فيما خيص أحدث تكنولوجيا االتصال مثل حبل ثالث  •

 ثالث يف طور االجناز 

صبحت كنهد جارف منا ما يواجه املؤسسة اجلزائرية من التحديات املستقبلية خاصة معطيات العوملة اليت أإ

تصاد اقنتاج و مع توجيه االقتصاد حنو اإل، امل دول لتطور االقتصاد و حتقيق منو متكنساق حنو معظم ال

اليت حتاول لكل منها احملافظة على مكانتها خرى املؤسسات األمما جعل جو من املنافسة القوية بني . السوق 

ومن جل هذا نقرتح . بائنها تصال األنسب لز مي تكنولوجيات ايف السوق من خالل إرضاء الزبائن و تقد

  :اجلزائر هي تصاالتجارية االكز عليها املؤسسة وكالة التليت تر قرتاحات وتوصيات اببعض ا

  مهنية ذات كفاءة و خربة  عتماد على اليد العاملةاال �

 .اثة لتسري املؤسسةزيادة االهتمام اكثر بوسائل تكنولوجيا األكثر حد �

هلم ثقافة االتصال ي ليس نقص استعمال وسائل االتصال الداخلي احلديث املوجود باملؤسسة أ �

  .قدمية االتصال  احلديث مازالوا متمكن بالوسائل
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  جيا االتصال احلديث اليت بني أيديهم موظفي املؤسسة ليس هلم معرفة بالتكنولو 

  .ويف األخري نتناول ماهو مستقبل تكنولوجيا احلديثة باملؤسسة اجلزائرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  45 
 

  استخدامتكنولوجيااالتصااللحديثةبالمؤسسة: الفصل الثاني

  

 متهيد

عموميات حول المؤسسة: المبحث األول  

مفهوم املؤسسة -1  

أنواع املؤسسة  -2  

أشكال املؤسسة -  3  

أثار التكنولوجيا االتصال الحديثة على المؤسسة االقتصادية:الثاني المبحث  

  االنرتنيت وخداماا  -  1

خصائص األنرتبيت-2  

خدامات األنرتنيت -3  

إستخدام التكنولوجيا اإلتصااللحديثةبالمؤسسةالجزائرية:المبحث الثالث  

    املؤسسات االقتصادية جهود اجلزائر يف جمال ادخال تكنولوجيا االتصال احلديثة يف نشاط– 1

اسرتاتيجية اجلزائر يف التكنولوجيا-2  

جزائرية يف مؤسسة اقتصادية  واقع تكنولوجيا االتصال احلديثة -3  
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  :تمهيد

لتأمني السيطرة على املعلومات وضمن هذا التطور  إن التطور مصادر معلومات كما ونوعا، كنتيجة  حتمية

و أصبح املنطق االفرتاضي يغزو . أصبحت االنرتنيت وسيلة أساسية لسري املعلومات و تنظيمها ى معاجلتها

  .امليادينمجيع

هذا السياق اجتهت الكثري من املؤسسات يف العامل إىل استثمار تكنولوجيا اجلديدة، على رأسها  ويف

تكنولوجيا االتصال ملا توفره من سرعة ودقة عاليتني، إنتاجية كبرية، وجودة متميزة و اجته النشاط االقتصادي إىل 

  .يتالشبكات التفاعلية رقمية مبنية على معايري مفتوحة كنتيجة االنرتن

سنحاول يف هذا الفصل تقدمي مفاهيم عامة حول  املؤسسة و استخداماا وصوال اىل  وضعيتها باملؤسسة 

  .اجلزائرية
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  عموميات حول المؤسسة: المبحث األول

    :مفهوم المؤسسة -1

دأ تكل مب: و األسس و األساس  "أسس"البن منظور يف فعلرد يف معجم لسان العرب و ":المؤسسة لغة  –أ 

و كلمة مؤسسة هي 1"او أسس البناء أي يؤسسه تأسيس شيءو األساس أصل البناء واألسس أصل كل  شيءب

صفة بمؤسس  اجتماعيأو  اقتصاديأي املقاولة وهي تطلق على أي جتمع   EHNTREPRبالواقع ترمجة لكلمة  

  اخل......تربوية  ةاقتصاديةاجتماعيمؤسسات منها سياسية  عدةرمسية حيث هناك 

  من فعل أسس و تعين مجعية أو شركةمأخوذوحسب املنجد األجبدي 

  :للمؤسسة نذكر من بينها عدةتعاريفجد تو : اصطالحا -

العمل خمتلف إمكاناته القصوى عبارة عن تنظيم يضع قيد "والتنظيم اإلداري بأا  نتاملنامجخمتصوااملؤسسة يعرفها . 

  2"ليتحقق األهداف اليت حتدد من أجل إنتاج و تسويق املدافع و اخلدمات 

تعترب بأا منظمة "أي يف العالقات حيث  1929لك بعد سنة و ذ اجتماعيوقد عرفت املؤسسة بتعريف . 

عكس على ما يتكون من تن الفاتاالختوهذه  احندارمن خليط غري متجانس من األفراد ثقافية و  تتألف اجتماعية

  3"و تؤثر به ني يؤثر اجمتمع معوسط  اجتماعيةصورة ذهنية عن هذه املؤسسة فهي تعيش يف بيئة 

معينة من خالل اجلمع بني عوامل إنتاجية  تسويقيةاهلدف منه هو إجياد قيمة  ،املؤسسة هي تنظيم إنتاجي معني". 

معينة يتم بيعها يف السوق لتحقيق الربح املتحصل من الفرق بني اإليراد الكلى الناتج عن ضرب سعر السلعة يف 

  4"الكمية املباعة منها و تكاليف اإلنتاج 

الوقت حتت إشراف إدارة  تميز بأا عدد كبري من العمال يعملون يف نفستاملؤسسة احلرة ": كارل ماكسحسب . 

  .5"نفس رأس مال ونفس املكان من أجل إنتاج نفس النوع من البضائع 

يق عوامل اإلنتاج حتت إشراف املقاومة يم وتنسهي مكان تنظأن املؤسسة  " عبد اهللا بوغابةحسب  وتينبيرى . 

  6".الذي يعترب روح املؤسسة

ف التسويق وهي ياملستعملة ماليا هدفها توفري اإلنتاج أن تعر  االقتصاديةنظمات هي مجيع أشكال امل": املؤسسة. 

تتجمع فيها املوارد  اقتصاديةو ميكن أن تعرف أا وحدة  ،منظمة وجمهزة بكيفية توزع فيها املهام و املسؤوليات

  7".اقتصاديإلنتاج زمة البشرية واملادية الال



 تكنولوجيا االتصال الحديثة بالمؤسسة الفصل الثاني                                                استخدام

48 

 

كل    يف  و يتمثل مفهوم املؤسسة ،من اتمع اآلخريندعها اإلنسان بالتعاون مع األفراد املؤسسة هي تركيبة يب. 

  .اهليئات السياسية و القانونية و غريها االقتصاديالتنظيمات القائمة يف اتمع كالعائلة املشروع 

م يلك تقيكذ8و"يتضح مفهوم املؤسسة  اتصايلأو  اجتماعيأو  سة فهي تطلق على أي جتمع اقتصادياملؤس. 

  9"إنتاج وسائل اإلنتاج أو تقدمي خدمات يف جمال التجارةبغية  االجتماعيالعمل 

يمات قائمة يف بشكل قانوين منظم تنظيما و أن تنظ اقتصاديةالتعاريف فإا تتفق على كون املؤسسة  مهما اختلفت

نسق االقتصادية دف إىل الربح عن طريق تبادل السلع واخلدمات ولذا فإننا نرى أن املؤسسة اتمع كالعائلة، 

اخلدمات من أجل الربح ارجية يهدف إىل تبادل السلع و اخلالداخلية و  ا، نشأة االتصاالتقانون مؤطرامفتوح  اقتصادي

  .لك التسويقالسريع و كذ

  :أشكال المؤسسة 

  :فنذكر منها  املأخوذ املعيار إتباعهذا دة أشكال للمؤسسة و هناك ع. 

  :حسب طبيعة امللكية 

  .بني القطاع اخلاص و القطاع العام  اوهي املؤسسات اليت تشرتك ملكيا: املؤسسات اخلاصة . "

  .)واليات  ،دوائر ،البلديات(هات احمللية اجل أو ،وهي اليت تعود ملكياا للدولة: املؤسسات العامة . 

حيث ختتص يف صناعة السلع املختلفة سواء تلك اليت تندرج يف  إنتاجيوهي ذات طابع :الصناعية املؤسسات . 

  .أو الصناعة اخلفيفة كالنسيج  ،إطار الصناعة الثقيلة كاحلديد والصلب

نتاج ،واإلاحليواين ،ثالثة أنواع من اإلنتاج النبايت إنتاجية األرض تقدموهي اليت تم بزيادة :لفالحية املؤسسات ا

  .السمكي 

لمؤسسات اخلاصة أو لوهي اليت تم بالنشاط التجاري الذي يتم بعملية البيع والشراء سواء :املؤسسات التجارية 

  10".املؤسسات العامة 

  .ضمان االجتماعيالوهي اليت تقوم بالنشاطات املالية كالبنوك و مؤسسات التأمني و :املؤسسات املالية

  ."،املالحةالسياحة ،م خدمات كالنقل الربيد واملوصالتؤسسات اليت تقدوهي امل:املؤسسات اخلدماتية

  :أنواع المؤسسة 

  :للمؤسسة أنواع تظهر كتايل 

  :ذا النوع مزايا أمههاوهل وهي املؤسسات اليت ميتلكها شخص واحد أو عائلية،:مؤسسات فردية-1
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هذا يكون دافعا على العمل بكفاءة وجد  ، عن نتائج أعمال املؤسسةريخاملسئول األول واألصاحب املؤسسة هو - 

  .ونشاط أكرب ربح ممكن 

يبعد ،كماالقرار املؤسسة وهذا يسهل العمل واختاذصاحب املؤسسة هو الذي يقوم لوحده باإلدارة وتنظيم وتسري- 

  11."شاكل عن الشركاءامل الكثري من 

  : أما عيوبها

  .وم لوحده بإمدادها بعنصر رأس املالالذي يق هو قلة رأس املال وهذا مادام صاحب املؤسسة - 

  .صعوبة احلصول على القروض من املؤسسات املالية - 

  .ضعف اخلربة لدى املالك الواحد مما يعرض املؤسسة للمشاكل الفنية واإلدارية  - 

أو العمل وهي املؤسسة اليت تعود ملكيتها إىل شخصني أو أكثر يلتزم كل منهم بتقدمي حصة من املال :الشركات-  2

  :الشركات تقسم إىل قسمنيو  األرباح القتسام

  .حمدودة ذات مسؤوليةشركاتاالجتماعي و شركات الضمان ك: شركات األشخاص  -أ 

  .اخل.....شركات األسهم وشركات املسامهةك: شركات األموال - ب

  :نذكر منهامزايا وهلذا النوع من الشركات 

  .سهولة التكوين فهي حتتاج فقط إىل عقد شراكة  - 

  .تسهل إمكانية احلصول على القروض زيادة القدرة املالية بسبب تضامن الشركاء كما - 

  :نواعمساوئ هذه األأما

  .أحد الشركاء أو وفاته انسحابلة احياة الشراكة معرضة للخطر يف ح - 

  12."ر سلبا على الشراكةالتعارض مما يؤثو  عاتالشركاء قد يثري بعض املناز  تعدد - 
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  آثار تكنولوجيا االتصال الحديثة على المؤسسة االقتصادية:المبحث الثاني 

  :تمهيد 

ا البشرية على  ختتم اليت االتصاالجلماهرييتكنولوجيا ، أو شبكة املعلومات من أحدث االنرتنيتيعترب نظام 

تطوير املستمر الو  ،على عمليات التحديث والتجديد يف الوقت ذاته قدرة العقل البشريكما تعكس القرن العشرين  

كما توفر على اإلنسان واإلعالمية املختلفة،   االتصاليةالذي مجع بني جل الوسائل  االنرتنيتوهذا يتمثل يف نظام 

 استمراريةيعطينا صورة واضحة عن مدى  االنرتنيتوباختصار ميكن أن نقول أن نظام  .عامل اجلهد والتكاليف

ومن يريد مواكبة هذا التطور السريع ما عليه  ،واملعلومات االتصالوكسب املزيد من تكنولوجيا  لالقتناءوسعي الفرد 

قول ينتظرنا على حد لن  وفعلى اإلبداع، وإال فإن الركب س إال تقدم وتطور البحث العلمي وتشجيع املفكرين

من دفئ أشعتها وقد ننام النهار  نال نصيبناه الفجر منتظرين شروق الشمس حىت نبإمكاننا أن نواج" فرانك كيلش"

  13."بطوله

  االنترنت وخدماتها -1

وتعين ربط inter connexion مها إجنليزية األصل مكونة من كلمتني Internetكلمة    : لغة االنترنيت 1-1

لك معىن كلمة وبذ net".14ومن الثاين     Interتعين شبكة فقط أخذ من األول Net workمن شيءأو كلهأكثر 

  .إنرتنيت هو الشبكات املرتابطة مع بعضها البعض

اليت تشري إىل  interمن قبل بل نشأت نتيجة إدخال السابقة   االجنليزيةمل تكن معروفة يف اللغة  االنرتنيتإن كلمة "

  .شيئني أو أكثر العالقة بني

كات بمن الش العديدهي شبكة واسعة تربط بني  االنرتنيتلتعكس حقيقة أن  15."تعين الشبكة   netو����

  .احملدودة

و تعين  interاألولجزأيننية و بشكل أدق هي كلمة إجنليزية تتكون من يتال هي كلمة internetواصل كلمة  " 

  .الشبكاتو هي بالفعل شبكة  16."تعين الشبكة البينية االنرتنيتلك فكلمة لذ" شبكة "وتعين netوالثاين  "بني"

موعة لك جم،وكذاإلجنليزيمن كلمتني و ذات األصل الالتيين أو  ةكونم االنرتنيتمجيع العلماء على أن كلمة  أمجع

 .شبكة البينية الها مفهوم مغاير وهو أعطا األخريمن الشبكات إال أن تعريف 
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  :اصطالحا1-2.

  : االنترنيتمفهوم 

  :نورد منها مايلي  االنرتنيتلتعريف والاهناك العديد من احمل

وهي عبارة عن شبكة network of networkشبكة الشبكات  على أا"االنرتنيتعبد الفتاح مراديعرف  - 

األشخاص  ت اليت يستخدمهاة متنوعة من اخلدمايلتقدم تشك االنرتنيتواسب و بعض احلواسب يف احلعمالقة من 

على أا تكنولوجيا "يلبنيف حني يعرفه 17."االتصالات واسب تنتشر الوثائق أو توفر منتديوهذه احل ،هميف حواسب

بينما  18."أساليب احملاكاة الرقميةالكومبيوترباستخدامعوامل ومهية يقيمها يايل الذي أمكن من خالهلا صنع اخلالواقع 

منطقيا بواسطة العنوان الواحد املوحد   ارتباطاعلى أا نظام شامل للمعلومات ترتبط عناصرها " عيسانيرحيمة تعرفه 

  internetprotocol."19املوجود 

حيث ميكن لألفراد من خالهلا احلصول على املعلومات حول أي موضوع يف دائرة من معارف عمالقة، "االنرتنيت نقد

  20".شكل نص أو رسوم أو صور

عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات احلاسوب املمتدة عرب االنرتنيت" صطفى و عدنان محمود طوباسي ربحي ميرى 

شبكة (و هلذا يطلق عليها  ،بعضها البعضمع  الرتباط احلواسب نيبني مالي اتفاقيةوهي  ،الكرة األرضية بكافة دوهلا

املصادر و اخلدمات  اآلالف من وهي شبكة عاملية مفتوحة جتعل املشرتك قادرا على الوصول إىل ) الشبكات 

  21."املختلفة يف جمال معلومات

  22."الشبكي االتصاللك الرتابط بني الشبكات بأنه وسيلة من وسائل الربط أو هي ذ:بهاء شاهين " عرف أيضا ت

  :االنترنيتزات ووظائف شبكة ممي 1-3

  :مميزات شبكة االنترنت-1

ومراكز  ،مميزات كثرية اليت يستطيع الباحث واملستفيد من خالهلا احلصول عليها من خالل املكتبات لالنرتنت

  23":ونذكر منهااملعلومات 

مميزات عدة منها السرعة يف نقل وتوزيع املعلومات بني عدة أجهزةحواسب أي  لالنرتنت:سرعة انتشار المعلومات-أ

أن تصل ومن املمكن  ،والفاكس الذي يستغرق دقائق ،قت كبري كاخلطاب الذي يستغرق أيامبدون استغراق و 

املكان والزمان يف  ها وحفظها باالستغناء على  عنصرين، ميكنه ختزينتعباملعلومات أول بأول ودون أي جهد أو 

  .واالتصال املعروفة  اإلعالمجلب املضامني ثقافية  يستفيد منها املبحوثني بصورة تفوق وسائل 
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رسل ت،وبالتايل ميكن أن نرتنت  له رقم خاص بهكل حاسوب الكرتوين يف شبكة اال:سرعة تبادل المعلومات -ب

ستطيع أي فرد أخر معرفة حمتويات الرسالة ،وال يهاز فقطداخل هذا اجل هذا الرقم ويضمن أن ختزن إىلألي فرد رسالة 

  .هذه الرسالة  على لك يستطيع املرسل إليه أيضا الرد الفوري، وكذصاحب اجلهاز املرسل إليه إال

أو   ،ةأومذكر  ،لكرتوين سواء كان على شكل خطاباإلاسوب احلأي مستند يتم ختزينه على :تبادل المستندات -ج

كتاب من ألف صفحة أو صورة أو تسجيل صوت أو رسم هندسي ميكن إرسال أو إدخاله على أي حاسوب أخر 

  .يف الشبكة

سواء  اآلخرينميكن احلديث الفوري مع  و ةو تسمى بالدردش :و عقد المؤتمرات رةالمشاو الحديث و  -د 

هلذه األخرية فورا إىل صاحبها و يريد عليها  و يرسل ،لك عن طريق كتابة رسالة أو معلومةشخص واحد، أو أكثر وذ

سمع يلالشبكة  احلديثة لنقل الصوت و الصورةعرب االتصالبرامج  استعمالالطريقة و ميكن فورا املستقبل هلا بنفس 

  24.و يراهم اآلخرين

ميكن استعماله يف شبكة  سرعته، أو،حجمه أوه تنوعي تلكرتوين مهما كاناسب اح أي:سهولة االستعمال  -د

  .لتشغيللين متطور فأو مستوى علمي  إيلوحيتاج استعمال شبكة االنرتنيت  ،ربطه خبط هاتفي أمكناالنرتنيت طاملا 

يف ذلك من خالل  فرة عند استخدام الواجهة واحدة من املتصفح للمعلومات فهذا االقتصاد يف الكلفة والو  -ه 

عدد  إضافةإىلوقت  يأاملعلومات ذلك االستخدام املوجود للمعلومات ويف  و دماتاخل إلدارةعدد اقل من املوظفني 

  .االكرتونيمواد وسرعة نشرها 

م  اليتجدات ثني خالل االطالع على املستوالباح فعالة يف زيادة مهارات املتخصصني أداةشبكة التعترب  -و

  .نيالباحث

 25.اجلارية اإلحاطةعن ا الندوات واملؤمترات من خالل الربيد االلكرتوين وعمليات  اإلعالنمليةتسهيل ع- ي

  :منها ذكرن وظائفنرتنيت جمموعة لال:االنترنيت وظائف  -

د االلكرتوين يواليت تكون على شكل الرب  غراضاالتصاالتألاألحيانيف معظم  االنرتنيتستعمل ت: االتصال -1

 بإرسالاالنرتنيت عنوان فريد مركز يسمح  تالم الرسائل االلكرتونية علىواس إرسالوالذي هو عبارة عن القدرة على 

  .الرسائل

عرب الربيد االلكرتوين مع  األفكارعلى االنرتنيت تسمح بتبادل  إعدادهايتم  األفرادوهناك جمموعات خاصة من  - 

  .ساعات فقط فيغضونعنها  اباتاإلجزمالء جمهولني واستالم 
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تشمل حمتوياا  بأشكال متعددةتتوفر املعلومات على االنرتنيت على جمموعة من مواضيع ":جمع المعلومات -2

، يف املعارض ات فنية رمسية ولوح بالسلع واألسواق وإحصائياتعلومات اخلاصة املو  ،منها املكتبات العاملية العامة

جانب املعلومات  إىل ختتفي وهذا ، مثة قصرية فقط على االنرتنيترت تظهر لف أنمصادر املعلومات  وميكن لبعض 

  26".رب الشبكة والبعض منها غري شرعيةعليها ع احلصولميكن  اليتالشرعية 

  :بمالييتتطلب عملية االتصال باالنرتنيت

  .معدات األجهزة - 

يت قرص اانية ميجابتقل عن مث طراز بذاكرة ال حاسوب من أي ،يةاصفات اآلنجهاز احلاسوب الذي يتميز باملو  - 

  .واأللوانوذلك لدعم الصور vgasuperية الدقة توجد بطاقة عال امللونةدعم للصور  - صلب 

 modemوجهاز املودم امليكرفونوجهاز  السماعاتمتعدد مثل بطاقة الصوت و  معدات ووسائط

  27".واألدواتبالربجميات  téléphoneهاتفي    اتصالجهاز - 

عن  إعالنا1990،وكانت سنة1989جتارية سنة  ألهدافوشركات خاصة حبمل الرسائل االلكرتونية  االنرتنيتشبكة 

