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 دــــــــــــــــمتهي

يف عصر تكنولوجيا املعلومات تعد املعلومات أساس السبق والرايدة، إذ تقاس مدى قوة البلدان مبا لديها من 

النرتنت كأحد ابرزت أمهية جهاز احلاسوب و من مث معلومات ومدى استغالهلا هلا وكيفية وضعها يف كياهنا الصحيح و 

أهم آليات تكنولوجيا املعلومات واليت هي مبثابة املساعد يف أداء العمليات ويف حفظ وترتيب واستدعاء املعلومات 

 مبا لديها من قدرة وسهولة يف التعامل مع كل املستوايت اإلدارية.

ائل ه تطور يف أساليب االتصال فقد ظهرت وسهذا التطور امللحوظ يف تكنولوجيا املعلومات، قد ساير 

 حديثة لالتصاالت سهلت عملية نقل وتبادل املعلومات، ابإلضافة إىل تطور املفاهيم املتعلق بتحسني أداء املنظمة.

 إىل:فلذلك سوف نتطرق يف هذا الفصل 

 عموميات حول تكنولوجيا املعلومات. -

 أساسيات حول شبكات االتصال.  -

 ماهية األداء. -
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 .تكنولوجيا املعلومات :املبحث األول

ة الوحيدة اليت كلما اليت تعترب املادة األولييتجه العامل اليوم حنو اقتصاد املعرفة الذي يقوم أساسا على املعلومة 

لالزمة ازاد استهالكها كلما ارتفعت قيمتها، ويتم دورها بشكل اتم إذ ما مت إيصال هذه املعلومة ابلوسيلة واألداة 

 لذلك، وهلذا أصبح الفرد واملؤسسات يتجهون حنو اكتساب واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 املطلب األول: تكنولوجيا املعلومات.

إن أبرز ما مييز عاملنا اليوم هو الديناميكية اليت يشهدها يف كافة اجملاالت خاصة تلك اليت يكون حيزها ضمن 

 يهما ضرورية وجناح كل مؤسسة اقتصادية يتوقف على مدىواملعرفة، حيث أصبحت احلاجة إلجمال التكنولوجيا 

 توفرمها لكليهما.

 : تعريف التكنولوجيا.أوال

 التعريف: -1

 Logosووتعين الفن أو الصناعة،  Techen: إن أصل كلمة تكنولوجيا هو يوانين، ترتكب من عنصرين

 التكنولوجيا مفادها صناعة العلم أو الدراسة. وتعين الدراسة أو العلم، وهذا ما يعين أن

وهناك من يعرفا أيضا أبهنا: "هي اجلهد املنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي يف تطوير أساليب أداء 

هبدف  والتنظيمية واالجتماعية، وذلك واألنشطة اإلداريةابملعىن الواسع الذي يشمل اخلدمات العمليات اإلنتاجية 

 .1ىل أساليب جديدة يفرتض أهنا أجدى للمجتمع"التوصل إ

وتعرف التكنولوجيا على أهنا: "األدوات، اإلجراءات، الوسائل، التقنيات، اآلالت، املكائن املستخدمة 

 .2 إىل خمرجات )سلع وخدمات(لتحويل مدخالت املنظمة )مواد، معلومات وأفكار( 

                                                           
 .  81،ص1999، مصر،املعرفة اجلامعيةمجال أبو شنب، العلم و التكنولوجيا واجملتمع منذ البداية وحىت اآلن، دار  1
 .15، ص 2013يسرى حممد حسن، تكنولوجيا املعلومات وأتثريها على حتسني أداء اخلدمات الفندقية،  2
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 معرفة معلومات بيانات

 :تعريف املعلومات -2

املعلومة بشكل واسع ويف خمتلف األنشطة واجملاالت، إال أن هناك صعوبة يف على الرغم من استخدام مفهوم 

زيد من مستوى عاجلة البياانت لطريقة توضع تعريف دقيق هلذا املصطلح املعلومات هي: "ما حنصل عليه نتيجة مل

 .1املعرفة ملن حيصل عليها، وهي ذات قيمة وفائدة يف صناعة القرارات"

القرار  ذاختاكما تعرف على أهنا "عبارة عن بياانت تتم معاجلتها من أجل الوصول إىل هدف معني من خالل   

موعة احلقائق واملعارف اليت يتناقلها األفراد فيما بينهم عن طريق وسائل خمتلفة، وهي جم هي خمتلفاملناسب، املعلومة 

 2 كمكن األفراد من االستفادة منها.واملتناسقة اليت البياانت املنظمة واألفكار املتكاملة

ميكننا القول أن املعلومات هي كل البياانت واحلقائق واألفكار املوجودة واملسجلة يف شكل من أشكال املوارد اليت 

ميكن االستفادة منها يف صورة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو غريها، تستخدم يف املؤسسة كأحد العناصر الإلنتاجية 

 لعب ثالثة أدوار رئيسية فهي مصدر للمعرفة ووسيلة اتصال وسند الختاذ القرارات.اهلامة وت

ختالف وعالقة بني املصطلحات التالية: البياانت، املعلومات واملعارف، فاملعلومات عبارة اجيب اإلشارة أن هناك 

 عن طريق االتصال، وهذا ما يوضحه الشكل التايل: 

     البياانت، املعلومات واملعرفة.(: العالقة بني 1الشكل رقم )

 اتصال                                            معاجلة                          

 

 .21مرائي، مرجع سابق،صارحبي مصطفى عليان، اميان فاضل الس املصدر:

                                                           
 .20، ص2004، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1رحبي مصطفى عليان، إميان فاضل السامرائي، تسويق املعلومات، ط 1
 .97،ص2001دارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،سونيا حممد البكري، وإبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإل 2
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من خالل التطرق ملختلف تعاريف املعلومة ميكن القول أن املعلومة عبارة عن خمتلف البياانت اليت كمت معاجلتها 

ابلشكل الذي جيعلها مرتبة ومنظمة وجمزئة بطريقة تسمح للمؤسسة الرجوع إليها بسهولة وذلك الختاذ القرارات 

صول ت مادة أولية مهمة وجب على املؤسسة االقتصادية احلاملناسبة يف الوقت املناسب يف الوقت املناسب، واملعلوما

 عليها واستغالهلا ابلطريقة املالئمة.

وحىت ميكن للمعلومات ألن تؤدي إىل زايدة معرفة مستخدميها ابألسلوب والوقت املالئمني البد أن تتوافر بعض 

 1اخلصائص ميكن لنا إدارجها كالتايل:

 الدقة: خلو املعلومة من األخطاء. .1

 الصالحية واملالئمة: مالئمة املعلومات مع احتياجات املستفيد. .2

 التوقيت: توفريها يف الوقت املناسب. .3

 التكامل أو الشمولية: أي تقدمي املعلومات كاملة وبدون أي نقص عن احلالة املعنية. .4

 الوضوح: أن تكون املعلومات بعيدة عن الغموض. .5

 املوضوعية: أن تكون بعيدة عن التحيز.  .6

 ة للتحقق: أن تكون قابلة للمراجعة أو الفحص والتحقق. قابل .7

 سهلة املنال: إمكانية الوصول إليها وعدم حتمل املشقة وكلفة للحصول عليها. .8

 كميتها قابلة للقياس: أي إمكانية حتديد حجمها يف ضوء إمكانيات نظام املعلومات وحاجة املستفيد. .9

 . نظام املعلومات -3

جمال طبقت فيه تكنولوجيا املعلومات، وهو ما مسح أن يكون أحد املقومات يعترب نظام املعلومات أهم 

 األساسية يف العصر احلايل.