" مثل أنظمة اإلحبارلك ظهور لت بعد ذوعرض تصميمه وهيكلته للبيع وتوا "ربانيتاأل"الستار على مشروع  إسدال

" ونت سكيب "،)worldwidewep")www" الشبكاتوالنسيج العاملي للربط بني " gopher" "رقوف

"NetScape"   حيث  28."شبكةاليف بالتطور الواسع  ذاإميدان التنافس  1995سنة  ميكروسوفتوكان دخول

  .مليون مستخدم245اىل حوايل 2005وصل عدد مستخدمي الشبكة سنة

  :في هم خدماتهاوتتمثأل:خدماتها 1-4

 واستقبالبإرسال  ،عن نظام للرتاسل االلكرتوين وهو عبارةElectronicـ اختصار لوهو :E-Mailالربيد االلكرتوين

ميكن من  إليهامج بريد الكرتوين وعنوان بريد الكرتوين للمرسل نوجود بر  الستخدامها يشرتطالرسائل االلكرتونية 

وجتدر  29"ذلك من البياناترسال الرسائل وقواعد البيانات والصور والتسجيالت الصوتيةوالربامج وغري إ خالهلا

  30."هوت مايل"عليه اسم  ميكروسوفتأطلقتموقع شركة ة هو وقع اوجد هلذه اخلدمة املتميز أومل"إل¬أن اإلشارة

الرسائل يف اتصال حي مباشر يشبه الربيد من كتابة  أخريوهي مرحلة :Chatالدردشة أو التخاطب �

ميكن موعة  ، حيثوخطوط الدردشة هي ارتباطات  مفتوحة ،بسيطة غري مدركة تأخريااللكرتوين التقليدي مع مدة 

رسالة  بكتابةأنتتقوم  حيث31."فرد أيمن الناس االتصال علميا بشكل فوري وممكن موعة املشرتكني مشاهدة 

أو الكالم  أوالكتابة  أيتكون الدردشة بالنص وهكذا، و  بالرد املباشريقوم  آخرشخص  أمامري عرضها مباشرة جي

  .أخرى لغاتأو بمع تناوهلا املواضيع باللغة العربية  ،اع عن طريق الصوتاالستم
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� Locale rréa –Netwarking .LAN" هوبرنامج جيمع االتصاالت عن  بعد داخل مواقع جغرافية

  .تحكم فيها مثل املؤسسات الصغريةالصغرية سهل 

Microfloging إىل جمموعة مهتمة اليت هلا مصلحة حرف  140اقل من  رسالة يسمح بنشر نصوصشبه

  .ة متعلقة باملهن

� Gowdsoursing  واملعارف كيفية استخدام لعدد كبري  اإلبداعع على هو املسار يشج :ذكاء اجلماعي

  .مشرتكةإل¬أهدافصل التو من مستخدمي شبكة انرتنت من اجل 

� Groupwar  ختصصات  أومن مسارات مهنية  بتسيريااللكرتوينيسمح:العمل مجاعي

،التدفق لتشغيل عمل مجاعي عن بعد من خالل ناقل رقمي موعة مكلفة ونفس العمل  أواملعلومات موجهةنشطاتأو 

  .مثل طلب العطلةاآليل 

Echangededonnéeinformalise: EDI - 

  .مابني املؤسسات االقتصاديةأو يسمح بتبادل ملفات الرقمية مابني فروع املؤسسة 

Gestion électronique de documents: GED-  

سهل الوصول معلومة وختزينها وتسهيل  اآليلنظام  أو وختزين معلومات املؤسسة املعلومة إىلل الوصول تسهي

  .املعرفة

BI:Business intelligent - 

وحتليل معلومات ،يسمح حتويل وتوقعات املساعدة على االختاذ  إعدادوسيلة  أوليتخذ القرارات  إعالم إيلهو النظام 

  32".تساعد اختاذ القرار الالزمةوتوقعات  أسبابحيدد لك  الذيالقرار، معناه انك تغطية معلومة كبرية وهذا النظام هو 

خالل  ايل الناس عرب االنرتنيت منث احلصول على برنامج اهلاتف والتحد بإمكانكحيت  :تلفونات االنترنيت �

  .املتحدث  أحدات تثبيت بطاقة الصوت وامليكرفون يف جهازك و

مكتبة عمالقة من ملفات الكمبيوتر   الربتوكولويوفر هذا erprotocolوهو اختصارFTPنقل الملفات برتوكول

منها وخدمة نقل  املضيفة  البعيدة عرب االنرتنيت ونقل مانشاء األجهزةاستعراض امللفات املخزنة يف  آناكما يتيح 

  33 .جهاز كمبيوتر على االنرتنيت باستخدام هذا الربامج بأيامللفات تتيح لنا االتصال 
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واستالم  إلرسالوهو وسيلة : فبالربتوكولامللف املطلوب ومكان حفظه  إيليرشدك النظام وهو  :نظام الفهرسة �

 يقلصالفاكس مما  العادي أوبالربيد  إرساهلا إيلالكمبيوتر عن طريق االنرتنت دون احلاجة  اجلاهزةامللفات بني 

  34".التليفونات والربيد ملحوظ فواتريبشكل 

عات اواجلم األفراديدفع ا  اليتوهي اموعة من النقاشات اجلماعية واملقالت والرسائل العامة  األخبارمجموعة 

وكتابة  أو أكثرشرتاك ف اموعة مشرتك يف االنرتنيت اال أيالشبكة كوسيلة للنشر ويستطيع  أيلواملؤسسات 

 .املقاالت يف اموعة اليت يشرتك فيها

وهذه  ،معظم حاسبات االنرتنيت تقدم خدمة جمانية تسمح لك بالسؤال عن املعلومات :البحت أوخدمة التقصي "

  35".اخلدمة تسمي خبدمة البحث

 تكنولوجيا الحديثة المؤسسة االقتصادية -2

 اآلليةتستخدم احلسابات  األعمالمعظم مؤسسات  أصبحت: المؤسساتاستخدام شبكة االنترنيت في -2-1

املؤسسات تعمل ضمن بيئة  أن، حيث األداءعلي  لتأثري االجيايباملتنوعة، أداء أعماهلااملرتبطة بشبكة االنرتنيت يف 

دراسة حتتوي على متغريات عديدة تتصل بالسياسة واالقتصاد واالجتماع والتكنولوجيا، مما حيتم دراسة هذه التغريات 

البعيد على  أومبا حيدث يف املستقبل القريب  أيضافحسب بل التنبؤ  بإدراكهااالكتفاء ووافية والعمل على عدم  متأنية

 حد  سواء

اليت تفيد  النتائج إىلمن كل املصادر املتاحة للوصول  واملعارفلك البد هلا من مجيع املعلومات تقوم املؤسسة بذ وحىت

 كثري من األحوال كانت تضطرحد كبري ،ويف   إىلالصحية، وتعترب هذه العملية شاقة ومكلفة  القراراتاختاذ  يف

يكلف الكثري من النفقات  اإلجراءهذه  أنصصني، مع العلم مستشارين متخ حبثية أواالستعانة جبهات  ان إىلاملؤسس

36"جانب الوقت املستغرق إيل
 

املوردين والبائعني  باإلضافة إىلسامهت االنرتنيت يف زيادة زبائن املؤسسة :علي التسويق  دراسة السوق والتأثير

املعلومات عن منتجاا  إرسالجمرد من  بأكثرتقوم  أنمؤسسة  إمكان آييف  اصحبواملوزعني وغريهم، وبذلك 

املنافسني ،وبالتايل تتعرف  أوضاعودراسة  األسواقعن  دراساتعمل  أيضا ميكنها إذاوخدمتها عرب االنرتنيت 

فظل  أوضاع املنافسنيوكذا دراسة  األسعارلرتويج املبيعات ،دراسة  األسواقا السوق وانسب ااملؤسسة على متطلب

  .إليهانوعيات املعلومات احملتاج  احلديثة وغريها من األسواق

مؤسسات  إىلعن طريق استخدام االنرتنيت حتولت العديد من املؤسسات من مؤسسات مغمورة : االتصال اتخدم

  :يف أيضاعاملية وسامهت االنرتنيت 
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خل ....جدول الكرتونية أونصية  وثائقء كانت سوا أليهوجد، ونقل املعلومات  يف كل مواقع وأينماالعميل  يلالوصوإل- 

  .املعين بالرسالة إال إيلالرسالة لن تصل  إنتكلفة مع احملافظة علي السرية  املعلومات، ذلك  بأقلوذلك 

مكان من العامل يف ثوان  إييف  إليهاملرسل  إىلتوفري الوقت حيت عن طريق الربيد االلكرتوين تصل كل الرسائل 

  .معدودة

  .عمليات الشراء عن طريق  االنرتنيت وإمكانية إجراءسهولة البيع 

االنرتنيت من اخلدمات املبتكرة واجلديدة  عرب شبكةتعترب خدمات املؤمترات املفتوحة  :خدمات المؤتمرات المفتوحة

  .على استخدامها واألفراداليت توفر هلا العديد من الربامج اليت تساعد املؤسسات 

عن  ،عقد املؤمترات من بعد بني ممثلي املؤسسات عرب العامل اإلمكانيةعن  وخدمة املؤمترات املفتوحة هي ببساطة عبارة

  .املؤمتر يف الوقت نفسه، وبذاك فمن مزايا هذه اخلدمة أعضاءكل   إيللصورة عرب االنرتنيت طريق نقل الصوت وا

 .يف مكان ما لعقد املؤمترات واألفراد لالجتماعتقليل مصاريف االنتقال ملندويب املؤسسات  -

 .توفري مكان عقد املؤمترات حيت يشرتك كل شخص يف املؤمتر املعني وهو يف مكانه جالس علي مكتبه -

 .متباعدة أماكنتتواجد يف  واالتفاقات بيناملنظمات اليتسهولة  عقد الصفقات  -

 .سهولة نشر نتائج املؤمترات من خالل استخدام االنرتنيت  -

 .العاملالرجاء مجيع يفبني املؤسسات  الدويلزيادة التعاون  -

علي املؤسسة ونشاطها من خالل اخلدمات الكبرية اليت سبق  تؤثرباتت  الشبكات اليت أهمفاالنرتنيت تعد من وبذلك

 وان تطرقنا هلا

، هذه الشبكة أحجمهاعلى اختالف  بإنتاجهاشبكة داخلية تقوم املؤسسات هي  تانشبكة االنتر : مفهومها-1

وتستخدم خدمات االنرتنيت مثل الربيد FTPوHTTPمثلوكوالت انرتنيت تستعمل بروت

يدخل هلا، وحمتوياا حتددها املؤسسة وعادة حتتوي خدمات  أنشخص من خارج املؤسسة ستطيعيوالااللكرتوين،

  .قاعدة بيانات وتنظيم مساحات النقاش الربيد االلكرتوين 

  : االقتصاديةالحديثة و المؤسسة  االتصالتكنولوجيا إستراتجية2– 3

اليوم أصبح يتوقف بشكل كبري على مدى قدرا على مواكبة التغريات املستمرة يف بيئة  االقتصاديةن جناح املؤسسة إ

 االنفتاحاالقتصاديعلى إثر اليت أصبحت املؤسسات تتعرض هلا، العمل اليت تعمل ا يف ظل املنافسة الشديدة

أجل ختفيض الطرق احلديثة يف عمليات اإلنتاج من  استعمالن العاملي وخصوصا أمام املتغريات التكنولوجية اليت تتضم
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حىت أصبح مطلبا أساسيا للنهوض يف ظل  ،بالتطور التكنولوجي االهتماموجب مما أتاج،نوعية اإلنالتكاليف وحتسني 

  يف بيئة العمل  املتصارعةاملتغريات 

  :االقتصاديةلحديثة على المؤسسة االتصاالأثار تكنولوجيا  2-2

األداء و مرونة يف تبادل يف احلديثة من سرعة يف اإلجناز ودقة وكفاءة عاليتني  االتصالإن ما متتاز به تكنولوجيا 

إال أن هذا مداخالاتعمد كمدخل من اختالف نشاطاا،على  االقتصاديةجعل املؤسسات  وتداوهلااملعلومات 

املرتتبة عن  اآلثارحيث سنحاول معرفة أهم هذه تصال،االاملدخل ساهم يف تغيري جذري األمناط العمل والتنظيم و 

  .تبين هذا املبتكر اجلديد 

حتوالت مهمة يف واملعلومات  االتصاالتنتج عن ثورة :التحوالت في مجال التوظيف و تنظيم العمل 1 – 1

  :وهيكل املهن و أسلوب أداء أسواق العمل وذلك يف أمناط التوظيف ،

التنظيمية حيث تشري بعض الدراسات أن هناك تأثري واضحا التكنولوجيا احلديثة على اهلياكل : ميةيالهياكل التنظ-

و الوحدات ،أي يوضح تقسيم العمل أفقيا و رأسياي حيدد الرتكيب الداخلي للمؤسسة البناء أو اإلطار الذ:اليت متثل

بالعمل اإلداري يف نطاق سوب من القيام اإلدارية األساسية والفرعية املكلفة بإجناز هذه األعمال حيث ميكن احلا

فلكثري من ئر كثرية من املؤسسات ومصاحلها،فبإمكانه مجع الوحدات و خلق تكامل تنظمي بني دواضيق و فعال ،

 االستفادةلتقارب ميكن املوظفني من هذا ا، يف نظام احلاسوباألنشطة اإلدارية من التقارب ما يسمح بإدماجها 

لك اسوب فإن ذمية اليت حيدثها احليإىل هذه املتغريات التنظ استنادنشطة يف مكان واحد ،من جمموعة األالكاملة 

  38.بعض األقسام أو الوحدات باهليكل التنظيمي للمؤسسةاستحداثفرض بالضرورة دمج أو إلغاء و ي

  :تغيرات في التركيب المهني و المهاري لقوة العمل-2– 1

 اتصاالإذا بدأنا نشهد التقليص التدرجيي لفئات العمالة املاهرة لصاحل الفئات املهنية و الفنية األكثر 

وهو الشخص الذي " لتكنوقراطي با"املوظف  سماالل استبداحلديثة و هذا ما ساهم يف  االتصالبأساليب تكنولوجيا 

إال أن هذا  39. التكنوقراطي وهو املعتمد على احلاسوبوبروز رؤية العقل ،التقنية  بفضل كفاءتهميارس السلطة 

بالنسبة للمؤسسات املؤسسات  لألفراداألسلوب من شأنه التأثري السليب علي الشغل من خالل تقليص توظيف 

احلديثة بشكل واسع مما يؤدي إىل فقدان عدد كبري من مناصب العمل و تفشي  االتصالاملستفيدة من تكنولوجيا 

 لتكمنفة إىل أنه عند التعامل معها فإا حتتاج إىل التدريب عليها الكتساب عدد من املعارف واملهارات و إضا،البطالة

 االستخدامبطالة يف بعض االت نتيجة وتقرتح بعض الدراسات أنه بالرغم من حدوث  ،من تشغيلها واحملافظة عليها
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ممارسني للتعامل معها مما يقلل بدوره حجم  إىلسة فإن احلاجة ما ،اآلليةوخاصة احلسابات  االتصالتكنولوجيا 

  40.البطالة اليت ميكن أن تنجم عن إحالل التقنية حمل اإلنسان

 ،احلديثة إىل تغريات جذرية يف مفهوم تنقلية العمل االتصالإذا أدت تكنولوجيا :تغيرات في تنقية العمل  3- 1- 

تنقلية جمازية للعمل على الصعيد العاملي من خالل بل أصبح هناك مرتبط بالتنقلية اجلغرافية " مفهوم التنقلية"فلم يعد 

و بالتايل مل يعد املوقع اجلغرايف سجنا للواهب اليت تستطيع املسامهة يف التقسيم الدويل االتصال اإللكرتوين، فضاء 

  41.للعمل

املتباعدة جغرافيا و ظهور مصطلح اجلماعة املتعارضة   وقد ترتب عن هذا التغري زيادة التعاون بني املؤسسات 

Groupe De Colla ration، و تستخدم خصوصا هلذا الغرض تكنولوجيا الربيد اإللكرتوين و املؤمترات عن بعد

  42.االنرتنيتعن طريق شبكة 

مما أثر يف أسلوب أداء سوق العمل حيث أصبح : بين العامل ورب العمل  التعاقديةتغيير نمط العالقة  1-4-

كما يتم ،  على العمالة اليت تعمل يف منازهلا حلساب املؤسسات الصناعية و اخلدمات احلديثة  االعتمادهناك مزيد من 

  43.للعمالة بعض الوقت و ليس كله كما هو احلال يف البلدان املتقدمةاللجوء بشكل متزايد 

، وقد عرفت يف تسيري شؤوا ومستقبلها االقتصاديةاإلدارية قدرة املؤسسة  القراراتبني ت": اتخاذا لقراراتعملية - 

وحتتاج " ة حلل مشكلة ما أو لتحقيق هدف معنياألمثل بني بدائل متاح االختيارعملية " القرارات بأا  عملية اختاذ

احلديثة بشكل هائل  االتصالإىل عنصر مهم وهو املعلومات الصحيحة و اليت وفرا تكنولوجيا  القراراتعملية إختاذ

 .على العديد من األفراد واملؤسسات انفتاحهاخاصة ما تلعبه شبكة األنرتنيت يف توفري املعلومات نتيجة 

تأمني طلبات هؤالء الزبناء و كلما ال ميكن للمؤسسة أن تعيش إال إذا كان هلا زبون ،وقاعدة نشاطاا هي : الزبون-

حاجات الزبون ولتفهم  كرب و زادت من أرباحهااتمع عامة قيمة ا  أعطتوكلما بصورة أفضل فهمت حاجام 

  .منه قدر اإلمكان  االقرتابالبد من بصورة أفضل 

ولتقدمي أسعار يد سعره، اقتصادية معينة هو بالتأكإن أحد العناصر األكثر تنظيما لعرض مؤسسة ":عملية اإلنتاج -

ب أن يكون جهازها لذالك جيارتفاع من تكاليف منافسيها ،تنافسية جيب أن يكون للمؤسسة تكاليفّ إنتاج أقل 

معينة من السلع أو  كميةومن أجل ذلك البد أن تستخدم أقل ما ميكن من املوارد إلنتاج  اإلنتاجي فعال 

  . 46"اخلدماتّ 

 احلديثة أدت يف إحدى  االتصاليةإن خاصية السرعة يف األداء اليت تتميز ا التقنيات ا  : االتصالعملية  1-5

سواء كان ذالك ، اإلدارية على شكل نقل البيانات واملعلومات  الوحداتبني  االتصالصورها إىل حتسني أساليب 
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ة بسالمة املعلومات التقنيحتتفظ وسائط  حيث, االتصالداخل املؤسسة أو خارجها وكذلك حرية ممارسة ذلك 

47.بيسر وسهولة انسيااوسهولة 
 

املؤسسايت واملؤسسة ككل فإن العديد من املؤسسات يف  االتصالعلى NTICونظرا للتأثري الكبري الذي باتت تلعبه   

ودورها يف بناء و تطوير  بأمهيتهاالوعي العاملي  أتسعحيث ، هذه التكنولوجيا واقتناءتسعى إىل مواكبة ,العامل اليوم 

  .االقتصادياتاملؤسسات و 

  48".17على املؤسسة يف الشكل   NTICارميكن تلخيص أث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فبفضل تكنولوجيا ,جديدة يف املؤسسات  تنظميهوعموما مبكن القول أن الصدمة التكنولوجيا أدت إىل ظهور مناهج 

والذي حول بعمق املرور من  ،ظهر تطور يف حركية املعلومة الناجتة عن التفاعل بني التغري التقين والتغيري التنظيمي

وظهر اإلبداع املعريف كعملية مجاعية داخل ، املركزية إىل املعلومة الشبكية املتداولة املنطوقةاملعلومة املكتوبة أو 

واليت جيب أن تعد بطريقة منظمة وجيدة و هذا ما حيتاج إىل اخلربات يف إطار ما يعرف  ،خارجهاملؤسسات أو ا

  49.بتكنولوجيا املشاركة و التعاون

  االقتصاديةالحديثة ومرونة المؤسسة  االتصالتكنولوجيا-3
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  : المعلوماتمانظإستراتيجية تكنولوجيا االتصال الحديث و  3-1

أي بصورة أمشل مت تثمني دور نظام املعلومة  ات،و املعلوم لالتصاالتيف نظام احمليط اجلديد تغريات النظرة 

)System D ،information ( هذه ,اجلديد  االتصالهذا األخري يشري بوضوح إىل مدى قوة تأثري تكنولوجيا

ما مت تسيريها بكفاءة و فعالية و خاصة إذا سامهت فعال يف إذا أن توفر ميزة تنافسية إسرتاجتية ،التكنولوجيا ميكن 

هذا سيوفر أسلوبا أو مدخال لتطوير 50.االقتصاديةو اخلارجي للمؤسسة  االتصال الداخليعدم التكامل بني 

ير تقوم هذه املؤسسة بتطو  حيث، االقتصاديةنظم املعلومات املستندة و املتكاملة مع إسرتاجتية املؤسسة  اسرتاتيجيات

  .االتصالإسرتاتيجية لتكنولوجيا 

 القدرةتعرف املرونة بأا : االقتصاديةالحديثة على مرونة المؤسسة  االتصالاألثر اإلستراتيجي لتكنولوجيا  3-2

إنتاجه ،  أسلوباملنتوج معني ،و الذي يغري من طبيعة تنبأ به وغري مربمج، السريعة حلدث غري م االستجابةعلى 