                                                           
 .17، ص يسرى حممد حسن، مرجع سابق 1
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. كما 1يعرف نظام املعلومات أبنه "جمموعة من العناصر، تتفاعل مع بعضها البعض بواسطة تدفق املعلومات"

عموما، نظام  معاجلة، ختزين وإرسال املعلوماتينظر إليه من العناصر )الفردية، املادية، الربجميات...( تسمح حبيازة، 

املعلومات هو سلسلة من التطبيقات العملية من املعلومات واألشخاص وتكنولوجيا املعلومات من أجل حتقيق محلة 

مصنع إن صح التعبري يتلقى مدخالته يف شكل بياانت حيث يتم معاجلتها وخمرجات من األهداف، فهو يعترب ك

معلومات، اليت إما ختزن إىل حني ظهور احلاجة إليها أو حتويلها مباشرة إىل مراكز استغالهلا  هذا املصنع يف شكل

 على مستوى املنظمة وحىت خارجها.

 م املعلومات من العناصر التالية: اويتكون نظ

 : هي املادة اخلام لنظام املعلومات.البياانت .1

 اجلون وينشرون املعلومة.: هم جمموعة األشخاص الذين يتلقون، يعاملوارد البشرية .2

تسيري املعلومة،  ة و جل: هي جمموعة اآلالت ذات التقنية العالية اليت تساعد يف استقبال ومعااملوارد املادية .3

 كما تشمل حوامل البياانت مثل: األوراق واألقراص املغناطيسية.

وب، بل  تدير املكوانت املادية للحاسطلح فقط على الربامج اليت توجه و : ال يشمل هذا املصالربجميات .4

 إلجراءات، اليت هياب واليت تسمىحيتاجها الفرد ملعاجلة البياانت  والتعليمات اليتكذلك جمموعة األوامر 

جمموعة أدوات العمل والقواعد اليت تسمح حبل مشاكل تسيري املعلومة، واليت منها النماذج الرايضية، 

 تية.حبوث العمليات، الربامج املعلوما

 

 

 

                                                           

;p100. Anelka (T), Economie d’entreprise,Bréal Edition, Paris,19991 
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 املطلب الثاين: جممع املعلومات

 املعلومات جمتمع تعريف: أوال

 داخل تسري اليت ية،املعلومات والتطبيقات املعلومات من الكثيف الفيض وليد أنه على املعلومات جمتمع يعرف

 .  أدائه وتصويب مشكالته وحل ظواهره وتفسريه أنشطة لدعم اجملتمع

 وشبكات املعلومات على أساسية بصورة تطوره يعتمد الذي اجملتمع" أبنه املعلومات جمتمع يعرف كما

 جديدة وخدمات لعس تضم اليت تلك( الفكرية التقنية) البعض يسميه ما على يعتمد أنه أي واحلواسيب، االتصال

 والذكاء واالتصال بابحلواسي اإلنساين والعقل الفكر شأن تعظيم أي املعلوماتية العاملة القوة يف املستمر التزايد مع

 .  االصطناعي

 :  زوااي مخس خالل من املعلومات جمتمع فيعرف webster أما

 بعد عن تصاالتاال من كل  وتالحم احلديثة الفنية االكتشافات على يرتكز الذي وهو: التكنولوجي التعريق

 .اآللية حلاسبات مع

 .عامة بصفة االقتصاد يف املعلومات دور على يركز الذي وهو: االقتصادي التعريف

 املعرفية شطةاألن على أساسا تركز اليت املعاصرة واألنشطة الوظائف إىل يشري حيث: الوظيفي التعريف

 .واملعلوماتية

 .الشبكات تطويق طريق عن األماكن على الرتكيز حيث: املكاين أو البنكي التعريف

 .ليوميةا حياتنا واإلعالم على االتصال أساليب أتثري مدى على الرتكيز حيث: الثقايف التعريف

 املعلومات جمتمع خصائص: اثنيا

 إجيازها ميكن واليت اخلصائص من مجلة نلتمس املعلومات، جملتمع تعاريف من سابقا به تقدمنا ما خالل من

 : يلي فيما
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 اجلهود على ساساأ مركزة املعلوماتية األنشطة يف هي اجملتمع هذا يف اقتصاداي النشطة العاملة القوة أغلب .1

 .املعرفية الفكرية

 جتهيزها ،املعلومات إنتاج أصبح حيث احلديث االقتصاد قطاعات من مهم كقطاع  املعلومات قطاع ظهور .2

 .العامل دول من عدد يف رئيسي ا اقتصاداي   نشاطا   وتوزيعها

 بكل معها التعامل ينبغي األخرى، املوارد عن أمهية يقل ال أساسي اقتصادي كمورد  املعلومات إىل النظر .3

 واالبتكار ويف يدالتجد تنمية ويف كفأهتا  زايدة يف واالنتفاع هبا املنظمات طرف من استغالهلا وحسن وحزم جدية

 . تقدمها اخلدمات اليتو  السلع نوعية حتسني خالل من ووضعها التنافسي فعاليتها زايدة

 مونيستخد هم كمستهلكني  أنشطتهم يف مكثف بشكل العام اجلمهور بني املعلومات استخدم .4

 إاتحة من وسعت اليت املعلومات نظم إنشاء عن فضال هذا ومسؤولياهتم حقوقهم ملمارسة كمواطنني  أيضا املعلومات،

 .اجملتمع أفراد لكافة والثقافة التعليم

  واالتصاالتاملطلب الثالث: تكنولوجيا املعلومات 

حثون من املصطلحات احلديثة بتعريف موحد، فقد اختلف البا كغريهاواالتصاالت  مل حتض تكنولوجيا املعلومات 

حول حتديد مفهومها تبعا لرؤية كل واحد هلا، كما أهنا كميزت خبصائص فريدة جعلتها حتتل الصدارة يف العصر 

 احلايل.

 أوال: مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا املعلومات على أهنا استخدام التكنولوجيا احلديثة للقيام جبمع ومعاجلة وختزين واسرتجاع تعرف 

 1 وإيصال املعلومات سواء يف شكل معطيات: قيمة، نص، صوت أو صورة.

                                                           
1Michel paquin, Gestion de Technologies de L’information, les édition Agence CANADA , 
1990, P17 
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ويف تعريف آخر نقصد بتكنولوجيا املعلومات مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل، نقل وختزين 

ات يف شكل إلكرتوين وتشمل تكنولوجيا احلاسبات اآللية، وسائل االتصال، شبكات الربط، أجهزة الفاكس املعلوم

   1وغريها من املعدات اليت تستخدم بشدة يف االتصاالت.

 من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن: 

  املعلومات.تكنولوجيا املعلومات هي حقل من حقول التكنولوجيا، اليت هتتم مبعاجلة 

  ،تربز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل ظاهرتني، من جهة اجلمع بني الكلمة املكتوبة واملنطوقة

علومات سلكية، أرضية وفضائية، مث ختزين املالوالصور الساكنة واملتحركة، وبني االتصاالت السلكية وال

 األسلوب الرقمي للقيام ابلعمليات.  اعتمادواستعماهلا، ومن جهة أخرى 

 خصائص املعلومات واالتصاالت اثنيا:

أي أن املستعمل هلذه التكنولوجيا ميكن أن يكون مرسل ومستقبل يف نفس الوقت، فاملعنيني التفاعلية:  .1

 بعملية االتصال إبمكاهنم تبادل األدوار واملهام وهو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل.

ين بذلك استقبال الرسالة يف أي وقت يناسب املستخدم، فاملشاركني يف عملية االتصال غري نعالالتزامنية:  .2

 مطالبني ابستخدام النظام يف نفس الوقت.

 تفاألنرتنيهذه اخلاصية تسمح ابستقاللية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مرززية: الال .3

 

 

 

   

                                                           
 . 2004مارس  03وفارس بوابكور، أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، جملة االقتصاد واملاجنمنت، جامعة تلمسان، عدد  بومايلة سعاد 1
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 ومات واالتصال(: خصائص تكنولوجيا املعل2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 24حممد فتحي عبد اهلادي، مرجع سابق، صاملصدر: 

 الـــــــــــاملبحث الثاين: االتص

 املطلب األول: تعريف االتصال

لقد ظهرت تعاريف عديدة ال ميكن حصرها ملفهوم االتصال من قبل الباحثني واملتخصصني يف علوم االتصال، 

عكست يف معظمها ودوره يف احلياة اإلنسانية واملكوانت أو العناصر األساسية لعملية االتصال ومن أهم هذه 

 التعريفات أنه: 

 .1"مستقبل واحد أو أكثر هبدف تغيري السلوك إىل"العملية اليت يتم هبا نقل الرسالة من مصدر معني  -

االتصال عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة إىل رسالة شفوية أو  -

 .2مكتوبة، تنقل من خالل وسيلة اتصال إىل الطرف اآلخر"

                                                           

 .369ص ،1995عبد الغفار حنيفي، أساسيات إدارة املنظمات، املكتب العريب احلديث، القاهرة، مصر، 1 
 .35، ص 2000جلامعية للنشر، مصر،، الدار ااالتصالأمحد ماهر، كيف ترفع مهارتك اإلدارية يف  2

تكنولوجيا 

المعلومات 

 

 تـــكــامــــل

تكنولوجيا معالجة 

 المعلومات

السلكية )االتصاالت 

سلكية اضيية الوال

 وفيائية(

تكنولوجيا معالجة 

 المعلومات

 )بضامج وعتاد(
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تعريف شامل وخمتصر لالتصال على أنه عملية نقل أو تبادل للمعلومات، تتكون هذه العملية  وميكن إعطاء

 املرتدة وبيئة االتصال.من املرسل، املستقبل، الرسالة املراد نقلها، الرد أو املعلومات 

 عناصر االتصالية  الثاين:املطلب 

أهم عناصر ة االتصالية جتعل منها عملية متكاملة و ال تتم العملية االتصالية إن مل يكن عناصرها، فعناصر العملي

 يف العملية كما يلي:

ويقصد هنا منشأ الرسالة، أي الشخص الذي سيقوم بفعل اإلرسال، وقد يكون املرسل  املصدر )املرسل(: .1

 شخص واحد أو جبماعة معينة.

للرسالة  تمام واالنتباهوتضمن شكل الرسالة االتصالية وحمتواها، وهلذا وجب على املرسل االهالرسالة:  .2

 1 .عامل مهم جلذب انتباه واهتمام املستقبل املستهدفابعتبارها 

ه تصالية املتاحة لغرض إيصال الرسالة إىل املستهدف، وختتلف هذويقصد هنا كافة الوسائل االالوسيلة:  .3

 صية.شخالوسيلة اختالف بيئة االتصال والغرض من الرسالة وحمتواها، وقد تكون شخصية أو غري 

وهو الشخص املستهدف من طرف املرسل، أي متلقي الرسالة وجيب مراعاة املستقبل )املرسل إليه(:  .4

 خصائصه من أجل ضمان قبوله حملتوى الرسالة.

الذي  كل عنصر مكمل وممهد للعنصر الثاين  من خالل استعراضنا لعناصر العملية االتصالية ميكننا القول أن

يليه، كما جتدر اإلشارة إىل أن املرسل عليه مراعاة خصائص وطبيعة وبيئة الرسالة فهذا يعد عنصرا أساسي ا يف ضمان 

 قبوله و األهم قناعته واحلصول على استجابة منه حىت تكون الرسالة أدت الغاية املراد منها.

 

 

                                                           

 .253،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص4حممد إبراهيم عبيدات، سلوك املستهلك،ط 1 
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  االتصاليةالعملية  عناصر(: 3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعلمية ط العربية، دار اليازوري ا محيد الطائي، أمحد شاكر العسكري، االتصاالت التسويقية املتكاملة،املصدر: 

 .25، عمان، األردن، صوالتوزيعللنشر 

 إىل غايةو يتضح لنا من خالل الشكل أن للعملية االتصالية عوائق قد تواجهها الرسالة من خالل إرساهلا 

لتقليل اوصوهلا للمتلقي، وميكن القول أن هذا األمر طبيعي وحمتمل احلدوث هلذا وجب على املرسل قدر املستطاع 

سبة للمتلقي واضحة وسهلة الفهم ابلن من هذه العوائق وذلك من خالل: حماولة ترمجته ألفكار بتعابري ورموز وحركات

 ابإلضافة إىل اختيار وسيلة االتصال املناسبة واملالئمة هلذا الغرض.

 

 

 

 المضسل

 تحويل

 األفكاض

 

 

 وســـائل

 اإلعــــالم

 يوياء

 التغذية

 االستجابات العكسية

 تضجمة

 وتفسيض

 الضموز

 المستقبل
 الضسالة
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 أنواع االتصال  :املطلب الثالث

 1 التالية:بشكل عام ميكن أن نتحدث عن األنواع الرئيسية 

 الفرد، ويف هذه احلالة يكون املرسل واملتلقي واحدا. داخل حيدث االتصال الذايت: .1

: ويتم هذا االتصال بني شخصني أو أكثر وجها لوجه وميكن أن يكون بني األفراد و االتصال الشخصي .2

 اآللة كما حيدث يف االتصال بني الفرد واحلاسوب.

من االتصال بني شخص وجمموعة حمددة أو صغرية أو مألوفة بشكل : ويتم هذا النوع االتصال اجملتمعي .3

مباشر. ويكون ابلطرق التالية: الدروس واحملاضرات، الندوات واملؤكمرات، الندوات واملؤكمرات، اللقاءات 

 اجلماعية و االجتماعات و االحتفاالت....إخل

سسة أو ائل اليت تستخدمها املؤ : ويقصد ابالتصال التنظيمي و اإلداري تلك الوسالتنظيمي االتصال .4

 املديرين أو األفراد العاملني ابملؤسسة لتوفري معلومات لباقي األطراف األخرى.

: وهو ذلك النوع من االتصال الذي توجه فيه الرسائل إىل مجاهري واسعة من املستقبلني، االتصال اجلماهريي .5

لصقات والسينما، الكتيبات، الالفتات واملعن طريق استخدام عدة وسائل كالراديو والتليفزيون والصحف 

 وغريها.