ملختلف طلبات الزبائن كما  االستجابةالقدرة على "بأا  Homman"  هومانخدمة أو حجم الطلب كما يعرفها 

من بني أنواع ، للمرونة تصنيفاتفقد قدم عدة Gratacapأما غراتاكاببفرتة دورة أو سرعة االستجابة ، تقاس املرونة

وهو ياإسرتاتيجهاعترب ط مرونة املؤسسة اخلارجية باملتغري الذي حيث ربها هي املرونة اخلارجية للمؤسسة، املرونة اليت قدم

باحمليط   وارتباطهاجية للمؤسسة ر من املرونة اخلا سسة مرونة داخلية وأخرى خارجية،وانطالقااحمليط فأعترب أن للمؤ 

من حميطه  اآلتيةاملرونة على أا قدرة متخذ القرار على تسيري املعلومات " غراتاكاب"صنف   كمتغري إسرتاتيجي

  ."51دف التأقلم
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  :الجزائرية االقتصاديةالحديثة في المؤسسة  االتصالاستخدام تكنولوجيا:الثالثالمبحث 

  :االقتصاديةالحديثة في نشاط المؤسسات  االتصالالجهود الجزائرية في مجال إدماج تكنولوجيا ـ 1

فلو تطرقنا و العاملي، سواء على مستوى احمليط الوطين أ ،اجلزائرية تغريا كبريا و سريعا االقتصاديةواجهت املؤسسات 

متتعت نا منذ بداية املخططات التنموية، اجلزائرية لوجد االقتصاديةإىل التطور التارخيي الذي مرت به املؤسسات 

 االقتصاديري موية والتغسات أو املخططات التنكأساس للسيا  استخدمتبإمكانيات مادية و مالية ضخمة 

  .االجتماعيو 

  52:وميكن إبراز أهم مسات هذا التطور كما يلي 

تعطل لفرتة بضعف مستويات األداء عموما، اخنفاض مستوى اإلنتاج، هذه ا اتسمتحيث :التميز بالتخطيط املركزيـ 

 .وغري ذلك  روح املبادة لدى املسري

والبحث عن  االقتصاديةمبعيار الفعالية  االهتمامحيث بدأ من الثمانيات،  صالح شامل إبتداءاحماولة وضع إ - 

الطاقات  استغاللوكيفية  ، مث متت إعادة اهليكلة وأعيد النظر يف أسلوب املركزية املفرطة االقتصادي، الرتشيد 

  .اإلنتاجية غري أن مستويات األداء مل تتغري نسبيا

  .ةؤسسات العمومية مث تلتها اخلصوصامل ستقالليةأعتمد املشروع ابعد إعادة اهليكلة  - 

كما حركت ) احمللية واخلارجية( أشعلت روح املنافسة ،اجلزائر و مازالت تشهدها شهدااليت  االقتصاديةإن التحوالت 

هو اعد على ذلك ثة،  وما سة لطرق وأساليب اإلنتاج والتسويق احلدية و اإلرادة يف التحديث والعصرننوعا ما العزمي

اليت كانت يف جمموعها من أجل الرفع من التنظيمية و القانونية واملؤسسات، موجة اإلصالحات اليت مست اجلوانب 

احلديثة منأهم املتغريات اليت حتقق ميزة  االتصالمن أن تكنولوجيا  انطالقاو االقتصاديةالوطنية، التنافسية للمؤسسات 

الدولة اجلزائرية يف إدماج هذا املبتكر  مبادراتحول إسرتاتيجية و  االستفساراتتبدأ  االقتصاديةتنافسية للمؤسسة 

  .االقتصاديةاجلديد إىل مؤسساتنا 

علمت الدول على االتصال احلديثة، نظرا األمهية تكنولوجيا : تإستراتيجية الجزائرية في تبني التكنولوجيا -2

احلديثة  االتصالالدول أصبحت واعية بأمهية تكنولوجيا ها من واجلزائر كغري ين و تطوير قاعدة تكنولوجية صلبة، تكو 

من خالهلا ترقية جمال  استهدفتاألخرية إىل وضع إسرتاتيجية الشعرياتولذلك جلأت خالل   ،ودورها يف املؤسسات

53:وقد سطرت هلذا الغرض برناجما صناعيا يتكون من ثالث مراحل هي كاأليت االتصال،
 

سيب سعى برنامج املرحلة األوىل إىل إقامة النشاطات املتكاملة و الرتكيبة للحوا: 1987–1985المرحلة األولى  -

  .دول العامل باهتماموتكثيف الطاقات الوطنية بغية تطوير تطبيقات الربجميات اليت حتظى الدقيقة، 
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  .طوير الربجميات والصيانة احلواسيب الدقيقة و ت استخداميف هذه املرحلة مث توسيع : 1992–1987المرحلة الثانية 

و ذلك من خالل تعميق صناعة احلواسيب الوطنية،سامهت هذه املرحلة يف :  2000–1992المرحلة الثالثة 

  .وهي تشمل الربجميات و املكونات و عملية الصيانة،املتواصلة  االستريادعلى املنتجات احمللية بدل عمليات  االعتماد

من إشكالية التحويل التكنولوجي إىل  االنتقالبغية ، إنتاج سياسة التصنيع املكثف، املراحلحاولت اجلزائر خالل هذه 

  .إشكالية التحكم الذي يعترب رهانا أساسيا للسياسات الصناعية

فقد جلأت عتربة امل جمهوداتوبالرغم من ، لقد أبدت اجلزائر حاجة ملحة لتطوير هذه الصناعة احلديثة منذ الثمانيات

 االستقالليةاجلزائرية بعيدة عن حتقيق  املؤسساتومع ذلك تبقى  ، بإطارات األجنبية  االستعانةو  اإلستادية إىل عمل

  .التكنولوجيا 

و اإلدارية ملواكبة التغريات التقنية و  التعليميةعملت اجلزائر منذ سنوات على تعزيز قدرا  :اتالمبادر  -1-2

الذي أصبحت تضطلع به  الدور املستمروذلك من خالل عدة إجراءات جاءت لتجسيد ، االقتصادية

  54:ورفع مستوى األداء ومن مبادراا  االقتصاديةاحلديثة يف تأهيل املؤسسات  تكنولوجيااالتصال

ء من خالل إنشا، دعمت اجلزائر ميادين البحث و التطوير احلضاريبالركب  االلتحاقبغرض  :البحث والتطوير 

وبني املؤسسة ، والشركة الوطنية للصناعات اإللكرتونية  اآليلوحدات مشرتكة للبحث بني املعهد الوطين إلعالم 

  واملؤسسة الوطنية لصناعة اإللكرتوكيمياء، اآليلالوطنية ألنظمة األعالم 

توزيعها على  حواسبأجهزة  باقتناءلضمان السري اجليد للمؤسسات اجلزائرية قامت الدولة : نشر الحواسيب . 

متلك لقد كانت بداية نشر أجهزة احلواسب ضعيفة إذا مل تكن  الباهظةنتيجة للتكلفة ، بعض املؤسسات دون غريها

لذالك شهدت سنوات تكاليف وصغر حجمها،  اخنفضتلكنها تداركت هذا النقص حينما ، منها سوى أعداد قليلة

 .خبدماا  اقتنائهاواالستعانةاملؤسسات على  مما شجع الكثري من، واسعا هلا انتشارالتمنيات

من إقامة شبكات حملية " cerist"متكنت اجلزائر بفضل جهود مركز البحث يف اإلعالم والتقين     :شبكة اإلنترنيت 

كانت املرة األوىل اليت تربط فيها اجلزائر بشبكة ،  1994قليمية ودولية وذلك يف مارس مت ربطها بشبكات إخاصة، 

مؤسسة وطنية وهيئات أخرى كقطاع التعليم العايل  44فقد مت ربط أكثر من  2000ووفقا اإلحصائيات االنرتنيت، 

  . االقتصاديو القطاع الطيب و 

املعلومات اخلاصة وحىت الصغرية واملتوسطة ، مبهودات لتطوير أنظمةتقوم جمموعة مهمة من املؤسسات العامة و  واآلن

، املستعملة تبقى قليلة وخاصة العمومية االقتصاديةإال أن املؤسسات ومواقع الويب، intanet "I"و الشبكات احمللية

فضل ني بوك اليت تعرف تطورا وتوسعا ملحوظالبن، الطريان، فبغض النظر عن بعض القطاعات كالصكوك الربيدية
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مواقع الويب اليت أنشأت إضافة إىل أن  ،مستويات األداء تبقى ضعيفةأوعية سريعة وفعالة للمعطيات، إال أن 

فهناك مواقع ضعيفة من ناحية احملتوى وأخرى من ناحية  ،ال متثل بصورة موضوعية نوعية املواقع االقتصاديةاملؤسسات 

 ،اجلزائر حنو تدعيم التعاون الدويل حيث سخرت السلطات الوطنية ميزانيات مهمة ملشاريع اجتهتلذلك55."الشكل

كالربنامج التعاوين لتكنولوجي وأيضا متويل املشاريع،  التعاون يف هذا القطاع خصوصا يف ااالت التكوين و التحويل ا

ببنك  االقتصاديةاملؤسسات مما من شأنه أن يسمح بتزويد 56..إلنشاء قطب تكنولوجيالذي كان مع البنك العاملي 

كما سيساهم عطيات لتحسني أداء هذه املؤسسات،  ية وغريها من املو التكنولوج االقتصاديةاملعلومات حول الوضعية 

  .املوجودة االتصاليف حتسني أوعية 

 : الجزائرية االقتصاديةالحديثة في المؤسسة  االتصالتكنولوجيا واقع  -3

من اخلروج .اجلزائرية االقتصاديةلقد مكنات الدراسات امليدانية و البحوث املقارنة حول املؤسسة 

احلديثة يف  االتصالمن الفرص اليت أتاحتها تكنولوجيا  استفادةوأا ,أن املؤسسة اجلزائرية تغريات  بانطباعمفاده

هذا التغيري حدث بدرجات متفاوتة،  غري أن ،التنظيم أو يف ميداين اإلنتاج والرتويج التسيرياملؤسسايت  االتصالميدان 

57.االقتصاديومل ميس كامل النسيج 
 

لالتصاالت اليت من أبرز متتلك جتهيزات تكنولوجيا  ،اجلزائرية االقتصاديةحظة أن الكثري من املؤسسات واملال

ولكن دور توفر ما يكملها خاصة من جانب اإلطارات الكفاءة اليت ،)les réseaux(احلاسوب والشبكات  أمثلها 

  :احلالية املناسبة للظروف والتقنيات  )(les logicielsأو جانب نقص الربامج احلديثة، استعماهلاحتسن 

وكذلك أنظمة معلوماتية إعالمية بشكل تام .أما األنظمة احلديثة فأغلب املؤسسات متتلك أجهزة إعالم ألية حديثة 

العامة خاصة  واحملاسبة, اآليلمصلحة أو جهاز خاص بالتنظيم واإلعالم وهناك من املؤسسات ماميلك ، ختص األجور

الغريب يف العديد  الشيءإال أن ، تقييم اجلرد للمواد، امليزان الشهري، االستثمارات،عن إعداد األجور لكن ه ال خيرج

واليت من املفروض أن تستعمل ، أا تقوم ببعض األعمال يدويا اآليلمن املؤسسات اليت متتلك أجهزة وأنظمة اإلعالم 

ال ، كما أن متخذي القرارات من املستوين اإلسرتاتيجي والعملي   ، مثل ختزين املخزونات  ، فيها اإلعالم األيل 

بالرغم مما يعانونه من كثرة املعلومات وتراكمها يف تقارير مفصلة ، إال نادرا، ,يستعملون احلاسوب يف أعماهلم اليومية

  .وكمادة خام تصل إليهم يوميا 

ى ميسرييها أدوات مساعدة للتسيري وال تقنيات ال تعين لد,ويف مؤسسات أخرى فإن توفر أجهزة اإلعالم األيل 

ة بل بالعكس قد جند مؤسسات لديها هذه األجهزة وال تتوفر على أنظمة إعالمي، ومفيدة بشكل كبري جيب إستعماهلا

نظرا لعدم اإلهتمام باملوضوع أو لقدم األنظمة املتوفرة دون العمل على تغيريها لإلستفادة ,وبرامج مقبولة يف تسيري 
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و خاصة الضرورية منها يف العديد ، ها وهذه الظاهرة يف الواقع مكملة لظاهرة عدم توفر العديد من تقنيات التسيريمن

والبعض قد ختلى عنها , وهناك من املسؤولني يردون على التساؤالت حول القضية بعدم احلاجة إليها ،من املؤسسات

  :ب اهرة يف جزء كبري منها اإلهذه الظوال ميكن تفسري ، تطبيقهابعد أن حاول سابقا 

  .سوء فهم أمهية هذه األجهزة و دورها يف التسيري احلديث. 

ضعف التكوين والكفاءة لدى املسؤولني خاصة يف املستويات املتوسطة والعليا من اإلدارة رغم وجود إمكانات . 

  .هلا والتكوين يف بعض املؤسسات خاصة اليت لديها معاهدة تكوين تابعةإعادة الرسكلة

ضعف  اإلهتمام ذه الوسائل قد يعود يف جزء منه إىل عدم فعالية هذه التجهيزات أمام أمناط التسيري السابقة اليت . 

وقد تتخذ يف كثري من األحيان قرارات خارج ,ال تعترب ا بقدر ما تعترب و تستعمل طرق وأساليب التسيري احلديثة 

  .األسعار وغريهااملؤسسة متاما سواء يف التوجيه أو يف 

وهو نوع من رفض ، التظاهرة بعدم احلاجة إىل هذه الوسائل و الذي قد يكون مرده إىل رفض التغيري لدى املعنيني. 

  .التكنولوجيا يف التسيري ألسباب ميكن أن تعود إىل بعض ما سبق 
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  خالصة

إجيابية وهامة يف جمال زيادة إنتاجية أدى التطور وتقدم يف تكنولوجيا االتصاالت بكافة أشكاهلا ،إىل النتائج  

وفعالية املؤسسات العامة،وخاصة اليت تعمل يف هذا اال االقتصادي االتصايل،وكان هلذا أثر واصح يف التطوير 

خدامتها،وقد لعبت هذه االستخدامات التكنولوجيا اجلديدة يف تكنولوجيا االتصاالت دور بارز يف جعل حياة 

  .كثر إقناعا العملية أكثر سهولة،أ

لقد عانت املؤسسات اجلزائرية من قلة املتخصصني،ومن تأخر تقنيات احلديثة لالتصال،و ظروف احتكار السوق 

  .وقلة املنافسة اللذان ال يفسحان اال واسع الستعمال االتصال احلديث
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  :تحديد الموضوع–

أصبح إستعمال أحداث تكنولوجيا اإلتصال احلديثة يف أي مؤسسة من أهم ركائز األساسية،اليت ال ميكن 

 غناء عنها حبيث أدت سرعة اإلتصال الناجتة  عن تطور التقنيات املعلومات اليت تطورها هائل يف سرعة اإلنتقالتاإلس

وكيفية . اليت تؤدي إىل سرعة التواصل وبالتايل وتسري اجليد للمؤسسة. األفكار واملعلومات بني مصاحل املؤسسة 

تر تتطور و إستعماالإلتصال الداخلي احلديث خاصة مع إستعمال تكنولوجيا اإلتصال احلديثة، فقط ساعد الكومي

 .تقنياته وبراجمة احلديثة اليت حتسني أداء املؤسسة

مهية املتزايدة لإلتصال احلديث يف جمال خدمات املؤسسة وتسيريها داخل املؤسسة،  والذي ينقل هذه األخرية إن األ

 .من ما يسمى باملؤسسات التقليدية إىل املؤسسات احلديثة ملواكبة التطور يف جمال تكنولوجيا اإلتصال

 .داخلي احلديث املعتمد داخل املؤسسةووفقا هلذا حولنا من خالل دراستنا هذه معرفة ما طبيعة اإلتصال ال

  :أهمية البحث

أن الثورة اليت شهد يف تكنولوجيا اإلتصال احلديثة ، والتطورات اليت مست املؤسسات اإلقتصادية،  خاصة 

 .وخاصة اإلتصال الداخلي احلديث. يف تطور هذه األخرية . يف ما خيص إستخدام التكنولوجي اإلتصال

 جمتمع بصفة عامة واملؤسسة بصفة خاصة، حيث أصبح اإلتصال يلعب دورا هاما أمهية اإلتصال احلديث يف

ذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن األمهية واملكانة، املرموقة اليت حتتله وسائل اإلتصال احلديثة مستخدمة داخل 

سة، هو ما جعلنا تم املؤسسة ، حيث يعترب عنصرا فعاال ومهما فيها فالربط بني هاذين العنصرين املهمني يف املؤس

 .ذا موضوع حماولني معرفة الدور الذي تلعبه وسائل اإلتصال احلديثة يف تقدمي خدمات أحسن

  :أسباب إختيار الموضوع

 .إن إختيارنا هلذا املوضوع مل يكن عشوائيا بل كان نتيجة لعدة أسباب نوجدها يف النقاط األتية

  :أسباب الذاتية

  .للحياة املهنية يف إطار التحقيق عن طريق الرتبص اإلستعداد. 

  .إعجابنا باملؤسسة إتصاالتاجلزائر،وخدمات اليت تقدمها، وسهرها الدائم على اجناحها. 

 .إهتمامناباإلتصال الداخلي احلديث كجانب مهم من ختصصنا كطلبة وسائل اإلعالم واتمع. 

  :األسباب الموضوعية –ب 

  .صال الداخلية احلديثة املتعلقة باملؤسسة، وتزايد اإلهتمام امعرفة الوسائل اإلت. 

  .الوصول إىل نتائج ختدم البحث العلمي يف حقل علوم اإلعالم واإلتصال. 
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األمهية اليت حتضى ا تكنولوجيا اإلتصال احلديثة يف املؤسسات وما أجنز عنها من إختزال للوقت وجهد مسافة . 

 .وتكيف مع تطورات احلديثة

 :أهداف البحث

 .الدراسة املتعمقة لإلتصال الداخلي احلديث وما مدى إستخداماإلتصال احلديث يف تسري املؤسسة

 .عوامل حتكم هذا اإلستخدام وما مدى ترتيب وسائل اإلتصال احلديثة الداخلية، األنرتنيت واالكسرتاناتواألنرتانيت

  :إشكالية الدراسية

ظاهرة قدمية، صاحبت اإلنسان يف جل مراحل تكوين جمتمع البشري، حيث ال ميكن  يعترب اإلتصال

 .اإلستغناء عنه ألي نشاط إجتماعي أو تقدم إنساين يستدعي حتما وجود هذا العنصر اهلام

مهما كان نشاطها وذلك نشاطها وذلك لتوفري املعلومات  كذلك هو احلال بالنسبة للمؤسسات اليت حتتاج لإلتصال

والبيانات الضرورية اإلستمرارية، العملية اإلدارية مث حتكم يف تسري هذه املعلومات داخل املؤسسة بإعتباره العملية اليت 

بط خمتلف أعضاء يتم من خالهلا نقل معلومات وتبادهلا عرب قنوات إتصالية تفرضها طبيعة العالقات الوظيفية اليت تر 

 .املؤسسة وكذا تطوير أساليب عمل وتقوية العالقات اإلجتماعية داخل املؤسسة

وقد تطور إتصال املؤسسة تبعا بعدة عوامل أمهها املنافسة بني املؤسسات إذا إزدات حاجة بعضها لإلتصال احلديث 

ة اليت تضمن إتصاال أسرع وأقوى، هذا من بسبب ممارسة من بعض املؤسسات املنافسة، مبا حتم اإلستعانة ذه الوسيل

 عوامل تطور وسائل اإلتصال احلديثة وظهور تكنولوجيا احلديثة، اليت فتحت إفاقا جديدة

دية يإذا يعيش العامل اليوم تقدما تكنولوجيا كبريا، إحتل فيه قطاع املعلومات واإلتصاالت الصادرة بني القطاعات التقل"

على مدى إمتالكها لقدر أكرب من املعلومات ومعرفة كيفية التحكم فيها، ومن أجل وأصبحت قوة املؤسسات تتوقف 

 1".ذلك مث إستخدم تكنولوجيا اإلتصال احلديثة لقدرا هائلة على التخزين وسرعتها الفائقة يف اإلسرتجاع 

دخالت املؤسسة وبذلك دخلت تكنولوجيا اإلتصال كمبتكر جديد ، ضمن أهم البىن املؤسساتيةوكمدخل مهم من امل

احلديثة املفتوحة، اليت تريد أن تواكب التطورات اجلديدة، حيث ال ميكن اليوم إحداث تغريات قصوى إال كانت 

التغريات يف اإلتصاالت،ذاك أن التغريات يف اإلتصاالت تؤدي إىل حتوالت سريعة يف 

 .مكاسب مباشرة العمق،وشبكةاإلتصاالتاملتطورة،مبردودياا العالية، بإمكاا حتقيق 

دية يإذ أن تكنولوجيا اإلتصال احلديثة ،تساهم يف ظهور اإلقتصاد الشبكي الرقمي املفتوح ،الذي ينقل املؤسسة التقل

إىل املؤسسة املفتوحة،تقدم منتوجاا وخدماا إىل كت األفراد يف أي وقت وأي مكان،وال يقتصر 

 .اإلنتاجية وحتسني األداء،وتقليص التكاليف تأثرياإلتصاالحلديث،على هذا فقط بل ساهم يف رفع
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والقرصنة اليت هلا معلومات ،مما جعل  الوظائفلتأثرياتاإلجابية ال متنع من وجود بعض السلبيات،كتقليصا إال أن هذا

د قفهم،ومن مزايا الكبرية الىت تتميز ا تكنوتوجيااإلتصال  احلديثة، جنني ينقسمون إىل مؤيد ومعارض يف موااملستخدم

أن البعض املؤسسات يف خمتلف بقاء العامل،وبغض النظرعننشاطااليوميةالىت لتضاف إىل سلسلة القنوات 

كانت ربطت كل    1998بل املئة  من املؤسسات األمركية يف عام  80فمثال جند ما يقارب"دية  ياإلتصاليةالتقل

واملؤسسات اجلزائرية ليست مبنأى عن هذه  2"تلفة أجزائها وفروعها ،بشبكة األنرتنيت وأدخلتها إىل تنظيماا املخ

إذ لو نظرنا إليا التأثري الوضع اإلقتصادي الشبكي الرقمي عليها،حيث أن هذه اآلخرية مرت مبرحلة إنتقالية،من .التطور

عصري، فرتة كانت تعتمد فيها على الطرق  تسيري واإلنتاج الكالسكية،إىل مرحلة عصرية معتمدة على الطرق التسيري ال

من األنرتنيت واإلكسرتانات،وذلك  بذل الدولة اجلزائرية  جهودها عن طريق . الفائقة على  منظومة الشبكة املعلوماتية 

هذا التطور ال ميكن تعميمه على أغلبية .نشر حواسب والبحث والتطور يف جمال تكنولوجيا اإلتصال احلديثة 

ديةومن املؤسسات اليت أدركت أمهية اإلتصاالت احلديثة يالتقلاملؤسسات اجلزائر اليت الزالت تعتمد على طرق 

 .وإنعكاساا على إتصال املؤسسة، الوكالة التجارية إلتصاالت اجلزائر

  :وبنا على مامت ذكره ميكننا طرح اإلشكالية التالية

 ماطبيعةاإلتصال الداخلي احلديث املعتمد يف املؤسسة اجلزائرية 

 .وكيف للتكنولوجيات احلديثة أن تساهم يف تسري احلسن واألداء املهين داخلها

 .طرح األسئلة الفرعية ومن خالل هذه اإلشكالية إرتاب

 .مامد�إعتماد املؤسسة على توظيف الوسائل اإلتصالية احلديثة يف سري العمل– 1

 .لداخلي احلديث يف تسري احلسن لألداء املهينكيف تستخدم املؤسسة تكنولوجيا اإلتصال احلديثة أو اإلتصال ا  – 2

  الفرضيات

إعتماد املؤسسة على توظيف الوسائل اإلتصالية احلديثة يف سري عملها؟ يف املستوى املطلوب مع غياب لبعض  -1

 .التكنولوجيات األكثر حداثة

احلديثة تساهم يف تسري احلسن لألداء املهين بإستعمال تقنيات جديدة أو  تستخدم املؤسسة تكنولوجيا اإلتصال – 2

 .أنظمة

ومن األهداف األساسية للبحث العلمي الوصول إىل نتائج معينة وموضوعية وغري حيادية،لبعض : منهج البحث

باحث يف دراسة ملشكلة ونعين باملنهج الطريقة اليت يتبعها ال." التساؤالت اليت حتكم عناصر ومتغريات املوضوع معني

 4."إلكتشاف احلقيقة
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وقد إعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوضعي التحليلي، حيث تعاجل البحوث الوصفية أو موضوعا أو ظاهرة معينة 

أو وصف العالقات اإلتصالية املوجودة بني متغري أو أخر،وتركز الدراسات الوصفية فهم احلالة،  تتمثل يف الفرد أو 

 .لة أو املؤسسة الرتبوية أو املؤسسة اإلقتصاديةالعائ

  :المنهج وأدوات البحث -

يتوقف إستعمالوإختيار املنهج على أساس طبيعة املوضوع وميدان الدراسة، حىت نصل إىل نتائج موضوعية، أن أول 

يف حتديد منهج أو مناهج مالئمة لدراسة تتمثل يف حتديد  سياق الزمين الذي تنتمي  شرط جيب أخذ بعني اإلعتبار

 .إليه املشكلة املبحوثة

جمتمع البحث إلجناز هذا البحث إرتأينا أن يكون جمتمع البحث عينه من الوكالة التجارية إلتصاالت اجلزائر وأخذت _

طارات اإلدارية ميثلون املوظفني واإل) 12( عشر د الداخلي إثينعينة من خمتلف الفئات البشرية هلذا األخري على الصعي

 .باملؤسسة وكان إختيار العينة قصديا

تعرف العينة القصدية حتت أمساء متعددة مثل العينة العرضية أو النمطية ،يقوم الباحث : " العينة القصدية

صيا بإقتناءاملفرادات إلدراكه املسبق ومعرفة بإختيارمفراداا بطريقة حتكمية الجمال فيها للصدفة، بل يقوم هو شخ

 5."اجليدة تمع البحث والعناصر اهلامة بتايل ال جيد صعوبة يف سحب مفرادات بطريقة مباشرة

يتوقف صدق وقيمة البحث العلمي على إختيار السليم للمهج واألدوات اليت حتقق الوصول إىل : أدوات البحث 

علومات اليت إعتمد يف الدراسة هي املقابلة كأداة رئيسية واملالحظة بدون املشاركة  املسطرة من طرف مجع امل.األهداف

 .كأداة مساعدة

هي اللقاء املباشر،الذي جيري بني الباحث واملبحوث الواحد أو أكثر يف شكل مناقشة حول املوضوع : المقابلة  –أ 

 .معني قصد حصول على حقائق معينة ، أو أراء أو مواقف حمددة

تفاعل لفظي بني فردين يف موقف " يف التعريف الذي نقله  عبد الباسط عبد املعطي أا : ملقابلة عرفها ماكويب ا. 

 06".املواجهة حياول أحدمها معرفة بعض املعلومات وتعبري لدى اآلخر

و حرة مقابلة تشتمل على أسئلة مقننة وأخرى نصف مقننة أ" من بينها بعض مقابلة نصف مقننة وهي  واخرتت

ك أن موضوع قد يتطلب بيانات واضحة ومعروفة مسبقا باإلضافة إىل بيانات قد ال تتمكن من سيطرة عليها ذل.

 7".بإعداد أسئلة مقننة فرتكها للحوار والتعبري عنها بطريقة حرة
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خرين أو مع فهي من أهم التقنيات اليت إعتمد يف سري اخلطة،فهي عبارة عن حمادثة موجهة ،يقوم ا الفرد مع اآل

األفراد دف حصوله على عدد من املعلومات، إلستخدامها يف البحث العلمي فقد إستعملت هذه األداة للحصول 

 .على معلومات دقيقة حول اإلتصال الداخلي احلديث املتبع يف تسيري املؤسسة أو وكالة التجارية إلتصاالت اجلزائر

  .نة حرةمقابلة مقن: وللمقابلة ثالث أشكال من بينها 

  .مقابلة نصف مقننة

 : مالحظة

حيث يرى أن املالحظة هي املشاهدة الصحيحة سجل الظواهر كما تقع يف طبيعة وذلك بأخذ "  معجم اكسفورديف 

 08."األسباب و النتائج والعالقات املتبادلة بعني اإلعتبار

ظواهر واملشكالت و األحداث ومكاونتها بأا عبارة عن عملية املراقبة أو مشاهدة لسلوك " محمد عبيداتيعرفها . 

 09."امليدانية والبيئة ومتابعة لسريها وإجتاهاا وعالقتها باألسلوب العلمي منظم وخمطط وهادف 

 10".وتعين أيضا املشاهدة واملعاينة املباشرة ملوقف إجتماعي وأشكال السلوك وأمناط التفاعل. 

 :العينة

واملفرادات والعناصر، حيث تعرب كل واحدة عن فرد من أفراد العينة،  تشمل عينة البحث جمموعة من الوحدات

أفراد واملتمثلني يف موظفي املؤسسة من حيث كوم قائمني باإلتصال يف األقسام  ) 14(فتكونت العينة من أربعة عشر

أفرادها مث إختيارهم بطريقة  اإلستقبالوالتجارية واملالية بإضافة إىل مدير املؤسسة وقد متثلت العينة يف كوا قصدية أن

  .قصدية

 :م يتحديد المصطلحات أو المفاه –

لكل حبث علمي مفاهيم ومصطلحات حتدده ،أن تعترب هذه األخرية، مبثابة مفاتيح البحث ومن بني تلك املفاهيم 

 :املتعلقة مبوضوعنا مايلي

رمز أو جمموعة رموز مفهومة للمجموعة بإستخدام قنوات  هو نقل الرسالة بني فردين أو أكثر بإستخدام: اإلتصال

 11".اإلتصالية لتحقيق أهداف متعددة وبشكل يضمن التفاعل والتأثري

 .اإلتصال هو عملية نقل وتبادل املعلومات بني املوظفني وتساعدهم على تقوية الروابط بينهم: إجرائيا 

قية وأساليب العمل اليت تستقر لتطبيق يهي جمموعة من النظم والقواعد التطب"  :تكنولوجيا اإلتصال الحديثة

املعطيات املستخدمة لبحوث ودراسات مبتكرة، يف جمال اإلنتاج واخلدمات وكوا تطبيق املنظم للمعرفة واخلربات 

 12."املكتبية
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أي تستعمل املؤسسة من أجل إيصال هي تلك التقنية احلديثة واملتطورة اليت تشمل األجهزة ووسائل :إجرائيا 

املعلومات والبيانات للعمال وزبائن وكذلك إعالم داخل املؤسسة باملستجدات من خالل الرسائل احلديثة ذات تقنية 

 .عالية

تقدم خدمات معينة كوسائل النقل واملؤسسة الربيد واملواصالتواملؤسسات اجلامعية،  هي املؤسسات اليت:"المؤسسة

 13"حباث العلمية واملؤسسات األ

تساهم يف تسهيل إتصال  املتعلقة بتبادل املعلومات واليت هوكل الوسائل اإلتصال احلديثةاإلتصال الحديث :إجرائيا

 .املؤسسة وتتمثل أساسا يف جهاز احلاسوب ومنظومة شبكة األنرتنيت،األنرتانات،اإلكسرتانات 

 كثريا فيما يتعلق بتحديد املفاهيم   وقد أفادتنا الدراسة

 :الدراساتالسابقة أو المشابهة–

لبحوث اليت سبقت حبثه ألن  إضطالعه على ما سبق حبثه ألي  باحث إجتماعي أن يضطلع على ا  من املهم جدا

املنهجية  ي التكرار واألخطاء األخرين، وقد يسمح له ذلك بفهم املوضوع حبثه أكثر وإختيار الطرق واإلجراءاتلتفاد

املالئمة لدارسة فضال عن هذه الدراسات تتضمن قوائم باملراجع العامة اليت إعتمدت عليها فتفيد الباحث يف التعريف 

على كثري من مراجعة ومصادرة لذلك حاولنا قدر اإلمكان حصول على دراسات سابقة أو مشاة هلذه الدراسة وقد 

 .ودراسة عربية) 01(دراسات جزائرية،) 03(ثالثة  دراسات،)04(أسفر جهدنا باحلصول على أربعة

دراسة ميدانية "  واقع اإلتصال الداخلي في مؤسسة الوطنية لتأمين وإعادة التأمين" وبعنوان  :الدراسة األولى

وتدور اإلشكالية  2000 – 1999بالوحدة اجلهوية بعناية لنيل شهادة ماجيسرت يف علوم اإلعالم و اإلتصال سنة 

اسة حول اإلتصال يف املؤسسة ودوره يف تسيري وتنظيم العالقات بني األفراد واهليكل التنظيم وكذا تنظيم هذه الدر 

خمتلف السريورات والتأثري الذي يلعبه على أداء األفكار اآلخرين، وذلك لتحقيق اإلنسجام وحتفيز املؤسسة لكل عضو 

اجلزائرية لتبين اإلتصال يف تعاملها داخليا وخارجيا لتعزيز  يف املؤسسة اجلزائرية كما تناولت اإلشكالية سعي املؤسسة

مكانتها يف البنوك ومسايرة معطياا والتموضع يف السريورة اإلقتصادية اجلديدة وعلى ضوء ماذكرت صاحبة البحث 

 ماهو واقع اإلتصال يف هذه الشركة يف ظل التغريات اجلديدة؟:  إشكاليتها يف التساؤل التايل 

 :عليها إعتمدت على خطة حبثية ميكن إجنازها يف مرحلتني كأليت ولإلجابة

اإلشكالية ومرحلة اإلستكشافية وما إحتوته من خطوات اليت من خالهلا متكن ضبط جوانب : المرحلة األولى

 .اإلشكالية وقد إستعملت أدوات منهجية
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ليت إستطاعت خالهلا احلصول على اليت ضمت التحقيق حيث متكنت من تشكيل اإلستثمارة وا :المرحلة الثانية

جداول مث حتليلها وتفسريها وبالتايل مكنتها من الوصول إىل نتائج وإنطالقا منها قامت بتقدمي مجلة من إقرتاحات وقد 

واليت تضم يف الواقع األمر باحملادثة وكل ما يكون إتصاالبإعتبارها أسلوب " إستخدمت الباحثة تقنية حتليل املضمون 

سؤال  31إستمارة مكونة من : حث العلمي تستخدم باألخص يف علوم اإلعالم واإلتصال مث إستعانت بوأداء الب

 .موزع على حمورين

 .تتضمن فيه البيانات الشخصية :المحور األول 

يف املؤسسة على مستوى أدائها وعلى مستوى مصاحل  عاجلت اإلشكالية املوضوع وواقع اإلتصال :المحور الثاني 

أخرى، وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن اإلتصال يف املؤسسة اجلزائرية من عدة معوقات تعرتض سريورة التنظيم وهو 

 .اإلتصال حيتاج إىل تنظيم بعض النظر إىل اإلختالفات

 .سواء من الناحية النظرية أو امليدانيةقد أفادتنا هذه الدراسة كثريا من اإلحاطة باملوضوع املدروس 

أما فيما خيص مذكرات التخرج فنجد مواضيع اإلتصال داخل املؤسسات تناولته عدة دراسات ومن :الدراسة الثانية

من خالل خلية اإلتصال واإلعالم الوالئية " اإلتصال اإلداري " جوانب خمتلفة، ومن بينها مذكرة الطالب بعنوان 

و اإلشكالية حبثه .2000بازة جامعة اجلزائر معهد اإلعالم واإلتصال جوان ياإلتصال الوالئية ت دراسة حالة طلبة

؟ متمثلة يف هل يوجد فعال االتصال يف اإلدارة العمومية ؟و ماهي هذه اخلاليا اليت أنشأت لتحقيق هذه اإلتصا

دراسة املباشرة و املقابالت الشخصية و دراسة حالة بإستعمال املالحظة غري "هو املنهج الوصفي : المنهج المتبع 

ومن القمة إيل القاعدة فقط أما بالنسبة .وصل إليها هي أنه ال زال اإلتصال جمرد أوامر  الوثائق و أهم النتائج اليت

  . للخاليا فهي تبقى جمرد مصلحة إلنعداماإلتصال فيها

يف ضل الثورة املعلوماتية ،دراسة ميدانية ،بإدارات خداماتية أداة اإلدارة اجلزائرية "وهي الدراسة بعنوان : الدراسة الثالثة

 يف علم اإلجتماع تنمية ريجيستامن جامعة قسنطينة ،لنيل شهادة امل.طراد راد خوجة مسرية "عمومية مبدينة قسنطينة 

وتدور اإلشكالية حول احلاسوب كمبتكر تكنولوجي .2003- 2004والتسيري املوارد البشرية و ذلك سنة 

ث،ودوره يف الرتقية العمل اإلداري يف املؤسسات والوقوف على املسامهة الفعلية للحاسوب تبسيط األعمال حدي

واإلجراءات اإلدارية وكذلكاإلسرتاجتية اجلزائر يف تبين هذا املبتكر واإلهتمام بتكوين الكفاءات البشرية يف هذا امليدان  

ماهو األثار املرتتبة عن اإلعتماد املتزايد على املعلوماتية :ؤل التايلصاغت الباحثة إشكاليته يف التسا وعلى ضوء ماذكر

  :ؤالت العينة جاءت كما يلىاسيتسيؤاللرئايف التسيري شؤون اإلدارات اجلزائرية؟ وقد عن التس

  ماهي األثار املعلوماتية على أداء العمل اإلداري؟ - 
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ة ألجهزة املعلوماتية؟ و هلذه الدراسة أمهية كبرية حيث أا ماهي سياسة اإلدارية لتنمية كفاءات الشبكة املستخدم - 

جزء بسيط يف احملاولة فهم األبعاد تبىن األسلوب اآليل يف العمل اإلداري يف املؤسسات اخلاصة منها اجلزائرية من 

دف هذه  سسة سونلغاز،بريد اجلزائر التأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء وؤ خالل دراسة امليدانية لكل من م

 :الدراسة إىل

  الكشف عن مدى مسامهة املعلوماتية يف ترقية العمل اإلداري -1

  .الوقوف على سياسة اإلدارية املتبعة دف تنمية مواردها  البشرية لضمانإستخدام أفضل لتكنولوجيا -2

النتائج املتحصل عليهايف وقد إستعانت الباحثة يف دراستها باملنهج الوصفي املنهج املقارن الذي طبقته ملقارنة 

اإلدارات، ثالث  املدروسة وقد غطت هذه العينة طبقية من العاملني على احلاسوب يف اإلدارات الثالث وعينة 

  .لني مع اإلداراتمالعشوائية البسيطة للمتعا

) 04(سؤال موزعة على أربعة)  24(تشتمل على أربعة وعشرون ومن أجل مجع البيانات إستعانة الباحثة إستمارة

 . حماور

أجاب عن أسئلة مطروحة حول عالقة احلاسوب  :المحور الثاني.متعلق بالبيانات شخصية :المحور األول

،وتنظيم العمل اإلداري ، فقد فقط تناول معوقات إستغالالملعلوماتية:محور الثالثباحلاسوب بالعمل اإلداري،أما

 . تناول املعوقات إستغالل املعلوماتية وتنظيم العمل اإلداري 

فقد تناول معوقات اإلستغالل املعلوماتية وتنظيم العمل اإلداري،وإشتمل ) متعلق بالبيانات الشخصية(احملور األول 

  .موضوع سياسة إدارة ورفع الكفاءات :احملور الرابع

لدراسة إىل أن احلاسوب ساهم يف تنظيم العمل اإلداري،مبختلف اإلدارات حمل الدراسة،قياسيا مبا وقد توصلت هذه ا

  .شهده قبل إستخدام هذا اجلهاز ولكن تبقى املسامهةال تعرب عن قدراته احلقيقية نتيجة جلملة من العراقيل

ى عمل اإلدارة ،بينما ندرس ،موضوعا  الدراسة فرعا من دراستنا ،حيث تناولت هذه الدراسة أثر احلاسوب علتعتربو 

تعترب احلاسوب التقنية من تقنياا كما تتناول هذه الدراسة، أثر اليت أمشل هو إستخدام تكنولوجيا اإلتصال احلديثة و 

تكنولوجيا اإلتصاالحلديثة،والذي يعد احلاسوب من بينها ،على املؤسسة و ليس على العمل اإلداري فحسب كم 

د إستخدمنا قت املنهجية هلذه الدراسة مع دراستنا حيث يندرج كالمها ضمن الدراسات الوصفية، و تتشابه اإلجراءا

  .للوصول إىل نتائج إستمارةإستبيان إضافة إىل الوسائل األخرى ،املساعدة على غرار املقابلة واملالحظة 

املوضوع املدروس، سواء من النظرية وبغض النظر على اإلختالفات فقد هذه أفادتنا هذه الدراسة كثريا يف اإلحاطة ب

 .امليدانية 
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  :الدراسة الرابعة

معدة من طرف الباحث عجالن بن حممد ، وهي دراسة املركز البحوث والدراسات اإلدارية باململكة العربية الّسعودية

  . 1999والوظائف اإلدارية املعاونة واألجهزة احلكومية واليت قام ا سنة ، ومعنوية التقنيات املكتبة احلديثة، الشهري

  :وعلى العموم تناول صاحب هذه الدراسة اإلشكالية التالية 

استخدام تكنولوجيا اتصال احلديثة على األعمال املكتبية يف أجهزة احلكومية ومن جهة النظر املوظفني وموافقتهم حنو 

  .تعلق باإلنتاجية وحتسني أساليب االتصال وحميط العمل هذه التكنولوجيات فيما ي

  :لتحليل اإلشكالية صاغ الباحث الفروض اآلتّية

  .يعتقد املوظفون أن التقنيات احلديثة تؤثر على الوظائف اإلدارية •

  .يعتقد املوظفون أن التقنيات احلديثة حتتاج إىل تدريب مناسب يف جمال العمل املكتيب 

ض اختيار الباحث عينة مقصودة تتمثل يف املرشحني يف التدريب يف برامج اإلدارة املكتبة يف معهد الختيار هذه الفرو 

  .سؤال موزعة على حمورين  29واتبع املنهج الوصفي كما استعان باستمارة مكونة من ، اإلدارة

( تأثري التكنولوجيا االتصال  أما احملور الثاين فقط عاجل إشكالية.تضمن معلومات سيوسيو دميوغرافية :احملور األّول 

  .على األعمال املكتبة ) شبكة االنرتنت ، حاسوب األيل، هاتف، فاكس، التلكس

وقد توصل هذه الدراسة إىل أن التكنولوجيا االتصال احلديثة هلا أثار إجيابية على مستوى األداء ونوعية االتصال 

حاسوب (تنا كوننا نبحث عن أثر وسائل االتصال احلديثة حسب نظرة املوظفني دائما وتتشابه هذه الدراسة مع دراس

واستخدامها لتحسني أداء العمل وبينما تركز دراستنا على االتصال الداخلي احلديث واستخدام ) وشبكة االنرتنت 

صال عدنا بعض املؤشرات املتعلقة بتحسني أساليب االتأخاصة أننا ، كما تتشابه يف املنهج. التكنولوجيا على املؤسسة

 .احلديث 

ةإنتشارا يف الربط بني dعليها هي نظرية التكنولوجية األكثر النظريات اإلعالم النظرية اليت إعتمد: الخلفية النظرية –

الرسالة والوسيلة اإلعالمية والتأكيد على أمهية الوسيلة يف حتديد نوعية اإلتصال وتأثريه، حيث يرى ماكلوهان الوسيلة 

 .هي الرسالة

 :ماكلوهان أربع مراحل تعكس يف رأيه التاريخ اإلنساين وهي وعرض 

 .أي مرحلة القبلية,اي مرحلة ما قبل التعلم :المرحلة الشفوية. 