 . 2وكما أيخذ االتصال يف املؤسسة شكلني رئيسيني ومها االتصاالت الداخلية، االتصاالت اخلاجية

وهي تدفق املعلومات داخل أقسام املؤسسة وفق ا خلطة عملها وطبيعة تسيريها وإدارهتا  االتصاالت الداخلية:/ 1

كون هذا من خالل توجيه األفراد العاملني يف خمتلف األقسام واملستوايت ولالتصال داخل ملختلف أنشطتها، وي

 املؤسسة نوعني مها: 

                                                           
 .35ص أمحد ماهر، مرجع سابق، 1
 .49-45ص.ص: ، 2009، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،2ويج، طرت اتمر البكري، االتصاالت التسويقية وال 2
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وهي االتصاالت اليت تكون منظمة ومنسقة وفق للهيكل التنظيمي للمؤسسة، فاملدير  االتصاالت الرمسية: 1.1

اج واملدير م: اتصال بني مدير اإلنتيتصل مبن هو أدىن وهكذا...أو االتصال على نفس املستوى بني األقسا

 ...إخل، وقد أيخذ االتصال شكال صاعدا أي اتصال املستوايت الدنيا ابإلدارة العليا.يلاملا

وهي االتصاالت اليت تكون خارجة أو بعيدة عن اهليكل التنظيمي املخطط له  االتصاالت غري الرمسية: 1.2

 وهي مبنية على العالقات وبعيدة األطر الرمسية للمؤسسة.

وتعرب عن كافة االتصال اليت تقوم هبا املؤسسة خارج هياكلها الواحدة، وقد تكون مع اخلارجية: االتصاالت / 2

 اد اجملتمع.مؤسسات أخرى أو مع زابئن وكافة أفر 

    الثالث: األداء ثـــاملبح

 املفكرين قبل نم والتحليل   االهتمام من وفراأل ابلنصيب حظيت اليت املواضيع من االقتصادي داءاأل موضوع يعد

 مقياس عتبارهاب ،االقتصاد وتنظيم تطور لدرجة احملدد كونه  من انبع االهتمام وهذا، مفهومه لتحديد والباحثني 

                                                     .والغموض االلتباس تعريفه ويشوب التحديد من صعوابت يعاين يبقى ذلك ورغم النجاح

  داءماهية األ األول: املطلب

 داءاأل فـــــأوال: تعري

   يسميها ماك  واسعة تفسريات حتمل اليت املعاين متعددة املصطلحات عائلة ىلإ ينتمي داءاأل مصطلح

 املصطلح وبسط هلذا حمدد تعريف عطاءإ الصعب من لذا سفنجيةاإل الكلمات وأ احلقائبية ابلكلمات

   .اإلجنليزية للكلمة الرتمجة هو داءاأل مصطلح صل، ألغواي
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املخرجات  وه داءاأل التعريف من هذا حسب ،حتقيقها اىل االهداف النظام وأ املخرجات داءاأل مبفهوم يقصد

 من كال  سيعك املفهوم هذا أي، معينة مدخالت ابستعمال وذلك اخل( ،منظمة ،لةآ ،)فرد معني نظام ينتجها اليت

 .1لتحقيقها الالزمة والوسائل هدافاأل

 البشرية ملواردا واستخدام طرق التشغيلو  هدافأو  خلطط شامل انتقادي حتليلي فحص فهو" االداء تقييم ماأ

 ىلإ ذلك يؤدي حبيث كفاءة  علىأو  استخدام فضلأ واستخدامها املوارد واقتصادية كفاءة  من التحقق هبدف واملادية

                       2"هلا واخلطط املرسوم االهداف حتقيق

 التنفيذ فعاليات ةمبقارن( املؤسسة) نتاجيةاإل الوحدة كفاءة  على احلكم يعين"  داءاأل تقييم نأ على القول ميكن

 القوة مصادر لتشخيص اكمهيد الناشئة االحنرافات اسرتجاع مث هدافأ من حتقيقه ينبغي كان  مبا معينة فرتة هناية يف

 .العالجية جراءاتاإل اقرتاح لنا ليتسىن العمل جماالت يف

 .املؤسسة يف االقتصادي داءاأل تقييم الثاين: أمهية املطلب

                                                                                      :يلي فيما داءاأل تقييم مهيةأ تلخيص ميكن

 وااللتزام املشروعات نيب التبادلية العالقة يوضح االقتصادية للموارد مثلاأل استخدام يف يتمثل داءاأل تقييم نإ

 .ممكنة كفاءة  أبفضل بوظائفها املؤسسة قيام من التحقق على داءاأل تقييم فيساعد هبا

 ما على داءاأل تقييم يساعد كذلك  املؤسسة مستوايت كافة  على ابلتخطيط وثيقا ارتباطا داءاأل تقييم مهيةأ ترتبط

   :يلي

 مهامهم داءأ يف العاملني توجيه -

  العليا دارةاإل شرافإ توجيه -

                                                           
 .03، ص 1998مصر،  العربية، القاهرة، النهضة دار األداء، تقييم حممد، توفيق احملسن عبد 1
  .191-190، ص ص 1999، دار احلامد للنشر، األردن، 1عقيل جاسم عبد هللا، مدخل يف تقييم املشروعات، ط 2
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 نتاجية.اإل العملية سري توضيح -

 فراد.األ وأ التمويل وأ التسويق وأ ابإلنتاج تعلق ما سواء املؤسسة نشاط وجهأ خمتلف بني التنسيق حتقيق  -

                                                                                                          .للمنتج احملددة املواصفات ساسأ على نتاجلإل اجلودة معايري حتديد -

 متفقة املعايري وأ راتاملؤش اختيار عملية تكون نأ يستدعي مما ابملؤسسة وثيقا ارتباطا يرتبط داءاأل تقييم نإ

 يتوقف املعايري ذهه حتديد فان ذلك ىلإ ضافةإ النشاط طبيعة مع يتناسب مبا املتاحة مكاانهتاإو  املؤسسة تنظيم مع

 التقييم عملية تتم نا جيب االعتبارات هذه ضوء وعلى املتوفرة واملعلومات البياانت ومقدار نوعية على حد كبري ىلإ

 .1وواضحة موضوعية نتائج تتحقق نأ ميكن حىت

 .األداء تقييم يفواملراحل األساسية  العامة الثالث: األسس املطلب

 األداء تقييم يف العامة األسس: أوال

 :وهي داءاأل تقييم يف اعتمادها جيب اليت العامة سساأل من جمموعة هناك

                                                                                      :املشروع أهداف حتديد  -1

كانت   اومل خرىاأل الثانوية هدافاأل من ومجلة رئيسي هدف حتقيق هي مؤسسة يأل ساسيةاأل الغاية نإ

 حمدودة كونت نأ يفرتض اليت هدافاأل تلك حتديد مكانياتإ على التعرف هي داءاأل كفاءة  دراسة وظائف إحدى

 مهم مرأ هدافاأل لكت حتديد دقة يف والعملية العلمية املؤثرات على االعتماد فان ابملؤسسة العاملني لكافة وواضحة

   .املؤسسة يف يةالرئيس قسامواأل الوحدات ختص اليت اجلزئية هدافاأل من عدد ىلإ املؤسسة تقسيم الضروري من نهأل

  املؤسسة متارسها اليت الفعاليات جنازإل التفصيلية اخلطط حتديد  -2

 الوحدة جماالت نم جمال لكل تفصيلية خطط وضع يتطلب املطلوبة ابلصورة نتاجيةاإل العملية استمرار نإ

 حتقيق ىلإ تؤدي حبيث ،ليهع احلصول وكيفية لتنفيذها تستخدم اليت واملادية البشرية والطاقات املوارد وبيان نتاجيةاإل

                                                           
 .191، ص املرجع نفسهعقيل جاسم عبد هللا،  1
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 حيث الضرورة عند عليها التعديالت جراءإ لغرض مرونته ىلإ ضافةإ ممكنة واجتماعية اقتصادية تكلفة قلأب هدافاأل

                     :يلي ما ضوء يف التفصيلية اخلطط حتدد ان يقتضي

 واالجتهاد موضالغ عن إليها بعيدا الوصول حمدودة وميكن تكون حبيث االهداف لتلك النسبة الرؤاي وضوح -

 .الشخصي واحلكم

  .املؤسسة بعمل املرتبط االقتصادي النشاط وجهأ مجيع هدافاأل تغطي نأ  -

                                                                    .للمؤسسة املختلفة النشاطات اهداف بني التنسيق ضرورة -

   ليةو املسؤ  مرازز حتديد  -3

 لتفويض ةوحمدد واضحة معامل فيها تتواجد نأ انتاجية مؤسسة داء أليأ لتقييم اهلامة االساسية ركاناأل من

 الوسائل اختاذ لطةس وهلا ،معني بنشاط ابلقيام املختصة اجلهة هو املسؤولية فاملركز ،املسؤوليات وحتديد السلطات

 .تصرفها حتت املوضوع االنتاجية املوارد حدود يف النشاط هذا بتنفيذ الكفيلة

 (    االقتصادي) الصناعي داءاأل معايري حتديد  -4

 ميثل صبحأ املعايري ذهه تعدد ولكن، التقييم عملية يف ساسيةاأل اخلطوات من تعترب املعايري حتديد عملية نإ

 التجارية سواء، عايريامل كافة  استخدام يف تطبيقية استحالة هناك صبحتأ حبيث ،احلاضر الوقت يف  صعبة مشكلة

 املعايري اهيةم حتديد وجوب مثل ،املعايري اختيار عند االعتبار بعني تؤخذ امور عدة فهناك ،اجتماعية وأ منها

 املؤسسة من املعايري ههذ وختتلف ،االقتصادي داءاأل كفاءة  لدراسة املناسبة املعايري وأ املعيار اختيار مث ومن ،املختارة

 .1خرىأل منيةز  فرتة من هلا املرسومة االهداف وابختالف ،تؤديها اليت االنتاجية العملية طبيعة حسب  ،خرىأل

 

                              

                                                           
 .05، ص الرجع نفسه حممد، توفيق احملسن عبد 1
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   داءاأل بتقييم للقيم مناسب جهاز وجود -5

 الوحدة لنشاط الفعلي ذالتنفي ومراقبة مبتابعة خيتص للرقابة مناسب جهاز وجود تستلزم داءاأل تقييم عملية نإ

 ومدى الرقابة فاعلية بني يقةالوث للصلة ونظرا، التنفيذ عنها يتمخض اليت النتائج بتسجيل ويقوم ،جوانبه نتاجية مناإل

 .1الالزمة وابلدقة غراضاأل ملختلف املطلوبة البياانت واملعلومات وصحة دقة

  داءاأل لتقييم ساسيةاأل املراحل اثنيا:

  :يلي مبا داءاأل تقييم عملية هبا كمر اليت ساسيةاأل املراحل تلخيص ميكن -

 .(التنفيذ )خطة الربامج على التعرف -

 .داءاأل ومقاييس معايري على التعرف -

 .(النتائج) الفعلي االداء قياس -

  .املخطط ابألداء الفعلي داءاأل مقارنة -

  املسؤولية. مراكز حتديد مع والفروقات واالختالفات االحنرافات حتديد -

 .املخطط اهلدف على للحفاظ الالزمة االجراءات اختاذ -

 على الرتكيز منهاو  الفعالة التقييم وسيلة اختيار على املؤسسة تساعد ان ميكن اليت االعتبارات بعض وهناك

   اإلجيابيات. تدعيم

 املواقف مجيع يف تستخدم عامة مناذج وليس الفعلي ابلواقع مرتبطة تكون االداء عن مرتدة معلومات تقدمي -

 السواء. على

 .اخلالقة والقدرات االبتكار وتدعيم تشجيع -

                                                           
    .365 ، ص1997 مصر، ،للنشر، اإلسكندرية اجلامعية الدار الثانية، الطبعة املعاصرة، االدارة شريف، اعلي 1
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   ليةآلا املعلومات انظمة استخدام مثل االداء لتقييم احلديثة النظم على االعتماد اىل االجتاه زايدة -

   داءاأل قياس ومشازل الرقابة :الرابع املطلب

  الرقابة أوال:

 املقاييس يابغ يف نهأ بل اإلدارية، العملية يف الرقابة وظائف اجلوانب من مهيةاأل ابلغ داءاأل قياس ميكن

 واضحة كمية  قاييسم توافر مع وحىت ممكنة غري تصبح املطلوبة االدارية وظيفة الرقابة ابملعايري نإف لألداء الكمية

 :يلي ما املشاكل هذه ومن، قائمة تظل املقاييس هلذه السلبية اجلوانب من جمموعة فان داءلأل

 .داءاأل ملقاييس املدى القصرية الطبيعة -

                                                                             هدافواأل الوسائل بني اخللط -

 قياسلل قابل بعضها االجزاء من جمموعة من مكون اهلدف يكون ما عند ذلك وحيدث :التعويضي السلوك -

                                                                       .1قابل غري خراآل والبعض الكمي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       .404ص ذكره، سبق مرجع وفيق، أمحد مجيل 1
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 خالصة 

لقد مت االستخالص من خالل هذا الفصل أن تكنولوجيا املعلومات جاءت نتيجة تطورات عديدة يف السنوات 

لكية وال أشكاهلا من س والشبكات مبختلفاألخرية، بدءا بظهور احلاسوب ووصوال إىل تكنولوجيا االتصاالت 

صبح األطراف املتباعدة عرب الدول والقارات وهبذا أصبح العامل جمرد قرية صغرية، وأسلكية اليت تربط بني العديد من 

 تبادل املعلومات بني األفراد واملنظمات بسرعة فائقة.

رورة للبقاء بل أصبح ضوهلذا مل يعد تبين تكنولوجيا املعلومات من طرف املنظمات خيارا ميكن األخذ به، 

واالستمرارية، مما له من أتثري واضح على األداء االقتصادي من خالل استخدام خمتلف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

   نتطرق هلا يف الفصل القادم.    واالتصاالت واليت سوف
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 متهيد:

لكتابة الدخان...مث ظهرت بعد ذلك امنذ القدم االتصال عرب الرموز واألشياء البسيطة. كالنار و  تعلم اإلنسان   
حت خدمات أصبهذه العمليات تطورت و  بذلك.اليت اعتمدت لتبادل الرسائل مبساعدة شخص معني مكلف 

املراسالت الربيدية تعمل عن طريق اخليول هبذه الطريقة نشأ الربيد الوسائل تعتمد على أسالك كهرابئية ضعيفة 
ضري. مثل تصرف اإلنسان احلخمرتعات أخرى أصبحت حتت يتم بني حمطات اثبتة أو متنقلة و هذا االتصال 

لف املخرتعات لتلفزة وهي نقل للصور السمعية البصرية وخمت، اإلنرتنت، اهلواتف احملمولة وغريها ...وحىت االفاكس
 التلغرافكذلك و أصبحت حتت تصرفه منها املورث ابسم خمرتعها حبيث تنقل خمتلف الرموز عرب املسافات بعيدة 

هي كتابة مفهومة ترسل أيضا عرب املسافات بعيدة مث ظهر ما يسمى ابهلاتف الذي بنقل األصوات عرب مسافات و 
قريبة هذه عرب مسافات كما أن مؤسسة اتصاالت اجلزائر الوحيدة اليت تشرف على تسيري خمتلف هذه  أو بعيدة

  .العمليات
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 املبحث األول: عموميات حول مؤسسة اتصاالت اجلزائر.