  .اليت ظهرت يف يونان القدمية وإستمرت ألفي عام :مرحلة كتابة النسخ . 
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 .تقريبا 1900إىل سنة  1500من سنة :عصر الطباعة . 

 .تقريبا حىت الوقت احلاضر 1900من سنة  :رونيعصر وسائل اإلعالم اإللكت.

أنه يقسم هذه الوسائل إىل وسائل باردة ووسائل ساخنة .ومن أهم ما جاء يف نظرية ماكلوهان عن وسائل اإلتصال " 

والفاصل بينهما هو القدرة الوسيلة على توفر اإلنسان مشاركة أكثر جبميع جوارحه، فإن كانت درجة املشاركة ضعيفة 

 14".لوسيلة ساخنةفإن ا

 :أبعاد النظرية

إن النظرية اليت جاء ا ماكلوهان تتحدى وسائل اإلتصال ومشاكلها اإلجتماعية وتأخذ اإلعتبار اإلنسان يف اتمع 

فإنسان هو حمور واألساس واملقصود يف مجيع التحوالت والتغريات ولذا يعترب ماك لوهان الوسائل كيفما كان نوعها 

 .صال ويف خدمتهنابعة عن اإلت

والوسائل اليت إكتشفها اإلنسان تكاد تكون كلها يف ميدان اإلتصال وهذا طبيعي إذا إعتربنا أن اإلنسان 

إجتماعيبالطبعه، فأنه دائما حمتاج لإلتصال بغريه ونوعية اإلتصال تتغري وتتجدد عنها جتدد الوسيلة بفضل هذه 

 15."إن عاملنا ليس هو إال قرية"قرية  الوسائل أصبح العامل ينكمش إىل درجة أنه يصبح

لكن  ، يرفض مالكوهان قول حمللني الذين يرو أن وسائل اإلعالم اجلديدة ليست يف حد ذاا جيدة أو سعية" 

 16".الطريقة اليت تستخدم ا هذه الوسائل هي اليت تنقص أو تزيد من حيث اخلري أو الشر على حد سواء

إىل أن وسائل اإلعالم اإللكرتونية ساعدت على إنكماش الكرة األرضية و تقلصها يف الزمان واملكان  يشري ماك لوهان

حىت أصبحت توصف بالقرية العاملية ورمبا يكون هذا الرأي وغريه ميثل األرضية اليت تتبع منها مفهوم املعلومة، الذي 

 .أصبح يرتدد يف النواة األخرية

  ضوعمكاني للمو الاإلطار الزماني

  :اإلطار المكاني 

أجريت هذه الدراسة مبقر وكالة التجارية إلتصاالت اجلزائر ،بشارع بن سعدون منصور ، وقد إخرتنا هذه املؤسسة 

بالذات كمجال لدراسة ألا مؤسسة إتصاليةإقتصاديةخداماتية ، تشمل على التكنولوجيا اإلتصاالحلديثه املدروسة 

ؤسسة ، حني جند هذه الوسائل اإلتصاالحلديثه مل جندها متوفرة يف املؤسسات حول اإلتصال الداخلي احلديث بامل

  .أخرى ذا القدر معفرتنا باملكان و من مث سهولة الوصول إليه 

  : األطار الزماني 
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  .خالل هذه الفرتة و إنقسمت هذه األخرية جانبني  2012مت الشروع يف هذه الدراسة مع اية سنة 

  . 2013حىت اية مارس  2012البحث من طول فرتة ممتدة من ديسمرب جانب النظري إستمر 

  :ماي ، قد مرن إجنازنا جلانب ميدان مبرحلتني  20من اية أفريل إىل غاية : جانب امليداين 

ماي قد مث مجع بعض معلومات األولية من  20أفريل إىل غاية  15مرحلة الزيارات اإلستطالعيةإنطلقت من  - 1

 .، كذالك التعرف على وسائل مستخدمه موضوع الدراسة 

  ماي فيها مث إجراء مقابالت مع بعض املوظفني    25أفريل إىل  28مرحلة مجع املعلومات كانت من  - 2
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  :تهميش الفصل المنهجي

  ،2003لقاهرة، دار النشر بتوزيع، دون طبعة، ،اإتصال المؤسسة فضيل دليو، – 1

.36ص   

2  -  2 weatphelenmarieetrélene communication sed pris dumad 1000 p 

397. 

.09، ص 2006اجلزائر، ديوان مطبوعات اجلامعية، دون طبعه،  إقتصادي المؤسسة، عمر صخري، – 3  

بدون  اجلزائر،ديوان مطبوعات اجلامعة، ،علوم اإلعالم اإلتصال مناهج البحث العلمي في أمحد بن موسي، -4

.198ص  ،2000طبعة،  

.127ص  ، جزائر، ديوان مطبوعات اجلامعة،باحث في منهجية والكتابة الرسائل الجامعية ش،عمار بوحو  – 5  

، ،  دار املعرفة اجلامعيقاهرة ،البحث اإلجتماعي محاولة رئيسية نقدية لمنهجية وأبعادهعبد الباسط املعطي، – 6

.198ص  ،1985 ،بدون طبعة  

دون طبعه،  وائل للنشر، ر،  دا، األردنومراحل التطبيقات، منهجية البحث العلمي حممد عبيدات وآخرون  – 7

.77ص  1997   

.27ص  ، أمحد بن مرسي،  مرجع سبق ذكره - 8   

.25ص  ،مرجع سبق ذكره ، وآخرون   حممد عبيدات – 9  

اإلسكندرية،  دار املعرفة، جامعة،  دون طبعة،    ،البحث العلمي اإلجتماعي ، علي عبد الراق وآخرون – 10

.245ص  ،2005  

ص  2001،  كتبة ومطبعة اإلشعاع،  طبعة أوىل، إسكندرية،  منظريات اإلتصالحممد حممد عمر طنويب،   – 11

15.  

، اجلزائر،  كنوز احلكمة للنشر تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم الحديثة،  حممد فاتح محدي مسعود بوسعدية – 12

.02،  ص 2011الطبعة األوىل،   ، وتوزيع  

،  قاهرة،  دار املصرية اللبنانية،  طبعة اإلتصال ونظرياته المعاصرةعماد مكاوي حسني سيد،  حسني – 13

.286،  ص 2004سادسة،    

.80ص  ، بدون طبعة،اجلزائر، ديوان مطبوعات ، مدخل العلوم اإلعالم و اإلتصالهريا حدادن،  – 14  

.240ليلى حسني سيد،  مرجع سيق ذكره،  ص  حسن عماد مكاوي و – 15  

  241نفس املرجع، ص -16
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 اإلتصال والتكنولوجيا اإلتصال الحديثة: الفصل األول

  

  متهيد

  ماهية االتصال وأمهيته:المبحث األول

  مفهوم االتصال -1

  وسائل االتصال اإللكرتونية -2

  أشكال االتصال اإللكرتونية -3

  االتصال الداخلي أنواعه وأمهيته  -4

  متهيد

  تكنولوجيا االتصال احلديثة وآثارها  : المبحث الثاني

  مفهوم تكنولوجيا االتصال احلديثة -1

  خصائص التكنولوجيا اإليصال احلديثة ووظائفها- 2

  أهم املصطلحات املستعملة يف تكنولوجيا االتصال - 3

  سلبيات وخماطر تكنولوجيا االتصال احلديثة - 4
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  :تمهيد

املتطورة اليت  االتصالقدرات االجتماعية هو حتول يدين يف أساسه إىل صفات التفاعل وإلنسانيةإل@احلياة إن توجه 

حيث ال ميكن  لسري أي نشاط داخل املؤسسة ،. العناصر األساسيةاليوم أحد  االتصاللذا يعترب ، يتمتع ا اإلنسان

  .احلديث اإللكرتوين االتصالحتقيق أهدافها وخططها دون وجوده خاصة

  .بالغهاعلى كيفية اتصاهلا وإ رتكزفان تطبيقها ي  ،على مستوى املؤسسة أنه مهما بلغت سياسة التنظيم والتسيري إذ

السلكية والالسلكية وانتهت باألقمار الصناعية، واأللياف  أت باالتصاالتبد اليتتكنولوجيا االتصال احلديثة و وسائل 

ا ي التقنية اجلديدة اليت يكتف التصال املختلفة بذلك االنرتنت ،ااحلاسبات اإللكرتونية بوسائل  وإدماجالبصرية 

  .احلديثة ذات التقنية العالية  االتصاليةخالل الوسائل اإلنسان و حييا يف رحاا من 

مميزات وخصائص  تكنولوجيااالتصال،و  االتصالا ماهية مولنا من خالهلاوقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل مبحثني تن

  .التصال، وأنواع االتصال الداخلي تكنولوجياا
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  communicationاالتصالمفهوم : المبحث األول

ومعناها  Commonالالتيين أي    أصلهامشتقة من كلمة   communicationاالتصال": لغةال االتص 1-1

نشرتك  نأحناول  يأننامجاعة، أ أوشرتكة مع شخص املنفهم الرسالة  نأفنحن حناول التصال ، اقوم بعملياملشرتك فت

1."األفكار أومعا يف املعلومات 
   

الكتابة  أوبالكالم  (واملعلومات  الألفكاردبأنه نقل وتوصيل وتبايعرف االتصال "دكسفور أو يف القاموس  أيضا

  2 ")واإلشارات 

شتق من الالتينية والفرنسية ايذيع أو يشيع ومن هذا الفعل  فمعناه comunicareكاجلدر كلمة  الالتيينالفعل  ماأ - 

 .حكومي وبيانأالبالغ الرمسي الذي يعين comuniqueيعين .

  .وتطوراا األرضسر استمرار احلياة عل@ بأنهوميكن وصف االتصال 

ينفرد وحده ذه الظاهرة،  الرغم من اجلنس البشري ال ، وعلىاة نفسها احلي االتصال هو ريونأنينإن بعض  الباحثبل 

 اوتطور  التصال بني البشر شهد تنوعا يف أساليبها نات بينماالكائعديدة من االتصال بني  أنواعتوجد  حيث

 .باتمعات البشرية 

 إياهوابلغه  إليهيء، ووصل الشمبعين اتصل به ومل يهجره ،الااصلة وصجند كلمة واصله مو ":معجم الوجيزعرف يف - 

3." مل يتقاطعاوتواصال،بهبه وصار موصوال  ساي التمواتصل الشيء بالشيء أ
 

انتهي  إليهأيوصوال وتوصيل أن الوصل ضد اهلجران والوصل خالف الفصل ووصل الشيء جند  "لسان العربيف  - 

3".وابلغه إليه وبلغه ،ووصل إليه
 

 بني شاعر املو  واألفكار والتفاعل ونقل املعلومات ريين التغيأصل الكلمة من الناحية اللغوية، ما يعنلمح يف  وهكذا

 .ماعةاجلر وبني وآخ شخص

ي والذ communiتيين واملشتق من اللفظ الال  communicationةاالتصاإليل اللغة االجنليزي كلمة  أصليرجع "  

االتصال  كما تعين كلمة  واالشرتاك،تعين املشاركة communuةوكلم ،العموم فاالتصال هو التعمري أويعين الشيوع 

  5".عشيي ي يذيع أوأcommunicareاملشرتك   وفعلها"4"والتمريريف األصل الفرنسي الوصول 

  

  

  



 الفصل األول                                                           االتصال و تكنولوجيا االتصال الحديثة

 

18 

 

االتصالية عمالياته  اإلفرادالعمليةاللغة املشرتكة بني  متعددة فأدناه أطرفةوان  ،اهو العملية وليس حدث" تصالاال- 

  6"دفة التواصل،  هوتشاركيهالتفاعلية تبادلية تفاوضية 

ك مع الطرف من االشرتا وإخضاعالشيءغريهربط مع  بأنهيعرف االتصال :"اإلعالمقاموس االتصال و ويف       

  7".املختلفة يف العملية االتصالية طرافاألالتواصلبني  حيدثونتيجة هده العالقة   أشخاصجمموعة  أوخر اآل

  8".اإلدارةلوظائفهاممارسة املنظمة وممارسة  التحتيةاالتصال هو البنية " - 

م من السأ اإلنسانويبعد  اإلحساسامليادين ويولد شت@االتصال يتيح فرصة التعبري واالطالع وتبادل املعلوماتفي  إن

  .واليأس

على تغري السلوكوموقف احلصول غرضلتبادل املعلومات بكل الطرق املمكنة  بأنه"كما يعرف االتصال - 

ستقبل املأو املستهلك  إيلمن العملية وصول الرسالة  حبيثالتأكد،ميكن حتقيق هده اهلدف االتصال وحىت.املستقبل

  9."رسالة ومستقبل الرسالةالمرسل أو ا يتطلب وجود مصدر ، وهذوفهمه هلا دركهإمن  والتأكد

  .منها  نأخذ عديدة ومتعددة، هي األخرى األجنبيةاملفاهيم  أما

معينا عند  امشري يشري سلوك أوتعمل كمية  اليت واإلشاراتنه تفاعل بواسطةالرموز يعرفه بأ":جورج لبند برج

  10".املتلقي

  : االتصاالألفقي - ج

اليت تقع يف نفس  االقتصاديةأو السياسية أو  االجتماعاتبني املستويات اإلدارية و  االتصالويكون هذا النوع من 

اجلامعات وبني مدراء املدارس وبني املعلمني   ورؤساءبني  االتصالبني الوزراء هو اتصال أفقي  و  االتصالاملستوى فا 

األفقي إىل التعاون والتنسيق وحل املكالت  االتصالويهدف كذلك   اتصاألفقيوبني الطلبة وبني عامة الناس هو 

راد أو الزمالء من نفس املستوى اإلداري  أو وتبادل األفكار واملشاعر ووجهات النظر واملعلومات واخلربات بني األف

األفقي شفويا  وبطريقة مباشرة و بدون أي تعقيدات  إدارية ويتم عادة  االتصالما يكون الوظيفة أو املهنية و غالبا 

بأداء   االتصالأثناء العمل  ويقوم هذا  املختلفةوسلوكيات  االجتماعاتو  الزياراتوتبادل من خالل اللقاءات 

  :هامة منها  وضائف

  التنسيق بني الزمالء والوحدات  -

  يف مواجهة العواقب  االجتماعيةتعزيز الزمالء أو الوحدات- 

  بث ونشر املعلومات اليت مهم- 
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اإلنسانية السليمة مع  االتصاالتلتحقيق اإلدارة الفعالة و األفقي كوسيلة  االتصالتشجيع  صريورةويرى هانريفابل

  :عاة شرطني مها امر 

  جهة أخرى  إىلوجوب حصول املوظف على إذن رئيسه قبل إعطاء أي معلومات 

  األفقية االتصاالتضرورة إعالم املوظف رئيسه بأهم نتائج 

حبيث أا ‘بينهم  تفاعلية فيماغري الرمسي بني أعضاء التنظيم بالعالقات ال االتصاليتم : الغير رسمية االتصاالت-د

  والسلطة وعدم خضوعها  اإلجراءات رمسية بالتنظيم الرمسي إال أنه يوجد  الوظيفةعمال مستقلة عن األ

  :اصطالحا 1 -2

  : من العلماء والباحتني الذين عرفوا االتصال نذكر منهم

كائنات أو البشر أو :بأن االتصال هو تلك العملية اليت يتفاعل مبقتضاها ملتقي ومرسل الرسالة:" جيهان رشتي

لتفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات منبهات بني األفراد عن قضية ا ااجتماعية معينة ويف هذاآلالت يف مضامني 

  11."معينة

إن عامل العملية االجتماعية والوسيلة اليت يستخدمها اإلنسان لتنظيم االستقرار ويعرب عن : "تعريف إبراهيم إيمام

  12." ن طريق التعبري والتسجيلحياته االجتماعية ونقل  أشكاهلا ومعناها من جيل إيل جيل أخر ع

بأنه ظاهرة اجتماعية تتم غالبا بني الطرفني لتحقيق هدف أو أكثر ألي منهما أوكليهما ،ويتم  :"ويعرف الطنوبي 

مبا .بصورة شخصية أو غري شخصية ويف االجتاهات متضادة 13."ذلك من خالل نقل املعلومات أو احلقائق بينهما

  .يتم دالك من خالل عملية االتصاليةحيقق تفاهم متبادل بينهما و 

النشاط الذي يستهدف حتقيق الذيوع واالنتشار لفكرة أو موضوع أو قضية عن طريق :تعرف سمير حسينأيضا

  .االنتقال املعلومات أو األفكار أو اآلراء من شخص أو مجاعة إيل أشخاص باستخدام الرموز ذات معين مفهوم

الباحتني العرب إال أم كلهم يتفقون يف نقطة واحدة وهي لن عملية االتصالية مهما تعددت التعارف واختلفت بني  

  .تتم بني شخص وأخر أو مجاعة

هو جمموعة من اإلجراءات ونشاطات إدارية مع العالمة اليت تعدما وتؤسسها املؤسسات " :االتصال المؤسساتي

  ".14دف االتصال حول صورا

ن االتصال هو العملية اليت ينقل مقتضاها الفرد القائم باالتصال منبهات وهي الذي قال أ:"يعرفه كارل هوفالند 

  15"عادة رموز لغوية لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين

  .فهذا التعريف بنص على أن القائم باالتصال ينقل عمدا منبهات ألحداث التغري 
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بواسطة الرموز واإلشارات اليت تعمل كمنبه يشري بأنه التفاعل  :جورج لندبرغومن التعريفات املهمة لالتصال، ماذكره

  16."سلوكا معينا عند املتلقي

هو عملية نقل املعلومات و الرغبات و املشاعر واملعرفة "يف تعريفهما لالتصال حيث يعرفاه بأنه  برسلونوستاينرأما 

  17."أثري على سلوكوالتجارب ، أما شفويا أو باستعمال الرموز و الكلمات و الصور يقصد اإلقناع و الت

بأنه ذلكامليكانيزم الذي ميكن من خالله العالقات بشرية أن تقوم و تتطور "عامل اإلمجاع التعبري   :تشارلز كولييعرفه 

  18."ما أمكن من خالله لرموز العقل اإلنساين أن ترتابط و تنقل عرب الزمان و املكان

  .الطرق اليت يؤثر مبوجبها عقل يف عقل آخر باستعمال الرموزأن االتصال ميثل كافة األساليب و  ويرى شانون ويفر

  19".االتصال على أنه استجابة الكائن احلي املميزة إزاء حمرض" ستيفانيعرف   

وتتفق كل التعاريف على اعتبار االتصال عملية دينامكية تشتمل على التأثري و التأثري الذي يظهر من خالل تفاعل  

واملالحظ على بعض هذه التعاريف أا  يقتصر االتصال على البشر فقط ويوسع بعض .  املرسل ومستقبل للرسالة

  .العلماء عملية االتصال على الكائنات األخرى  وحىت اآلالت حيث يرون االتصال أي نشاط فيه معلومات متحركة 

عملية مستمرة تتضمن القيام أحد األطراف بتحويل األفكار و معلومات معينة إىل "االتصال  احمد ماهروقد عرف 

حيث نستخلص من هذا التعريف انه اهتم  20."رسالة لغوية  أو مكتوبة ، تنقل من خالل  وسيلة إىل  طرف  اآلخر

  .بذكر العناصر ألساسية املشكلة للعملية االتصالية، مرسل رسالة مستقبل 

  :لزمات االتصالمست-2

لالتصال مستلزمات  أو شروط مسبقة لكي يكون فعاال ومؤثرا، وجد ألربت هل من خالل دراسة واسعة         

فردا ،أن االتصال الفعال حتكمه مقدمات ويستلزم  2638منظمة يف بلدان اإلحتاد األوريب  386مشلت أكثر من 

  :األيت وجود شروط سائحة لنجاحه ومن أبرز هذه املستلزمات 

توفر وسيلة مقبولة لتبادل املعاين و البيانات واملعلومات من املرسل إىل املستلم فمن خالل هذه الوسيلة تتم عملية - 

مالئمة وسيلة االتصال،حيث إن وسائل االتصال غري .وبالتايل فإن كفاءة الوسيلة فتحدد كفاءة االتصال.االتصال

بالسلب على عملية االتصال،وتفقدها معناها ومغزاها فاالتصال اإللكرتوين  املالئمة أو احلاجزة أو الضعيفة قد تؤثر

عرب االنرتنت، مثال قد ال يكون فعاال أو مؤثرا بالنسبة ألناس ال ميتلكون وصول االنرتنت وال يعرفون كيفية استخدامه 