ومصاحل اتصاالت اجلزائر عبارة عن شركة ذات أسهم برأس مال خاص متخصصة يف الشبكات 
 االلكرتونية. االتصاالت

 ا:ــــــ: نشأهتولاملطلب األ

املتعلق بقطاع الربيد  2000أوت  5املؤرخ يف  3/2000القانون رقم  الفضل يف نشأة اتصاالت اجلزائر إىليعود 
االتصاالت اجلزائرية هي حممية من طرف القانون الوطين اليت تعطيها التماثل مبؤسسة شعبية اقتصادية حتت نص و 

التصاالت ادخلت ميدان تكنولوجيات اإلعالم و رمسيا يف نشاطها. و  ابتداءمن طرف أسهم يف  قضائي و قانوين
 بثالثة أهداف وهي:

 املرودية. -

 الفاعلية. -

 جودة اخلدمات.-

 ميداهنا للمحافظة على كياهنا يف واجتماعي جيداقتصادي  واجناز تقينطموحها هو احلصول على مستوى عايل 
ترقية ميدان  شاركة يفواملعلى املستوى العاملي،  وتطوير أبعادهاابملنافسة مهها الوحيد هو البقاء  واحمليط املليء

 اإلعالم اآليل يف اجلزائر.

 ملهمة و األهداف:ا :املطلب الثاين

 األنشطة اهلامة لشركة اتصاالت اجلزائر وهي:

دية واإلعالم عد الرسائل املكتوبة، معطياتدمات االتصاالت الذي يسمح بنقل وتبادل األصوات و متوين خ -
 .السمعي البصري

 .ل وتسيري شبكة اتصاالت عمومية وخاصةاستغالتطوير و  -
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جلزائر دخلت عامل ابعضهم البعض لشبكة االتصال يف اجلزائر اتصاالت إنشاء واستغالل وتسيري املشرتكني و  -
 االتصال ابألهداف التالية:التكنولوجية واإلعالم و 

 امليدان.الزايدة يف التنافس على خدمات االتصاالت يف زايدة يف جودة اخلدمات املوفرة و ال -

 اآليل.مرتبطة مبختلف طرق اإلعالم وير شبكة وطنية لالتصاالت سهلة و تط -

تسهيل دخول خدمات اتصاالت ألكرب عدد من املشرتكني، خبصوص اتف و الزايدة يف عرض خدمات اهل -
 املناطق الريفية.

 هليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر: ا :الثالثاملطلب 

 الشكل رقم: اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: واثئق املؤسسة.

 الوحدة العلمية التصاالت مستغانم

 المــــديــــــر

شوؤن وقضايا 

 عدلية

النوعية 

 التجارية

المصلحة 

 الجديدة

الحسابات 

 الكبرى

مصلحة 
 الزبائن

مصلحة 

 المستخدمين

مصلحة 
 الوسائل

الحماية و 

 األمن

تسيير 

 المستخدمين

 التسويق

 التحويل

مصلحة استغالل 

 الشبكة القاعدية

 البيانات

 المحيط

 شبكة المعطيات

مكتب دراسة  األجور

 الوثائق

 مهندس

الخطوط   

مصلحة استغالل 

 شبكة الزبائن

النقل ووسائل 

 النقل

مكتب 

 المحاسبة

 األجور
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 .مصلحة الوسائلأوال: 

 :البناايت -1

هذا املكتب مكلف ب: توفري مجيع مستلزمات املؤسسة من أبسط األدوات حىت التجهيزات الكربى ملختلف 
 ...أجهزة كمبيوترمكاتب، كراسي،  -املصاحل من:

 النقل و وسائل النقل: -2

 مكلف ب:هذا املكتب 

 القيام بتجهيز املؤسسة بسيارات خاصة حتت خدمتها. -

 الصغرية.الكبرية و بطاقات السيارات مكلف مبلفات و  -

 الصيانة بصفة عامة.شراء قطع الغيار و  -

 القطع الالزمة بصفة خاصة.تزويد الشاحنات والسيارات ابلبنزين والزيوت و    -

 التحقق اخلاص يف جمال احملاسبة فيما خيص الزيوت.و ت بصفة خاصة اتنظيم تسيري الورشمراقبة و  -

 األمن:احلماية و  -3

 األمن وذلك ب: ل عن توفري احلماية و هذا الكتب مسئو 

 توفري احلرص اخلاص ابملؤسسة. -

 توفري حراس للتناوب على العمل. -

 .مصلحة استغالل شبكة الزابئناثنيا: 

 رؤساء مكتبيتكون املكتب من رئيس املصلحة إضافة إىل 

 مكتب هندسة اخلطوط. -

 .اإلنتاجمكتب مراقبة  -
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 مكتب الدراسات. -

 :ـــــــمهندس اخلطوط: هذا املكتب خمتص ب -1

 تثبيت الشبكة احلضرية اهلاتفية ابألحياء اجلديدة. -

جديدة ية ربط اخلطوط اهلاتفية يف أحياء سكنط بدراسة شاملة عن كيفية توفري و يقوم مكتب مهندس اخلطو  -

 )ربط املشرتكني خط ابلنسبة لطلب جديد(.

 من أجل ربط االنرتنيت. ADSIL يقوم بربط خط -

 يقوم هذا املكتب: دراسة الواثئقمكتب  -2

 دراسة الطلبات املسجلة. -

طار شبكة املعلومات                 إكل تلك تتم يف اليت تقوم بدفع مثن املستحقات و  مكلف ابمللفات -

GAIA. 

 مراقبة اإلنتاج: -3

 احلضرية. خلل الشبكاتتصليح  -

 األحياء اجلديدة. إىلاهلاتف  إيصالتنفيذ مشاريع احلفر عرب خمتلف أرجاء الوالية من أجل  -

 :مصلحة املستخدمني -4

 :تسيري املستخدمني -4-1

 مواد متعلقة ابملستخدمني.تطبيق قوانني و  -

 التكاليف املالية املناسبة.املؤسسة لعدد من املوظفني و  استيعابتوقعات  -

 .يب وكل احلركات املتعلقة ابلعملاملتعلق ابلتنص دارياإلالقيام ابلعمل  -

 تقدمي امللفات ملفتشي العمل. -
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 حتضري جدول التقدم يف السلم الوظيفي. -

 حتضري قوائم املتشحني جلدول التقدم يف الرتبة.دراسة الطلبات و  -

 ملفات ملناص العليا. إنشاء -

 ملفات أتديبية. إنشاء -

 تنظيم جلسات خاصة بلجان العمال. -

 التحقق من حالة األجور.التحضري و  -

 .حتضري ملفات التكوين-

 حتضري ملفات التقاعد.-

 :األجور -4-2

 حتضري ملفات املوظفني. -

 تعديل األجور بعد كل عملية تطرأ على ملفات املوظفني. -

 :مصلحة استغالل الشبكة القاعدية: اثلثا

 رؤساء مراكز: 3رئيس مكتب و 2 إىل ابإلضافةيتكون املكتب من رئيس املصلحة 

 .اإلرسالمراكز هاتفية، تضخيم، مراكز  مركز، 52تشرف على  -

 تتكفل املصلحة بصيانة املنشئات التقنية. -

 التنسيق: -1

 دراسة تقنية فيما خيص الشبكة القاعدية. -

 تقنية أي توفري اخلطوط اهلاتفية للزابئن. إعمال -

 تسيري املراكز اهلاتفية. -
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 الصيانة. -

 التحويل: -2

ط هاتف الدولية( حطي بتم دراسة تقنية لتوفري مركز يتضمن شبكة خطو  اجلمهورية،ربط خمتلف املراكز ) احمللية، 

 العملية كالتايل: بطريقة غري مباشرة و تكون جاهزة للتثبيت يف جممل القول هذا املكتب يوفر اخلطوط اهلاتفية

اليت   ACTELالوكالة التجارية إىلمث  Transmission مكتب التحويل إىل  Commutationمن مكتب التنسيق 

 تقوم بعمل تقدمي خدمة ) بيع املنتوج(.

 مصلحة الزابئن:رابعا: 

ة يقوم هذا املكتب ابلتعامل املباشر مع الزبون املتمثل يف الشركات و املؤسسات و تسوي احلساابت الكبرية: -1

 ( اليت تكون على عاتقها.الفواترياحلساابت الكبرية ) 

 النوعية التجارية: -2

 GAIA.مكتب النوعية التجارية جمهز بنظام حملي يسمى ب:

 :ويتكفل هذا املكتب

 .صلحةامل حتسني خدمات -

 يف حالة احتجاجات مقدمة من طرف هذا األخري. )املستهلك(التعامل املباشر مع الزبون  -

 ىلإبذلك يستطيع حتديد وضعية املؤسسة ابلنسبة ملؤسسة من خالل فاتورات اهلاتف و ا إيراداتحساب  -

 الوالايت األخرى.

 (.نتيجةعدد حلاالت اليت قامت هبا يف الشهر )عمليات  إحصاء -

 يف كل شهرين نسبيا. اإليراداتحتديد وضعية  -

 نقداي كل شهر. إرادات املؤسسة إحصاء -
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 الزبون أبي صفة. إرضاءالسهر على  -

تم حتويلها ياملكتب يف حالة اخلطأ حيث يقوم ابالتصال ابلزبون مباشرة أو  إىلاليت تعود  الفواتري إعادة دراسة -
 الوكالة التجارية. إىل

 اجلزائر ابلدفع عن طريق احملطة اجلمهورية التابعة لوالية وهران مقابل اخلدمة اليت حتصل عليها منتقوم اتصاالت 
 طرف بريد اجلزائر الذي هلا خدمة استقبال الزابئن.

 تغيري الزبون ملقره السكين يقوم املكتب بدور الوسيط لتحويل فاتورة.يف حالة  -

 اجات.يقوم املكتب بتحديد وضعية متابعة االحتج -

 متابعة عدد االحتجاجات. -

 عدد الزابئن الذين لديهم رضى عن اخلدمات املقدمة. -

 مسئول عن املرسالت اليت تبعثها بريد اجلزائر.

 شؤون وقضااي عدلية: -3

 متابعة القضااي املتعلقة ابجلانب العديل للمؤسسة.

 جلزائر:املبحث الثاين: تطبيق تكنولوجية املعلوماتية يف مؤسسة اتصاالت ا

 علوماتية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر:املطلب األول: التكنولوجية امل

، رأينا أن هذه اإلنتاجكز مر ر وابلتحديد الوكالة التجارية و بعد القيام ابلعمل التطبيقي يف  مؤسسة اتصاالت اجلزائ
الذي تتم فيه معظم     GAIAابألخص النظام     جمهزة أبنظمة معلوماتية و  أيل إعالماألخرية تعتمد على أجهزة 

  العمليات اليت تستخدم يف جمال العمل ومن بينها:  

 ترة.اعملية الف - 

 .قطع اخلطو  إرجاععملية  -



 وحدة مستغامن-مؤسسة اتصاالت اجلزائر –دراسة  حالــــة                                  الفصل الثالث: 
 

57 
 

 عملية مراقبة الوظائف التقنية. -

 عملية تسجيل طلبات الزابئن فيما خيص اخلطوط اهلاتفية. -

 املبيعات. إحصاءعملية  -

ظام معلومايت ن عمليات وهناكحيتوي على عدة  بدوره ككل والذيعملية اخلدمات املتعددة يف جمال اهلاتف   -
 Belinge: أخر يسمى واخلاصة ابالنرتنيت ومن بينها

 . اإلنرتنيتعملية تسجيل طلبات الزابئن الراغبني يف احلصول على خدمة  -

 .اإلنرتنيتخدمة  إرجاععملية قطع و  -

 الفوترة.عملية  -

 واملعلومات يف اتصاالت اجلزائر: االتصالواقع  الثاين: طلبامل

كذا دل يف املؤسسة و اتعترب عملية االتصال واملعلومات عملية مهمة يف اتصاالت اجلزائر فهما يسهال عملية التب  
 وتطورها التكنولوجي. قدمهات

 :أهداف ومهام مؤسسة اتصاالت اجلزائر

 واملهام يف الفروع التالية:حيث تتمثل األهداف 

 :داف مؤسسة اتصاالت اجلزائرلفرع األول: أها

هتدف الوحدة العملية التصاالت اجلزائر لوالية مستغامن  طبقا ألحكام القانونية والتنظيمية املعمول هبا وحتقيق 
  األهداف التالية:

 ة.لضغوطات املنافس احملافظة على قدر عال من الكفاءة التقنية يف حميط دائم التطور خاضع 
  األهداف املرسومة للهياكل. إلجنازتنفيذ املخططات والربامج املقررة 
 .تنظيم االتصاالت بشكل يستطيع كل شخص االستفادة من هذه اخلدمة 
 .تقدمي اخلطوط اهلاتفية للدولة واجلماعات احمللية واهليئات العمومية ابلوالية 
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 ل القاعدية وجتهيزها وحتديثه.تنمية وسائل العمل لديهم وتنظيم اهلياك 
 .تنظيم احلركة اهلاتفية اخلاصة ابملؤسسات واهليئات العمومية 
  اإلنرتنيتتنمية قدرات استعمال. 
  توزيع كل شبكة االتصال لتشمل كل الرتاب الوطين.نشر و 
 .فك العزلة عن املناطق النائية 
 سريها.هداف اخلاصة ابستغالل وسائلهم وأعماهلم و حتقيق األ 

 الفرع الثاين: مهام مؤسسة اتصاالت اجلزائر:

  صيانة شبكة اتصاالت.دراسة وحتقيق و 
  السهر على حتقيقها.رسم برامج األشغال والصيانة و 
  جودة اخلدمو  اإلنتاجاحرتام أهداف 
 السنوية.امليزانية الشهرية و  إعداد 
  الوسائل العامة. تسيري املستخدمني و 
 .توسيع الشبكة 
  املواطن.تلبية حاجيات 
 .املسامهة يف توفري مناصب الشغل ابلوالية 
 .منح االشرتاكية للزابئن 
  يف هذا القطاع ومتابعة التحصيالت ومراقبة الفاتورةاهلاتفية  ومراقبة اخلطوطتسيري. 
 .بيع اخلطوط اهلاتفية 

 مؤسسة اتصاالت اجلزائر: واملعلومات داخلاملطلب الثالث: االتصال 

  اجلزائر:االتصال ميدانيا يف اتصاالت أوال: 

 كز سياسة االتصال يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر على مستوى وسائل خمتلفة منها:ترت 
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 :اإلعالميةاملنشورات اجملاالت و  -1

ل، خاصة بة ابلوجه األو داخل اتصاالت اجلزائر صممت ابالعتماد على الوسائل املكتو  االتصالسياسة  
 نذكر منها:الصحفية اليت ختتلف يف احملتوى و املنشورات اجملالت و 