.  
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ال أن تكون  املعاين املتبادلة فمن االتصال  الفع. توافر لغة اتصال مقبولة ومفهومة من قبل املرسل واملستلم  - 

وليس لديه .وإال  ما جدوى إرسال رسالة باللغة الصينية إيل شخص عريب ليجيد اللغة الصينية . مفهومة  واضحة 

  ."أحد يتحدث بالصينية

ألن افتقار إىل مثل هذا النظام قد يفسد عملية االتصال، . إن حيكم االتصال نظام أو قواعد أو مدونة،أخالقيات- 

حنن كثريا ما نشكو ونتضايق من االتصال اهلاتفي من جهة أو شخص لنعرفه أو من . يربك اجلهات املستهدفة  بهو 

  .أشخاص مشاغبني يسعون إىل إزعاج اآلخرين باتصاالت اهلاتفية بعيدة عن اختالقنا وعادتنا وتقاليدنا 

  .بوضوح  أن يكون البادئ باالتصال أو املرسل قادر علي التعبري عن أفكاره" - 

  .أن يكون املستقبل علي استعداد الستقبال الرسالة أو االتصال- 

  .أن يكون املستقبل قادر على الرسالة والتفاعل معها- 

  .ضرورة وجود أي عمليات تشويش قد تعرتض مسار الرسالة أو االتصال- 

وارد وبأفضل رسائل أن يكون االتصال وحيصل هدا عندما يتم االتصال بأدىن التكاليف واقل استخدام للم- 

  21."االتصال

  :وسائل االتصال االلكتروني-3

هناك العديد من تلك  وسائل إال أننا سوف نتطرق إيل أهم وسيلة مت استخدمها بشكل مكثف يف عملية    

  .االتصال سواء على مستوي الفردي أو املؤسسايت وذلك من خالل 

وسيلة فعالة وموثقة لالتصاالت داخلية وخارجية  E mailلكرتوين  يعترب الربيد اال": البريد االلكتروني  3-1

للمؤسسة على حد سواء وميكن للربيد االلكرتوين أن يستخدم بفعالية أن يقوم مقام املرسالت واملذكرات الورقية ويغين 

ويعد الربيد  22."عن بعض االتصاالت والرسائل اهلاتفية واالجتماعات واألمر الذي حيسن من فعليات االتصاالت

  .االلكرتوين واكرت األدوات االنرتنت  استخداما وحيسن بنا استعراض مزايا وعيوب الربيد االلكرتوين

  :البريد االلكترونيمزايا  •

حيت يوفر األدوات واختيارات مسبقة لكتابة الرسائل وال تتطلب عملية الكتابة سواء الضغط : سهولة االستخدام 

  .أما اإلرسال عن طريق الضغط على الزر لإلرسال ) كون أو اكتب( على الزر 

حفظ الرسالة :فالربيد يتح املستخدم إن حيفظ كافة الرسائل اليت ترسلها من خالل الضغط  :اإلمكانية التوثيق -ب

sove copy كما انه يستطيع إن حيتفظ بالرسائل الواردة إىل، وردود إيل الرسائل حمفوظة عملية يف غاية السهولة إذ

 "kepward"د خاصية البحث مع إدخال إي كلمة مفتاحيه، قد تدخل على الرسالة املطلوبة توج
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املصاريف نسخ الرسائل : حيث يوفر الربيد االلكرتوين على املؤسسة الكثري من التكاليف مثل:تحفيظ التكاليف- ج

يد بااين من شركات خاصة ميكن حصول على خدمات الرب . والورق والربيد العادي، وتكاليف مراسيل حنو ذاك

 yahoo.Google:مثل

فالربيد االلكرتوين يقتضي حبسب طبيعته االختصار يف الرسالة : قلة الوقت المستخدم في عملية االتصال -د

  .واالبتعاد عن التفاصيل

ن فالربيد االلكرتوين غري مرتبط حمدد فيمكن للمستخدم أن يرسل الرسالة إيل العديد م:اإلرسال في أي وقت - ه

  .األشخاص  يف آماكن متفرقة ومتباعدة 

الفرح ( فالربيد االلكرتوين يتيح  للمستخدم أن يعرب عن مشاعره :التعبير عن لمشاعر باستخدام الرموز إمكانية-و

  .من خالل استخدام رموز معينة) اخل.....احلزن اخلوف

خدمة املاسينجر، واليت يستطيع املستخدم حيت توجد :إمكانية إجراء مكالمة هاتفية عبر البريد االلكتروني - ط

إن يتصل بأحد األشخاص املندرجني يف قائمة األمساء اليت لديه، أو ذالك بعد التسجيل يف ماسينجر وبطلب إجراء 

  .مكاملة هاتفية

  :عيوب البريد اإللكتروني •

لرسالة بالربيد حيدث ذلك لعدة أسباب منها السرعة يف إرسال ا:عدم وضوح المعني في بعض الرسائل"-أ 

  . االلكرتوين

السرعة يف الرد قد جتعل اإلنسان ال يفكر كثريا يف مدلوالت ما يكتب  :إمكانية جرح المشاعر وإساءة الفهم -ب

مما قد يوقعه يف جرح املشاعر طرف األخر وهذا يقتضي منا توخي أعلى درجات احلذر، ومرجعة الرسالة قبل إرساهلا 

  .واحليثيات الضرورية احمليطة بعملية االتصال مع ذلك الطرف ومراعاة ما جيب مراعيته وذالك بعد تذكر املالبسات

قد حيدث ذلك بسبب كثرة الرسائل الواردة لطرف األخر مما جيعله الينتبه :الرسالة وعدم الرد إهمالاحتمال  - ج

  .لبعض الرسائل مما تتطلب إعادة إرسال الرسالة مرة أخري وطلب الرد بأسلوب مناسب 

وقد يتعرض الربيد االلكرتوين من مث جهاز احلاسوب وشبكة االخرتاق من  :اختراق البريد االلكتروني  مكانيةأ - و

  23."قبل بعض املخربني املتطفلني ويتطلب هذا الشخص كامل الربامج  محاية معروف وحتداا بشكل دائم

  :المؤثرات والمحدثات اإللكترونية 3-3

  .معدالت استخدامها بني املؤسسات و األفراد على حد سواء ما يعرف باملؤثرات و احملادثات اإللكرتونية زادت"     
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تلك الوسائل ميكن استخدامها يف كثري من موافق االتصال كاملؤمترات و الندوات واحملضرات و برامج التدريب و 

نرتنيت و هي تقنية تتيح للمستخدمني  أن و هي من خدمات اليت  يتم  إضافتها مؤخرا يف شبكة اال. الدردشة 

  24."جيدوا حمادثة صوتية أنية  أو من خالل نصوص و ميكن وضع صور و ملفات

ومن أهم الربامج اليت تستخدم املؤمترات اإللكرتونية برنامج ما ميكروسوفت وبرنامج كيوسم، برنامج بور وتعتمد جودة 

أما احملادثة احلية فيم استخدام برنامج . ل التقنية املستخدمةمساع الكالم ووضوح الرسائل على جودة الرسائ

  مايكروسوفت و هناك برنامج مشهور امسه بال توك 

  :أشكال االتصال اإللكتروني  -4

  :يتحدد أشكال االتصال اإللكرتوين يف ثالث أشكال هي            

و اخلاصة أي بشروط معينة، إا متاحة ومتثل االنرتنيت شبكة املعلومات و االتصاالت عامة : األنترنت4-1

لكتعرب مشكلة الشباب مما توفق االنرتنيت خدمات كثرية وهي بذ.يع منهم يف شبكة عنكبوت  لالستخدام مج

  .ومتنوعة واليت سوف نتطرق إليها بالتفصيل يف الفصل الثاين

ومتثل االنرتنت شبكة االتصال داخل املؤسسة ،أي أا توفر بيئة معلوماتية ووسائط للنقل املعلومات  :االنترنات4-2

والبيانات يف ما بينا اإلدارات واألقسام ووحدات املؤسسة وال حيق ملن هو خارج املؤسسة الدخول إيل تلك الشبكة 

ت األمنية ويتم يف كثري من األحيان توظيف بأي حال من األحوال ومثل تلك الشبكات تتواجد يف كثري املؤسسا

  .التقنيات االنرتنيت يف االنرتانات كالربيد االلكرتوين وتتعامل مع الشبكات وتتصف باخلصوصية 

ومتثل االكسرتنات نوع متوسط من الشكل األول والثاين حيث تتسم باخلصوصية والعمومية يف : االكسترانات 4-3

كة االتصال الداخلية توظف بعض تقنيات االنرتنيت يستخدمها املسري املؤسسة إال أن واحد فاالكسرتانات متثل شب

إا تتح لبعض األطراف أن يدخلوا عرب االنرتنت، على بعض املواقع على الشبكة الداخلية بطريقة حمدد من اجل 

  القيام بعمليات حمددة

تتح لعمالئه الدخول عرب االنرتانت أيل حسابام إيل أا )االنرتنيت(فمثال البنك لديه شبكة داخلية اخلاصة به  

الشخصية من خالل اسم املستخدم والرقم السري وإجراء عملية معينة كتحويل مبالغ اليت حسابات آخري وسداد 

  25. "فواتري وبيع وشراء األسهم

ها فازدياد عدد يعد اهلاتف أداة ضرورية لكل إنسان مهما كان نوع احلياة اليت يعيش: الخطوط الهاتفية 4-4

قد )اخل .....املشرتكني يزداد استعمال اخلطوط اهلاتف و هناك وسائل االتصال أخرى متصلة بالناسخ   حاسوب 

  :ظهر بعض التطورات احلديثة يف اإلرسال هاتفي أمهها
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تف هو جهاز يتم بواسطته نقل الصور أو نسخة طبق األصل للمعلومات املصورة، عرب خطوط اهلا :الناسخ – "1

  .وذالك عن طريق تصفح اجلهاز االستقبال للنبضات و حتويلها إىل نقاط دقيقة جد لتعطي صورة طبق األصل

هو جهاز ميكن من خالله املتحدثني مشاهدة بعضهم البعض يف الوقت التحدث عن طريق   :الهاتف المرئي  – 2

  .كامريا مزودة به

خدم موجات األثري القصري يف نقل البيانات، إذ ميكن نقل  وهي وسيلة ال سلكية تست :موجات األثير قصيرة  – 3

كمية هائلة من الرسائل الصوتية البيانات بسرعة و تقوم احملطات املتواجدة عرب العامل بالتقاط املوجات مث تعيد بثها و 

  .تفويتها 

يستقبل القمر الصناعي الرسائل و اإلشارات املرسلة إليها من األرض ومن مث يعيد إرساهلا  :األقمار الصناعية  – 4

وهو بذلك يشبه حمطة حتويل املتواجدة يف الفضاء فأصبح بإمكان . إىل نقاط خمتلفة تتواجد على سطح الكرة األرضية

  26."إرسال و استقبال الفديوا ، الصوت ، النصوص

  :ميةاالتصال الداخلي واأله 5

  :مفهوم االتصال الداخلي 5-1

بأنه عبارة عن اتصال إنساين يف املنطوق واملكتوب الذي يتم داخل املؤسسة على " :إبراهيم أبو عرقوبويعرفه 

املستوى الفردي واجلماعي ويسهم يف تطوير أساليب العمل و تقوية العالقات االجتماعية بني املوظفني وهو إما 

  27)."عدا ،أفقيا أو غري رمسي هابط ، صا( اتصال رمسية 

االتصال الداخلي على أنه عملية يتم عن طريقها إيصال معلومات من أي " :عبد الباقي عطراوي ويعرفه  •

  28."نوع ومن أي عضو يف اهليكل التنظيمي للمنظمة ألي عضو أخر يقصد  أحداث التغري

ات التنظيمية اليت تعتمد عليها هذه األخرية االتصال الداخلي بأنه تلك اهود" :عبد الباقي زيدان يعرفه  •

يف التنسيق بني خمتلف اهلياكل و األقسام والفروع اليت تتكامل فيها بينها من أجل الوصول إىل  اهلدف األساسي 

  29."الذي وجدت من أجله يكون التنسيق من خالل تسهيل بث املعلومات

عن طريقه تتواعد العالقات اإلنسانية وتتطور حيتوي يعرفه على أنه امليكانيزم الذي " :تشارلز كولكسحسب  •

  30" على الرموز الروحية و العقلية و سائل نقلها عرب املكان واستمرارها يف الزمان

أنه التفاعل يف التنظيم ويعتمد على االتصال ألنه هو أداة نقل املعلومات "االتصال الداخلي على  يعرف •

الواقع األفكار املشاعر من شخص ألخر داخل كل التنظيمات هذا بدوره جيعل من املمكن حتقيق األهداف 

   31."التنظيمية
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ء العرب و األجانب ربطوها كلها ينقل وبث وتسريا تعددت التعاريف االتصال الداخلي العديد من الباحثني و العلما

املعلومات داخل املؤسسة، إال أن شارلز كولكس ربطها بالعالقات اإلنسانية و الرموز وسائل نقلها إذا يبقى اإليصال 

  الداخلي اتصال إنساين 

  :االتصاالتأنواع5-2

ميكن النظر إىل االتصاالت من حيث أبعادها الرئيسية كاالتصاالت اهلابطة و الصاعدة و األفقية و اجلانبية كما      

  .ميكن النظر إليها بإعتبارها اتصاالت رمسية وغري رمسية 

العمل و  ا حتدد املؤسسة طبيعة. هو اتصال مباشر بني مرسل الرسالة و املستقبل هلا" :الرسميةاالتصاالت5-2-1

  . نوع العالقات اليت هلا تربط األفراد و دف االتصاالت الرمسية إيل حتقيق ثالث أهداف رمسية

  .نقل األوامر وفق التسلسل القيادي داخل  مؤسسة - 

  .نقل االقرتاحات وتقارير وردود الفعل اليت  بينها القائمون على جناحها - 

  .ويتخذ عدة أنواع 32." ة يف إطار البناء التنظيميتؤثر االتصاالت الرمسية على مستوي اإلدار  - 

هو االتصال من األعلى إيل األسفل يكون من الرؤساء إيل املرؤوسني أو من املستوي  ):ةالنازل(االتصاالت الهابط -أ

ويعد هذا النوع من االتصال األكثر شيوعا ويتم من خالله نقل املادة املرسلة  ، اإلداري اعلي إيل مستوي إداري ادين

وهدا النوع من االتصاالت  ، من األوامر والتعليمات وبالغات وقرارات عرب التسلسل اهلرمي من القيادة إيل القاعدة

  .اإلدارية أساسي يف إي تنظيم 

  :ومن معوقات االتصال اهلابط"

  .إلدارية اليت تسري الرسالة كثرت عدد املستويات ا

  البعد اجلغرايف بني املرسل واملستقبل أحيانا

  )املرؤوس(واملستقبل)رئيس(الفروق يف الدافعية بني املرسل 

 ، وميكن للمدراء زيادة فعالية االتصاالت الصاعدة وتشجيعها من خالل تذليل العقبات واحلواجز املوجودة يف طريقها

  33."م واالستعداد لتقبل هذه االتصاالت وتعامل معهاوإظهار املزيد من االهتما

ومثال علي هذه االتصاالت تقارير اليت يكتبها  ،أي من اإلدارة الدنيا إيل اإلدارة العليا ":الصاعدة االتصاالت -ب

ري هذا النوع كما يش   ،ودف هذه االتصال إيل زيادة الفرصة املشاركة للعاملني مع اإلدارة ااملشرفني إيل اإلدارة العلي

من االتصال إيل إرسال وتصعيد املعلومات من األسفل إيل األعلى وعادة ما حتمل هذه االتصاالت يف طياا 

ويواجه هذه النوع من االتصاالت كثري من مشكالت والعقبات حيث غالب ما حيول بعض  34."الشكاوي ومعوقات
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ذا كانت حتمل أخبار تسيء إيل املؤسسة أو تسبب له وخاصة إ ،املدراء دون وصول املعلومات إيل رئيس األعلى

  35." اإلزعاج

  : من بينها. كما يواجه االتصال الصاعد عدد من املعوقات

  .بعد املسافة بني اإلدارة العليا ومستويات التنظيمية الدنيا"

  .حتريف املعلومات وتشويهها أثناء نقلها إيل األعلى  - 

  االجتاهات وقيم  الرؤساء املسرفني حنوا املرؤوسني  - 

  .انتشار ظاهرة اخلوف لدى املرؤوسني  - 

 36"عزلة الرؤساء - 

  :االتصال األفقي –ج 

ويكون هذا النوع من االتصال بني املستويات اإلدارية و االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية اليت تقع يف نفس 

و االتصال بني رؤساء اجلامعات و بني مدراء املدارس وبني املعلمني  ،اء هو اتصال أفقياملستوى فاالتصال بني الوزر 

  .وبني الطلبة و بني عامة الناس هو اتصال أفقي كذالك 

و التنسيق و حل املشكالت و تبادل األفكار واملشاعر ووجهات النظر  ،و يهدف االتصال األفقي إىل التعاون

،وغالبا ما يكون االتصال ى اإلداري أو الوظيفة أو املهنيةواملعلومات واخلربات بني األفراد أو الزمالء من نفس املستو 

بادل الزيارات األفقي شفويا وبطريقة مباشرة و بدون أي تعقيدات إدارية ويتم عادة من خالل اللقاءات وت

  37.واالجتماعات و يل وسلوكيات املختلفة أثناء العمل 

  :ويقوم هذا االتصال بأداء وظائف هامة منها 

  .التنسيق بني الزمالء الوحدات  - 

  تعزيز الزمالء أو الوحدات االجتماعية يف مواجهة العواقب •

  بث و نشر املعلومات اليت مهم  •

صريورة تشجيع االتصال األفقي كوسيلة لتحقيق اإلدارة الفعالة و االتصاالت اإلنسانية السليمة مع  "هانريفابولويرى 

  :مراعاة شرطني مها 

  . وجوب حصول املوظف على إذن رئيسه قبل إعطاء إي معلومات إىل جهة أخرى •

38."ضرورة إعالم املوظف رئيسه بأهم نتائج االتصاالت األفقي •
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يتم االتصال الغري رمسي بني أعضاء التنظيم بالعالقات التفاعلية فيما بينهم  :رسمية  االتصاالت الغير 2- 5-2

حبيث أا مستقلة عن األعمال الوظيفية و السلطة و عدم خضوعها إلجراءات رمسية مكتوبة و مثبتة بالرغم من أن 

فهو ميتد و ينشر داخل التنظيم هذا من اإليصاالت غري مرتبط بالتنظيم الرمسي أال أنه يوجد داخل هيكل تنظيمي 

  . ويهدف إىل إشباع حاجات العمال النفسية االجتماعية والوظيفية

هو الذي يكون تلقائيا بني العاملني تتجه متاثل يف الشعور واإلحساس كما يعرفه عادل رمضان عبارة عن  •

  أو األوامر قواعد غرب مكتوبة على ألسنة األعضاء و تصدر عن أشخاص ليس هلم احلق يف القرار

املعلومات يف خمتلف املؤسسات حول أمور تتعلق باألفراد و و أنه انتشار األخبار : كما يعرف االتصال الغري رمسي

أمور عامة ترتبط مبيدان العمل وما يتصل به وال ختضع هذه األخبار ألي تنظيم رمسي بل تنتقل عرب خطوط 

صال الرمسي ذو أثار سلبية على العالقات اإلنسانية واألداء يف ومستويات التنظيم الرمسي دون قيود وإذا كان االت

  :فيما يلي  1978 كاترو كاهناملنظمة فأنه أيضا ذو خصائص ومميزات يلخصها 

تعبري تلقائي وعفوي من عدة مشاكل وقضايا و هذا النوع من التعبري يؤدي إىل إشباع نفسي : االتصال الالرمسي"

  .ي داخلي أحسن من االتصال الرمس

  .رمسي يقدم معلومات  أخرى أكثر تفصيالملعلومات وتضيفها فإن االتصال الالعندما تلجأ اإلدارة إىل مراقبة ا

  40."و ميتاز االتصال الالرمسي عن االتصال الرمسي بالسرعة والسهولة 

تشكل االتصاالت أمهية رئيسية لإلدارة و ذلك بعد أن ظهرت املنظمات الكبرية : أهمية االتصال الداخلي 5-2-3

  :،وبعدت املسافات االجتماعية اليت تفصل بني العاملني واإلدارة وتعدد مستويات اإلدارة ونتبع األمهية كما يلي 

من أجلها املؤسسة احلاجة إىل إعالم و إرشاد املوظفني و العمال من وقت إىل أخر باألهداف اليت تعمل " •

  .والفلسفة اليت تسري عليها

  .االرتباط الوثيق والقوي بني كمية املعلومات لدى الفرد عن الشركة ودرجة اهتمامه و شعوره بالفخر للعمل فيها •

  .40"إن هناك ترابط قوي بني شعور العامل حنوى الشركة اليت يعمل ا و بني معنوية وبالتايل إنتاجية •

امل الذي يكون على دارية باحلقائق تكون تصرفاته معقولة و أقرب إىل الواقع يف مناقشة شروط إن املوظف أو الع •

  .العمل

متثل الضوء الذي تستطيع اإلدارة من خالله معرفة رغبات و مشاكل العاملني وردود الفعل يف سياستهم ووجهات  •

دارة وأهدافها والتعرف على أهداف نظرهم إىل جانب كوا الوسيلة اليت تنقل العاملني مضامني سياسات اإل

  .اجلامعات داخل املؤسسة
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كما متثل االتصاالت ضوء الذي ينري العمال طريقهم وميكنهم من حتديد مواقفهم أو التزامام حنوى العمل كما متثل "

  42."االتصاالت معرفتهم بالرأي اإلدارة حول مستوى أدائهم 

حقيق األهداف ودمج مبنح اخلطط املشرية هلذه البيانات، فاملؤسسة حباجة االتصال يسمح برسم البيانات الالزمة لت"

دائمة إىل البيانات و املعلومات وإىل كافة احلقائق املستمدة من مواقع التنفيذ من أجل بناء سياسات وخطط مالئمة 

  43."وإصدار قرارات الزمة
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  وآثارهاتكنولوجيا االتصال الحديثة :المبحث الثاني

  :لوجياالتكنو  -1

وتعين تقنية tchnoو هي مشتقة من كلمتني     technologieالتكنولوجيا مصطلح يوناين األصل  : " لغة 1-1

دراسة ،على هذا األساس تشري التكنولوجيا إىل الدراسة رشيدة للعنوان + تعين علم ligos ou logisأو فن وكلمة  

أن مصطلح التكنولوجيا تعين نفسري األلفاظ اخلاصة  1876يف قاموسه الصادر سنة .   littreو يرى األستاذ  

  44"للفنون و املهن العديدة

  tecnologieأن تقنية أداة املهنة ،أما كلمة  techniqueيقول بأن كلمة التكنولوجيا: " معاجم اللغة اإلنجليزية

  45."تعين العلم الذي يدرس تلك الصنائع

تتعامل مع العلم و يرجع أصل الكلمة إيل اليونانية  وهي تتكون من التكنولوجيا هي فرع من فروع املعرفة اليت "

وهي العلم من مث يكون إمجايل املقطعني هو  logyوتعين احلرفة  أو الصنعة و الثانية      ticnhnoمقطعني األول

  46."العلم متصل بصناعات واحلرف 

،واختلف يف مفهوم  يف حني ذهب " لوجوس "و "تكين "إال أن العلماء اتفقوا على أا تنقسم إىل مقطعني ومها  

عدد منهم مقطع أن األول هو الصنعة والثاين يعين  الكالم أو األفكار املعاجلة اليت تتصل  يبعضها البعض، وذهب 

  .بعض األخر إىل املعىن الكامل فحواه هو العلم املرتبط بالصناعة 

يء احلديث فيها هو اللفظ فقط وكلمة التكنولوجيا  التكنولوجيا عموما هي ظاهرة قدمية قدم اإلنسان والش

تقابلها كلمة تقنية، واليت ميكننا أن نطلقها على كلمة و كلمة معربة وال أصل هلا يف كتب اللغة العربية وقواميسها 

 تكنيك و الذي معناه الطريق والوسيلة ولوجي اليت تعين: "التكنولوجيا،ولكلمة التكنولوجيا مكونة من مقطعني مها

وقد عرفت موسوعة ،  47"العلم ويكون معىن الكلمة كلها علم الوسيلة، واليت ا يستطيع اإلنسان أن يبلغ مراده

جمموع اآلالت واألنظمة والوسائل السيطرة والتجمع والتخزين والنقل الطاقة "الفلسفة السوفيتية التكنولوجيا بأا 

  48."والبحث واحلربواملعلومات كل تلك اليت ختلق لألغراض اإلنتاج 

  :اصطالحا 1-2

  هذا التعريف حصر التكنولوجيا يف جمر اآلالت و وسائل عسكرية

  49"هي األساليب الفنية البشرية يف صناعة وعمل األشياء: "أوال التكنولوجيا_

  استخدام العلم يف األغراض التطبيقية للصناعة 
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هي جمموعة من النظم والقواعد التطبيقية وأساليب العمل اليت تستقر لتطبيق املعطيات املستخدمة لبحوث "

  50."والدراسات مبتكرة يف جمال واإلنتاج واخلدمات و كوا التطبيق املنظم للمعرفة 

تعني ا اإلنسان يف عملية بأا األدوات والوسائل اليت تستخدم األغراض عملية تطبقيه واليت يس" سمير عبدهيعرفها

  51."إلكمال قواه و قدراته وتلبية تلك احلاجيات اليت تظهر يف إطار ظروفه االجتماعية ومراحله التارخيية

  .نستخلص من التعاريف السابقة كلها حصرت يف األساليب التطبيقية وصناعية اليت تستعمل إلغراضعماليايت 

أو وسيلة تساعد على إنتاج أو توسع أو ختزين أو استقبال البيانات أو هي  هي األداة أو جهاز:"تكنولوجيا االتصال

  52."اآلالت واألجهزة والوسائل اخلاصة اليت تساعد على إنتاج املعلومات و توزيعها و اسرتجاعها وعرضها 

علومات واألفكار وتكنولوجيا االتصال هي احد روافد تكنولوجيا املعلومات ا الوسيط املستخدم يف نقل أو تناول امل

  .بني أفراد اتمع 

عرفها مجال حممد الفار يف معجم اإلعالمي هي جمموعة من التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم املختلفة اليت 

  يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى،الذي يراد توصيله من خالل عمل اتصال مجاهريي أو شخصي  أو مجاعي 

  .جيا يف التقنيات  والوسائل اليت ا يعاجل املضمون الذي سوف يصل اىل اجلماهريحصر التكنولو 

هي جممل املعارف واخلربات املرتاكمة واملتاحة واألدوات والوسائل املادية والتنظيمية  :تكنولوجيا االتصال الحديثة-2

ها وتبادهلا أي توصلها إىل األفراد واإلدارية املستخدمة يف مجع املعلومات و معاجلتها وإنتاجها وختزينها ونشر 

  .واجلماعات 

  .هذا تعريف شامل وكامل أضاف ملسة جديدة أو حديثة وهي التخزين واإلنتاج والتبادل والنشر

  53."أداة  أو وسيلة تساعد على إنتاج وتوزيع وختزين و استقبال أو عرض البيانات:" هي روبنويرى 

القنوات اجلديدة اليت ميكن من خالهلا نقل وبث " االتصال احلديثة هيتعريف تكنولوجيا  عبد الهادي عثمانخلص

  54."الثورة املعلوماتية من مكان آلخر

  : خصائص تكنولوجيا االتصال 2-1

  : خصائص ومميزات تكنولوجيا املعلومات واالتصال تتمثل فيما يلي

  .فالتكنولوجيا جتعل كل األماكن متجاوزة الكرتونيا :تقليص المسافات -

تتيح وسائل التخزين اليت تستوعب حجما هائال من املعلومات املخزنة اليت ميكن احلصول عليها  :تقليص المكان  -

  .بيسر وسهولة

  .كما أن الوقت املطلوب لالستجابة  سوف يظل يف التناقص مع كل تطور تكنولوجي :تقليص الوقت  -
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ها البعض فضال عن إمكانية قيام االرتباط بني أنواع من ميكن ربط النظم الداخلية مع بعض :تزايد نظم الشبكية  -

  .إخل...األنظمة الداخلية املختلفة يف نظام شبكي مثل البيانات االقتصادية التجارية 

بأن هناك جمموعة من " يف كتابه،حتول السلطة بني العنف والثورة  واملعرفة ألفن توفلركذلك تناول املفكر   - 

  55."جيا االتصال احلديثة اخلصائص تتميز ا تكنولو 

حيث يؤثر املشاركون يف العملية االتصالية على أدوار اآلخرين وأفكارهم ويتبادلون معهم املعلومات ":التفاعلية-1

ويطلق على القائمني باالتصال لفظ مشاركني بل  من مصادر،وقد سامهت هذه اخلاصية يف ظهور نوع جديد من 

ملتكامل و متفاعل عن بعد، مما جيعل املتلقي متفاعال مع وسائل االتصال تفاعال منتديات االتصال واحلوار ثقايف ا

  55."إجيابيا

تعين أن الرسالة االتصالية من املمكن أن تتوجه إىل فرد واحد أو مجاعات معينة وليس اىل : "الالجماهيرية -2

حبيث تصل الرسالة من املنتج  إىل مجاهري ضخمة مهما كان يف املاضي وتعين أيضا درجة حتكم يف نظام االتصايل 

  56."مستهلكها 

ما يؤخذ على وسائل االتصال احلديثة حتوهلا من توزيع رسائل مجاهريية اىل امليل إىل حتديد هذه الرسائل وتصنيفها ا "- 

  58."لتالؤم مجاعات نوعية أكثر ختصصا

وهناك دالئل عديدة تشري إىل أن مفهوم القرية العاملية ،اليت زعم مارشال ما لوهان اخلاصة بوحدة العامل واحلياة يف قرية 

عاملية اليت حققتها ضة وسائل االتصال اجلماهري خالل عقد الستينات وأصبحت يف حاجة إىل إعادة النظر يف 

وسائل تكنولوجيا إىل جعل خربات القراءة واالستماع واملشاهدة حيث تتجه . التسعينات والقرن احلادي والعشرون

  .عبارة عن خربات معزولة

وتعين إمكانية إرسال الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للفرد املستخدم وال تتطلب من كل  :الالتالزمية – 3

ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة  املشاركني أن يستخدموا النظام يف الوقت نفسه فمثال يف النظم الربيد اإللكرتوين

إىل مستقبلها هي يف وقت مناسب للفرد املستخدم وال تتطلب من كل املشاركني أن يستخدموا النظام يف وقت نفسه 

فمثال يف نظم الربيد اإللكرتوين ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل مستقبلها يف أي وقت دون احلاجة لتواجد 

  .املستقبل

فهناك وسائل اتصالية كثرية ميكن ملستخدميها االستفادة منها يف االتصال من أي  :"قابلية التحرك أو الحركية  -4

مكان تشاء حركته مثل التلفزيون النقال ،تليفون السيارة، التليفون املنهج يف ساعة اليد وهناك آلة التصوير املستندات 

  59."يوضع يف السيارة وحاسب آيل وجهاز فيديو بوضع يف اجليب، وجهاز فاكسميل
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كالتقنيات اليت ميكنها حتويل ,وهي قدرة وسائل االتصال على نقل املعلومات من وسيط إىل أخر :قابلية التحويل - 

  .الرسائل املسموعة إىل الرسالة املطبوعة والعكس 

ها البعض فقد اندجمت مل تعد الشركات صناعة األدوات االتصال تعمل مبغزل عن بعض:" قابلية التوصيل  -5

  60".أنظمة واختذت األشكال والوحدات اليت تصنعها الشركات املختصة يف صناعة األدوات االتصال

ومن األمثلة الدالة على ذالك، وحدات هوائي مقعرة اليت ميكن جتميعها يف موديالت خمتلفة الصنع ،لكنها تؤدي 

  . وظيفتها يف جمال استقبال اإلشارات التلفزيونية

ويعين به االنتشار املنهجي لنظام االتصال حول العامل  ويف داخل كل طبقة من طبقات :"التبوعواالنتشار -6

وكذالك يعين به تغلغل وسائط االتصال حول العامل وداخل كل طبقة 61."اتمع ليكون حكرا على الطبقة الرتتيبية

قد إىل البسيط ومن األحادي إىل املتعدد مثل اجتماعية ، فالتكنولوجيا تتجه من ضخم من إيل صغري ومن املع

متعدد اخلدمات والوظائف وهو ما يطلق عليه اسم الكمبيوتر الذي حيتوي على شاشة وطابع وفاكس . "الكمبيوتر

  62."وهاتف أي جممع صغري ملختلف العمليات االتصال

األرضية اليت نعيش عليها بالقرية  اختصار عامل املسافة  الزمن ،وصف بعض الكرة: التدويل وكوبية العالمية -7

وانه " العاملية، كناية عن تكنولوجيا وقدرا علي نقل الكم اهلائل من املعلومات بني خمتلف أجزاء العامل اآلن واللحظة،

بوجود اإلعالم االتصال مل يعد التفاعل علي أرض وأحد هو باعث األول لتجمع عرب تكنولوجيا ووسائط املعلومات 

  63." دود اجلغرافية عابرا فوق احلدود الوطنيةمتخطيا احل

تكنولوجيا االتصال بالذات املتقدم منها تتسم بكثافة االستخدام رأس مال والتعقيد : التعقيد وكثافة االستخدام -8

الشديد وارتفاع التكلفة، وهي لكل ذالك تأخذ صبغة احتكارية حيت تركز عادة يف أيدي بناء القوة والنفوذ السائد 

  . اتمع يف

  :وظائف تكنولوجيا االتصال الحديثة-

إن االنتشار الواسع والتسارع يف تكنولوجيا االتصال احلديثة  يف وقتنا احلاضر، أدى إىل زيادة التفاف 

اجلماهري حوهلا واالستفادة مما قدمته من خدمات اتصالية وإعالمية يف شيت امليادين، ومما الشك فيه أن هذه الوظائف 

  .ولكنها تعمل من أجل هدف واحد خدمة اإلنسان وتسهيل عيشة يف بيئة االجتماعية . من وسيلة إيل أخريختتلف 

  :ومن بني هذه الوظائف اليت جاءت ا تكنولوجيا االتصال احلديثة نذكر     
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 لعبت تكنولوجيا االتصال متمثلة يف احلاسوب واألقراص املضغوطة واآلالت التصوير" :الوظيفة التوثيق -1

وضع نظم واألساليب الفنية الكفيلة باسرتجاع مضمون  64"التصوير الرقمية دورا كبريا يف التوثيق أإلنتاج الفكري

  .وحمتوى هذا اإلنتاج

تعمل تكنولوجيا االتصال و اإلعالم احلديثة على تقدمي معلومات متعددة و متنوعة، واليت تتميز بالضخامة،  -

أملعلومايت و املعريف، جاء نتاج غري مسبوق يف تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا ذلك أن االتصال الرقمي انفجار "

املعلومات الذي استفادت منه االتصال الرقمي، وساهم يف تعميم االستفادة من ثورة املعلومات و انتشارها اليت 

  65."غطت كل ااالت

قائمة الكبرية من اخلدمات و ظهور احلاسب الشخصي والتوسع يف استخداماته، و يسمح هذا احلساب ب -

املعلومات سواء االستخدام الشخصي أو إمكانية االستفادة من املعلومات اليت تقدمها شبكات املعلومات، و كذلك 

  . يسمح بتخزين واسرتجاع املعلومات بسرعة فائقة مثل الربيد اإللكرتوين

جراء التجارب، وتصميم املواقف وحتليل وأيضا التحكم و االستكشافذلك من خالل برامج يسمح للطالب يف بإ"

  66"متغريات

حيث يتعامل الفرد لساعات طويلة مع احلساب الشخصي . جتاوز قيود العزلة اليت يفرضها االتصال الرقمي -     

حيث ال يتم االتصال وجها لوجه بل من خالل الربيد اإللكرتوين و . بعيدا عن االتصال باآلخرين يف الواقع احلقيقي

ارات مع آخرين بينما ال يعرف بعضهم البعض وال متيزهم  مسات خاصة بدءا من الصدقات اجلديدة من ثقافات احلو 

  . خمتلفة لتلبية حاجيات الفرد

باتمعات االفرتاضية اليت جتمع أفرادها حول أهداف أخرى قد تكون غائبة يف اتمعات " إنشاء مبا يسمى - 

  67."ة العنصرية، و حتديد اجلنس والنوعاحلقيقية هلؤالء أفراد مثل مناهض

تقدم تكنولوجيا االتصال احلديثة من خالل األجيال اجلديدة للهاتف والفاكس وفرصة املشاركة يف الندوات حبيث  - 

  .خالل طرح التساؤالت أو املناقشة بعض املوضوعات، وتقدمي حمضرات من خالل االنرتنيت

ة لألجهزة االستقبال منحت  اجلمهور فرصة متابعة لألخبار واألحداث لألجيال اجلديدtélé- taxeمنحت أنظمة " 

  68."و امللخصات الكتب و أهم عناوين الصحف

اليت  CDظهور العديدة من اخلدمات االتصال اجلديدة الفيديو تكس و التلكس والربيد اإللكرتوين و أقراص الصغرية،

  .ميكن ختزين مكتبة عمالقة على قمة مكتبة الصغري
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الذي حدث نتيجة ‘اك اخرتاعات جديدة يبدو أا ستغري من شكل التسلية املنزل بشكل أكرب من االنقالب هن"

أقراص ‘ الفيديو كاسيت ‘االنقالب من الفونغراف إىل الراديو يف النصف األول من القرن العشرين ومن ذالك 

  DVD".69ا�����الفيديو، األلعاب الفيديو ،الفيديو 

اإلعالن والتسويق و الدعاية و الدعوة أصبح هلا صدى كبري الذي املعلمني، و الدعاة خصوصا للنسبة للمواقع  وظيفة

  .اليت حتقق نسبة أكثر يف استخدام الدخول عليها

  :أهم  المصطلحات المستعملة في التكنولوجيا االتصال -3

ليت متكن االتصال من مواقع اإلعالمية، هي تكنولوجيا أكثر تقدما وهي اEDI:يبادل اآللي للمعلومات –أ  

  .متباعدة ،فهي تقرب أنظمة معلومات أكثر ،تساعد على استعمال املعلومة يف الوقت املناسب 

جمموعة من القواعد واإلجراءات واليت حتكم عملية نقل البيانات بني املكونات  Protocol:"البروتو كولي –ب 

  70."داخل شبكةما

  :هي  ومن أهم الربوتوكوالت

Gonper: وهوعنوان ملوقع فوفر  

Ftp  : وهو عنوان عائد ملكتبة ملفات  

News: موعة أخبار وهو عنوان عائد  

Maillot: وهو عنوان  جييز صفحة الواب على فتح برنامج الربيد  اإللكرتوين لكن يتمكن املستخدم من إرسال الربيد

  .بشكل سريع 

- wais" :وهو عنوان عائد ملوقعwais 71."أداة مستخدمة على نطاق ضيف للبحث يف القواعدوهي  

ميكن إرساهلا عرب  و72"عبارة عن جهاز لرتمجة اإلشارات الرقمية إىل إشارات قياسية " Modem:مودم  –ج 

  خطوط اهلاتف 

  .موجات مستمرة متر من خالل وسائط االتصال وتستخدم من أجل االتصاالت صوتية: "اإلشارات القياسية  –د  

عبارة عن وسائل ميكن من خالهلا نقل البيانات الصوت بني أجهزة إرسال و  :منافذ أو قنوات االتصال  –ه  

  73."استقبال يف الشبكة

وسيط النقل البيانات يتكون من ازدواج من األسالك النحاسية املزدوجة ويستخدم للنقل : "السلك المزدوج -

  .لبيانات أيضاحمدثات اهلاتف القياسي ولكن ميكن استخدام لنقل ا
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وسيط لنقل البيانات تتكون من سلك حناسي معزول و ميكنه نقل أحجام كبرية من  :لكابل ذو موصلين  -

  .بيانات و بسرعة 

  .تقنيات شبكة عالية سرعة لنقل البيانات يف شكل نبضات ضوئية :الشبكات الضوئية -

يت تعمل مبثابة حمطات لنقل إشارة ملكر ويف نقل البيانات باستخدام أقمار اصطناعية ال :األقمار االصطناعية - 

  74."عرب مسافات طويلة

جهاز السلكي يبني إمكانيات نقل الصوت والنص مكتوب وتعامل مع smart phone:الهاتف الذكي  - 

  االنرتنيت 

- PDAعبارة عن حسابات آلية صغرية احلجم حممولة باليد تتمتع مبقدرة االتصال :شخصي رقمي حساب

معتمدة على نقل البيانات الرقمية مبا ميكنها عرض واستقبال رسائل الربيد اإللكرتوين والدخول إىل الالسلكي و 

  . االنرتنيت

حاسب آيل خاص لغرض اإلشراف على االتصاالت بني الوحدة التشغيل املركزي وأجهزة املتصلة يف " :المراقب -

  . النظام االتصايل

قناة أو الوسيلة االتصال على أجزاء العمليات نقل البيانات من عدة عبارة عن جهاز يساعد :مضاعف اإلرسال  -

  75."مصادر من نفس الوقت

  .:السلبيات والمخاطر تكنولوجيا االتصال الحديثة -4

قبل التحدث عن السلبيات واملخاطر تكنولوجيات االتصال احلديثة، سوف نتحدث عن بعض اإلجيابيات هذه      

التكنولوجيات حيت جند إن هذه التكنولوجيات حتتاج إىل الذكاء عملي بدال من عضالم فهي تقدم العون البشري 

ة وخنتار أصدقاء جدد ميا جيعهم  نفس االهتمام، من خالل سهولة ختزين املعلومات ونقلها ،واكتشاف ثقافات مغاير 

وسوف تتكون ذه الوسائط االتصالية سوق معلوماتية، من اخلدمات والربح االقتصادي وحترر من التقوقع والرتكيز 

اد حول الذات، مما يتيح لنا االتصال بثقافة أخري كما ال ننسى اجيابيتها الكبرية يف اال االقتصادي آو عامل االقتص

الذي يطلق عليه اليوم اقتصادي اجلديد هو الذي يقصد به تلك القطاعات اجلديدة العاملة يف جمال التكنولوجيا 

االتصال احلديثة ،تتغري مواقف اإلفراد اجتاه احلياة االقتصادية ،نستطيع أن تغري أيضا منط التنمية وإصالحات 

  .االقتصادية التحى تنتهجها احلكومة
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فهي اكرت تعقيد واقل رسوخا إذا أنا يف غالب تتصل بأخالقنا وقيمنا : مخاطر التكنولوجيا أما السلبيات و " -

تستنشق الذاكرة الزهيمر :املخاطر الفيزيائية: الراسخة وبإيديولوجياتنا وموقعنا االجتماعية والسياسية ومن بينها جند

  ض املزمنةبسبب الدفق اهلائل للمعلومات كذالك فيما خيص الصحة القلق   األمرا

أصبحواعن طريق تكنولوجيا        جتماعات يف العزلة الفردانية حيث لك قرصنة املعلومات ونشرها واالوكذ

.T.HOME واالتصال االفرتاضي يهدد احلقيقة  األفراد يف استخدام تكنولوجيا االتصال وكثرة املعلومات تقتل

  76."املعلومة

مثل الدول العربية، فان مل تستطيع إىل  77"التكنولوجيا والدول املستوردة حدوث فجوة معرفة بني الدول املالكة هلذه"

  .املشاركة فيها سوف يهددها خطر حدوث العزلة الثقافية والدينية والعرفية

إن خطورة التكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة تتجسد من خالل تفكيك الثقافات والعزلة  الثقايف وإفساد الثقافات 

  .ل هي تقدم قبل إن تصبح متهيئني ملعانقتها أو استقباهلاالوطنية ب

سامهت هذه تكنولوجيا احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال الوافد يف االحندار باللغة العربية الفصي، لغة القرآن  لقد

الكرمي، حبجة بساطة يف الفهم الرسالة وزرعت هذه التكنولوجيا العديد من املصطلحات اليت تصبح تروج يف 

 .األحاديث العامة

  :ا االتصالالتأثيرات  االقتصادية  لتكنولوجي 1 -4

تأثريات تكنولوجيا االتصال ومعلومات مشلت مجيع االت احلياة السياسية  واالجتماعية والرياضية والتفافية، "        

  78."واالقتصادية فتال على مستوي االقتصادي أدت إل@اقتصادجديد يسمي اقتصاد املعلومات

تطورات يف جمال األنشطة االقتصادية فعلى مستوى النقود أدي التطور املتصاعديف تكنولوجيا االتصال إىل أحداث 

لقد أصبح هذا األمر واقعيا أالن بالنسبةللبنوكالكربى ...... فان النمو تسديد أالن ليصبح ورقمية علي حنو مطرد

واملؤسسات الدولية وبدأت النقود االلكرتونية واملبادالت عرب شبكات االتصال العاملي تتجاوز حدود األسواق 

إيل ) ما بعد االقتصاد(التقليدية فأكثر من مليون دوالر فظهرت كذالك التجارة االلكرتونية فمع حتول اقتصاد عصر

نية تصبح هي أكثر سرعة واجنازا اقتصاد اخلدمات أكثر منه اقتصاد منتجات صناعية والتحولية، فان التجارة االلكرتو 

نية  غري املباشر واليت تتعلق باملعلومات علي سلع مادية فعلية تتم التجارة االلكرتو "وتكون التجارة االلكرتونية من 

شحنها بواسطة نقل تقليدية والتجارة االلكرتونية املباشرة اليت تشمل علي السلع هي نفسها عبارة عن معلومات اليت 

القتصاد إىل يتم شحنها بشكل مباشر عرب شبكات االتصال وهذه السلع تشمل الربيد االلكرتوين إيل إن حتول ا
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اقتصاد اخلدمات على حنو متزايد وظهور النقود االلكرتونية والتجارة االلكرتونية باإلضافة إيل السهولة يف نقل الشحنة 

  79."عرب اخلطوط اجلوية كل ذالك أدى إيل وجود اقتصاد معلوم على مستوي األسواق العاملية

التوحيد السوق العاملية نظر االحتكار الشركات املتعددة اجلنسيات متثل تكنولوجيا العنصر اكرت تأثريا وحتميا يف جمال "

  80."مصادر التحديد التقين كوا  صارت حمورا للمنافسة الدولية فيما بينها

لقد أصبحت التكنولوجيا من أكثر الكلمات ترددها وتسمع إليها ورمبا كل يوم ولعبت التكنولوجيا دورا حموريا يف 

 حياة الناس االقتصادية أو االجتماعية أو التطور التكنولوجي حيث كان ومازال التطور تاريخ البشرية سواء يف

  .التكنولوجي سالح املسبق يف معظم مراحل التاريخ

 

 

 

   



 الفصل األول                                                           االتصال و تكنولوجيا االتصال الحديثة

 

38 

 

  :خالصة

خطى اإلنسان خطوة عمالقة يف تطوير االتصال وآصاال إل وسائل احلديثة اليت ذكرناها لتسيري عمله 

الرضا،حيث ارتقت تكنولوجيا االتصال احلديثة بتزويد الناس باملعلومات وحقائق وعالقاته بأفضل الدراجات من 

  .وبيانات،إىل تنوير والتوثيق 

مساعدة األفراد على رفع مستواهم و دفعهم للعمل من أجل مصلحة العامة، كما مل يتوقف اإلنسان عند 

  .ات والكالماستعمال االتصال كوسيلة لتبادل األفكار واملعلومات عن طريق اإلشار 

  .بل تعدى ذلك إل تطويره  واستخدامه يف جماالت حياته مؤكد بذلك على وسائل االتصال احلديثة
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  دلـيـل المـقابـلة

حنن طلبة قسم علوم اإلعالم و اإلتصال ختصص وسائل اإلعالم و اتمع بصدد حتضري مذكرة خترج لنيل شهاذة 
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  .األسئلة بكل موضوعية ونعدكم بإستغالل األجوبة يف إطار البحث العلمي مستغامن الرجاء اإلجابة على 

  وسائل اإلتصال احلديثه املعتمدة داخل املؤسسة : المحور األول 

 ماهي وسائل اإلتصال احلديثه املستعملة داخل مؤسستكم ؟ -1

 فيما تفيدكم تلك الوسائل ؟ و كيف تساهم يف تسري احلسن للعمل ؟ -2

 نية اإلتصال عن بعد ؟هل تعتمدون على تق -3

كيف كانت طبيعة اإلتصاالت قبل إدخال تقنية األمسان ؟ وماذا أظافة لكم هذه التقنية ؟و ما فائدة  -4

 إستخدمها ؟

 كيف كان ردود فعل الزبائن ذه التقنية اجلديدة ؟ -5

 مرأيكم يف تكنولوجيا اإلتصال اجليل الثالث ؟ وهل تستفيد املؤسستكم منها ؟ -6

  .إستخدام تكنولوجيا اإلتصال اجلديدة يف تسري األداء املهين بإستعمال أنظمة جديدة: المحور الثاني 

  كيف يتم نقل املعلومات و تبادوهلا داخل املؤسسة ؟  – 1

  هل حتقق لك هذه الوسائل وتريدونه لإلتصاالت لنقل املعلومات ؟ وكيف ذالك ؟ -2

  كيف كان اإلتصال قبل إدخال تكنولوجيا اإلتصال احلديثه ؟   -3

  هل ترى أن مؤسستكم هلا من الوسائل و اإلمكانيات ما يتماشى مع التطور التكنولوجي ؟ -4

  هل هناك إهتمام بوسائل اإلتصال احلديثه املستخدمه مبؤسستكم ؟ – 5

  هل ميكنكم اإلستغناء عنها أثناء عملكم ؟  – 6

تنافس بني مؤسستكم و مؤسسة أخرى خاصتا يف جمال اإلتصاالت و اخلدمات يف جمال  هل يوجد – 7

  اإلتصال احلديث ؟

  هل تساهم هذه التكنولوجيا يف حتسني األداء املهين ؟ – 8

 ما رأيكم حول عصر التكنولوجيا اإلتصال احلديثه ؟  -9



  قائمة المراجع

 المراجع بالغة العربية: أ

  الكتب: أوال

،دون ، القاهرة، دار اجلامعيةالبحث اإلجتماعي محاولة دراسة النقدية لمنهجية و أبعادهاملعطي عبد الباسط، .1

  .2007طبعة،

القاهرة إسرتاك للنشر ،األثار اإلقتصاديةواإلجتماعية وثورة اإلتصاالت والمعلومات في الدواللعربيةإبراهيم تاأخرس، .2

 .2008والتوزيع،دون طبعة،

  2008،القاهرة،عامل الكتب للنشر والتوزيع،طبعة االوىل،دراسات اإلعالم وتكنولوجيااإلتصالإبراهيم محادة بيوين، .3

  .2001شاهينفؤلد، بريوت، عويدات للنشر والتوزيع، بدون طبعة، :ترشبكات اإلعالم،إبريسأنطوان، .4

،القاهرة،الشركة العربية املتحدة للتسويق،طبعة بو علجية تيسير،اإلتصال والعالقات العامةأأبو أصبع صاحل خليل، .5

  .2010األوىل،

  .2004،عمان،دار الشروق للنشر والتوزيع،طبعة األوىل،العالقات العامة واإلتصال اإلنسانيأبو أصبع صاحل خليل، .6

  .1999طبوعات،بدون طبعة،،اجلزائر،ديوان امللعلوم اإلعالم واإلتصالامدخل إحدادن زهري، .7

  .2007،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية ،دون الطبعة،مدخل علوم اإلعالم واإلتصالإحدادنزوهري، .8

  .2008،القاهرة،دار الغريب وتوزيع،إستراتيجبة التكنولوجياأألخرس إبراهيم، .9

  .1988طبعة،،العني،مكتبة اإلمارات،دون ، مقدمة في علم االتصالأجلروي نبيل عارف .10

طبعة ،تر،بوزيد صحراوي و آخرون،اجلزائر،دار القصبة للنشر،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةأجنرس موريس، .11

  .2004،األوىل

  .دار سيناء،بدون تاريخ، القاهرة، استخدام شبكات االنترنت في المدارس ودعم التعليم، بسيوين عبد احلميد .12

  .2002دار املعرفة ،:،اجلزائر االنترنت للمبتدئين،بشري حممد .13

  .2003،اجلزء الرابع،اجلزائر، اهلومة للنشر والتوزيع، الوسيط في الدراسات الجامعيةبن خزرف اهللا الطاهر، .14

،الرياض، منشورات مركز البحوث والدراسات اإلدارية، ثة وظائف اإلدارية المعاونةالتقنيات الحديبن حممد الشهريعجالن، .15

  .1990دون طبعة، 

  جلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعيةا، واإلتصالاإلعالممناهجالبحثالعلميفيعلوممرسلي أمحد،بن  .16

  ،اجلزائر،ديوان مطبوعات جامعية باحث في منهجية والكتابية الرسائل جامعية،بوحوش عمار .17

  .2003بونينمحمد،اجلامعة العامة للمؤسسة، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  .18

  .2005مكتبة األحباث املصرية،طبعة التاسعة،، ،قاهرةوسائل اإلتصال نشأتها وتطورهاليل صابات،مجال عبد العظيم خ .19

  .2007طبعة األوىل،، ،قاهرة،دار الفجر للنشر و التوزيعاإلتصال الفعال والعالقات العامةحجاب حممد منري، .20



  .2002ألوىل،،القاهرة،دار الفجر للنشر و التوزيع،طبعة ااإلعالم السياحيحجاب حممد منري، .21

  .2001طبعة األوىل،  ، عمان،دار الفكر والتوزيع،كتاب اإلدارة نظريات و مبادئحسن زويلفمهدي، .22

،اجلزائر،كنوز احلكمة للنشر و التوزيع،طبعة تكنلوجيا اإلتصال و اإلعالم الحديثةبوسعدية مسعود،محدي فاتح حممدو  .23

  .2004األوىل،

ات تشكيل دراسات في إجراء :الوطنية و المجتمع العالمي و اإلعالمالصوبات طراح علي أمحد،محزة غسان منريو  .24

  .2002،لبنان،دار النهضة العربية،طبعة الثانية،الصوبة في ظل الهيمة،اإلعالميةالعالمية

  .2003قاهرة،دار الفجر التوزيع،طبعة األوىل،، اإلتصال و مفاهيمه و نظرياته، دليوفظيل .25

  .2003،دون طبعة ،دار النشر و التوزيع ،القاهرة،إتصااللمؤسسةدليوفظيل، .26

  .2001،بريوت،منشورات مركز الدراسات الوحدة العربية،االنترنيت والمنظومة التكنواإلجتماعيةرحومة علي حممد، .27

  .1998القاهرة،دار الطليعة،دون طبعة،تغيير اإلجتماعي،الزغيب حممد، .28

  .2001طباعة للنشر والتوزيع،طبعة األوىل،،عمان،دار للفكر للاإلدارة و نظريات مبادئزولية مهدي حسن، .29

  .1974،قاهرة،دار الكتب املصرية،وسائل و اساليب اإلتصال في مجاالت التعلميةزيدان عبد الباقي، .30

  .2001،اإلسكندرية،دون طبعة،بين الدردشة األنترنيت و الفيسبوك:العالقات اإلجتماعيةللشبابسيد حالوة حممد، .31

  .2001، القاهرة، مطبعة اإلنتصار،دراسة تحليلية:لفكر العولمة في ميزان اسيد عاطف،  .32

  .1992،القاهرة،عامل الكتب،بدون طبعة،اإلعالم واللغةسيد حممد حممد، .33

  .1999،، القاهرة، عامل الكتباالنترنت والعولمةشاهني اء،  .34

  .2004،عمان،عامل الكنب احلديثة،طبعة األوىل،اللغة الوظيفة و االتصالشعبان زكريا، .35

  .2001،األردن،دار املسرية،دون طبعة،علي،مقدمة في األنترنيت،مراد فاروق شلباية .36

، دون طبعة، ،عمان،دار املسري للنشر والتوزيع و التوزيعنظرية المنظمةكاظم محود و خضري،جممد حسن و  الشماع خليل  .37

2000.  

  .1977،القاهرة،دار الغريب،دون طبعة،إستراتجية التكنولوجياصربي إمساعيل، .38

  . 2000،اجلزائر،ديوان املطبوعاتاجلامعية،دون الطبعة،إقتصادالمؤسسةعمر،صخري  .39

،لقاهرة، دار النهضة العربية،طبعة صوعبات الباحث العلمي في إستخدام المكتبة اإللكترونيةعاطف يوسف، .40

  .1999األوىل،

  .2005 ،،القاهرة،دار السحاب،طبعة األوىلاإلتصال و اإلعالمعلVشبكة األنترنيتعبد احلميد حممد، .41

  .1990،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،عالم اإلتصاالتعبد الرمحان عزي، .42

  2005،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية ،دون طبعة ،البحث العلمي اإلجتماعيعبد الرزاق و آخرون، .43

  .1989األوىل،التكنولوجي الغريب،بريوت،دار طبعة للنشر، طبعة العالم الثالث و التحدي،عبد الشفيع عيسى حممد .44

  .1993،دون طبعة،أصول اإلدارة العامة،اإلسكندارية،منشأة معارفعبد العزيز، .45



اإلتصااللفعال اإلستراتجيكجودة العالقات فيحياة الربيري بن عبد الرمحان،و  عبد اهللا أبو بكر مصطفى .46

  .2008،رياض،دار اجلامعية،طبعة األوىل،االعمال

  1985،األردن،دار وائل للنشر،دون طبعة، لعلمي و مراحل و تطبيقاتمنهجية البحث اعبيدات حممد و آخرون ، .47

  .، اجلزائر، مطبعة إخوى مدين،دون طبعة،دون تاريخإقتصاد المؤسسةعدوان ناصر دادي، .48

  .2004،دون طبعة،دراسةالتطبقية:اإلتصال ودوره في الكفاءة المؤسسة اإلقتصاديةعدون نلصردادي ،  .49

  .1996، اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،أهمية التنظيم الدينامكية الهياكل:المؤسسة إقتصادعرباجي إمساعيل، .50

  .1990،القاهرة،عامل الكتب،بدون طبعة،العالقاتاإلدارية في المؤسسة العامة و الشركاتالعطروزي فهمي حممد، .51

هرة،دار السحاب للنشر والتوزيع، ،القاتكنولوجيا المعلومات واإلتصال والمستقبل صناعة الصحافةعلم الدين بن محود، .52

  .2005طبعة األوىل،

،عمان،دارالكتاب العاملي،طبعة التكثيف واإلستخالص األنترنيت في المكتبات ومراكزالمعلوماتعلي عناسوه حممد، .53

  .2009األوىل،

توزيع،طبعة ،عمان،دار الصفاء للنشر و الاإلتصال و العالقات العامةالطوباين عدنان حممود ،عليان رحبي مصطفى و  .54

  .2005األوىل،

  .1997القاهرة،دار املعرفة املصرية اللبنانية،طبعة األوىل،تعريف تكنولوجيا اإلتصال الحديثة،عماد حسن، .55

  .2000، ،قاهرة،مركز اإلستشارات اإلداريةهالسلوكيتالتاإليداريةوالمدخالااإلتصعمار سعيد ياسر، .56

  .2002مشق،دار املكتيب،طبعة األوىل،،دألنترنيت اإلجابيات و سلبياتاعمر احلاجي حممد، .57

،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،طبعة اإلسكندرية،مكتبة و مطبعة إسكندرية ،نظرياتاإلتصالعمر الطنويب حممد حممد، .58

  .2001األوىل،

  .1988،بريوت،دار النهضة العربية،بدون طبعة،أساليب االتصال و التغيير االجتماعي، عود ة حممود .59

  .2000،عملن،دار الصفاء،دون طبعة،خدمات المستفيدين من مكتبات و مراكز المعلوماتغالب، عوض النوايسية .60

، ،اجلزائر، مطبوعلت الكتاب واحلكمةمدخل اإلعالم واإلتصال المفاهيم اإلساسية الوظائف الجديدةعيساين رحيمة، .61

  .2007طبعة األوىل،

  .1994للنشرو التوزيع،،القاهرة،العريب إدارة المؤسسات اإلعالميةغياب بوفلجة، .62

  .1999،اإلسكندرية،دون طبعة،أساليب اإلتصاالإلجتماعيفؤاد حممد صربي، .63

  .2006،،عمان،دار أسامة للنشر و التوزيع ،طبعة األوىلالمعجم اإلعالمي،مجالالفار حممد  .64

  .لتاريخ،دون سنة،اإلسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث،دون طبعة،دون االحاسب ونظم المعلومات اإلداريةفهمي حممد، .65

  .2000،إسكندرية،دار اجلامغية،دون طبعة،كيف ترفع مهارتك اإلدارية في اإلتصالمار أمحد، .66

  .دون تاريخ،إسكندارية،دار املعرفة اجلامعية،دون طبعة،تكنولوجيا اإلتصالحمفزظ حممد، .67



دراسةتطبقية :تلفزيونيالتكنولوجيا اإلتصال في اإلنتاج اإلذاعي و ال استخدامحممد عبد الوهاب عبد الباسط، .68

  .2008،القاهرة،مكتب اجلامعي احلديث،دون طبعة،ميدانية

  .2005لقاهرة،دار احلريرللنشروالتوزيع،طبعة األوىل،ا ، العالقات العامة في التطبيقحممد عبدالرزاق، .69

  .2005معية اجلديدة،طبعة األوىل،القاهرة، دار اجلا،التقنيات الحديثة للمعلوماتمرسى حممد نبيل، .70

  .2000،قاهرة،دارمصريةلبنانية،طبعة السادسة،اإلتصال ونظرياته المعاصرةمكاوي عماد حسن، السيد ليلى حسني، .71

  .1998،جملة املستقبل اإلسالمي ،االنترنت وثورة االنترنت، موسى هشام .72

 .2012،عمان،دار أسامة للنشرو التوزبع،طبعة األوىل،تكنولوجيااإلتصااللجماهيريهامشي جمد، .73

  

  المذكرات: ثانيا

إستراتجيات االتصال وثقافة قدادرة جازية،عبد القادر عبد اإلله،مذكرة التخرج لنيل شهادة ماجيسرتيف علم االجتماع، .74

  .2000،جامعة مستغامن،االستهالكية

 .2008-2007جيسرت،جامعة مستغامن،ا،رسالة املعلم النفس العمل و التنظيمموسى مسري، .75

  

  المجالت: ثالثا

  .، اجلزائر1996أكتوبر  15،تاريخ الصدور129،روضة اجلندي،عدد اإلتصال في تسييرالمؤسساتحممد السعيد، بوجرادة -76

  .1988فيفري  12،جملة مستقبل اإلسالمي،عدداالنترنيت و ثورة اإلنترنيتموسى هشام، -77

  

 الملتقيات: رابعا

لتقى الوطين السادس حول االتصال املؤسسايت،جامعة ،مالتسيير المؤسساتي وتسيير األزمات في الجزائرحيي بن العريب، -78

  .04/05/2011مستغامن،

  

 المحاضرات: خامسا

،جامعة 2013،ملقياس تكنولوجيا االتصال يف املؤسسة،فيفري اإلتصال و العالقات العامة داخل المؤسسةشربة صاحل فالق، -79

  .مستغامن

  .،جامعة مستغامن2013جانفي 12تكنولوجيا االتصال باملؤسسة،،مقياس مصطلحات تكنولوجيا االتصالشربة صاحل فالق، -99

  

  :المراجع بالغة األجنبية-ب



  

100- fanellYlhanmivyen ,le communhcation une stratigie ou service de l’entreprise «éconemique 

,paris 1994. 

101- Abdallah boughabe,  comtabilityé   générale  appofond « bartiédionalgier 1998. 

102- Zhia badour (dictionnaire de la boux, Publisher  Dor azkitabe  almas ri cairo. 

103-Barnard la mivetahmadsthm ,dictionnaire  ency la pidique des siences de l’information  et 

de la communication ‘elipes.  

104- Dominique fary  le économie de la connssan, pris  dé couvverte,2000,. 

105- West phelen, marivelrélane, communication sed ,parisduimad ,  2000.  

106-   Alaexmuchelli, sciencesl’information et de la communication, paris, 

hachete. 

 