 حداثاألض نشاطات املؤسسة وأهم : تصدر فصليا وهي تقوم بعر جملة اتصاالت اجلزائر -1-1
مديرية اتصاالت اجلزائر رصيد من أشرطة الفيديو تثبت بنظام مديرية اتصاالت اجلزائر رصيد من أشرطة  متلك

 ابلتعيينات يف املؤسسة. القارئاالجنازات احملققة وتعرف الفيديو تثبت بنظام 
هي ملف يصدر سنواي اهلدف منه تقدمي األرقام واملؤشرات : ABSRACT: احلصيلة السنوية -1-2

 عن السنة املاضية حيث يلخص النتائج احملققة يف كل اجملاالت خاصة املالية.
النشرات على مستوى اهلياكل املؤسسة تصدر  االلكرتوين وذلك مىت تطلب :النشرات السريعة -1-3

 السريع خاصة يف األحداث اهلامة اليت حتتاج للمتابعة املستمرة. اإلبالغاألمر  ابستعمال الفاكس أو الربيد
وتقدم املعلومات            :VIDEOS FILMS ET ROM األقراص املضغوطةأفالم الفيديو و  -1-4

Multi –Media    فهي موجهة لكل  البصريةابلوسائل السمعية  بنظاممتلك مديرية اتصاالت اجلزائر رصيد تثبت
  الرتبصات.عمل يف االجتماعات وامللتقيات و تستاهلياكل و 
تكون االجتماعات أسبوعية أو شهرية أو أكثر أو أقل وهذا وجب حسب احلاجة االجتماعية:  -1-5

 نقل املعلومات عن أمر هام أو تنظيم جديد يف املؤسسات.فهي موجهة لرؤساء املكاتب أي املسؤولني، ل

 :اتصاالت اجلزائرواقع املعلومات يف وكالة اثنيا: 

 إلعالماتطور التكنولوجي يف جمال أنه مع تقدم و  إالكانت الوكالة تعتمد على نظام معلومات يدوي 
حيث تعد  2004سنة لتسهيل تبادل املعلومات بني املصاحل بدأت هبذه الشبكة    GAIAظهرت شبك    اآليل

 وسيلة للربط بني العاملني داخل الوكالة مع مجيع أقطار الوطن.

يعمل هذا النظام كبقية األنظمة املعلوماتية، حيث يشمل على مدخالت، عملية التحويل، خمرجات، 
 لة طلب زبون للهاتف أو االنرتنيت:ولتوضيح كيفية عمل هذا النظام بدراسة حا
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 املدخالت: -1

  طلب خطي 
 .نسخة من بطاقة التعريف 
 .االستمارة 
 .وصل الكهرابء أو الغاز 
 .وجود اهلاتف يف حالة طلب االنرتنيت 

 إىلكما حتول هذه املعلومات   GAIA: حتول هذه املعلومات على احلاسب يف نظام  العملية التحويلية  -2
 مصلحة التقنيات اليت تقوم بدراسة احلي أو الشارع الذي يقيم به الزبون.

: يكون فيها خيارات أما الرفض ألسباب ما أو القبول يف حالة القبول يستلم الزبون الفاتورة فيها املخرجات -3
 رقم اهلاتف و يدفع األجر املطلوب أما يف الربيد أو داخل الوكالة التجارية. 

 أسباب الرفض.حالة الرفض يدرس  : يفلعكسيةالتغذية ا -4

الوكالة يف كسب استقطاب عدد كبري من الزابئن من خالل تنظيم حركة خدمات ومتابعة  GAIAيساعد نظام   
 الوضع اليومي للخدمات وكذا تنشيط املصاحل اليت ترتكز عليها يف اجناز أهدافها املتعلقة ابالتصاالت، ومنه ال

 أهداف الوكالة يرتكز على فعالية التوفيق والتالحم الفكري بني كافة املصاحل. أن حتقيق خيفى علينا

 اجلزائر: وآفاق اتصاالتاملطلب الرابع: مشاكل 

 :: مشاكل اتصاالت اجلزائرأوال

مشاكل توجهها، كذلك ابلنسبة التصاالت أو للوحدة العملية لالتصاالت ملعلوم أن كل مؤسسة هلا عراقيل و من ا
 يلي: من بني هذه املشاكل نذكر ماال ختلو من نقائض وصعوابت توجه نشاطها و  إذ

  خلق نوع من االكتظاظ يف عمل املصاحل للزابئن. إىلصغر حجم الوحدة مما يؤدي 
 ا ينجم عنه أتخري يف أداء العملشغور يف بعض املناصب مم.  
 .نقص املستوى التكويين للعمال 
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 أجله املدد ممااملشرتكني ال يدافعون الفاتورة يفالعملية التصاالت والزابئن و  ع بني الوحدةاليت تق املنازعات  
 دراسة القضية من طرف العدالة. إىليؤدي 

 ابلتايل التأخري أداء العمل.التنظيم مما ينجم عنها الفوضى و  سوء 
  الذي يكون معرقل لسري العمل.و  اإلعالمنقص الصيانة يف أجهزة 
  لوحدة العملية التصاالت اجلزائر.الرتويج لو  اإلشهارقلة 
 املؤسسات األخرى.افسة اليت منها من طرف الشركات و املن 
  اآليل اإلعالمقلة أجهزة. 
 :الفرع الثاين: اآلفاق املستقبلية التصاالت اجلزائر 
  يت عن طريق هذا أيالتصاالت اجلزائر ميكن تفاديها و من الواضح أن املشاكل اليت تواجهها الوحدة العملية

 لي:هلذا وجب طرح آفاق تتمثل فيما يمستواها و  تتم علىالتسيري اجليد ملختلف العمليات اليت 
 ع حجم الوحدة.طرح مشروع توسي 
  القضاء على البطالة. إىلهذا ما يؤدي الشغل ابلنسبة للوظائف الشاغرة و خلق مناصب 
  خمتلف املوظفني تقدمي اخلدمات بكل سهولة هذا مما يسهل على خلق نوع من النظام داخل الوحدة و

 للزابئن.
 .املراقبة مستمرة ملختلف املصاحل 
 أعمال مؤهلني هلم خربة يف ميدان عملهم االتصايل. إشهار 
 حداثة الوسائل املتخصصة يف احملاسبة وكذا الرقابة.حنو عصرنة و  االجتاه 

تسري قاعدة بياانت الشبكات الداخلية و ل ضمن الشبكة وهي أنظمة تعم  Antranet هذه األنظمة تسمى
                       Antranetخاصة ابخلطوط اهلاتفية حيث تعترب احلاسوب وسيلة لعمل األنظمة فمن دون  

مد على               غريه  فاملؤسسة تعت الو  ال التقينام أبي بشيء يف اجملال التجاري و القي إبمكاهنااملؤسسة ليس 
Antranet   بتقدمي طلب ون فمثال: يقوم الزب اإلنتاجمكاتب مركز  التجاريةيف التنسيق بني مجيع مكاتب الوكالة

يصل عن طريق هذه الشبكة    GAIAبعد تسجيله يف النظام  الة التجارية و خط هاتفي على مستوى الوك
فريق ألخذ املعلومات األزمة عن  املنطقة السكينة الذي  إىل يصدر أمرالذي  خلطوطا مهندس إىلالداخلية 

اتفية خبط هاتفي أو االنتظار يف حالة عدم توفر الشبكة اهل إمداده  مكانيةإ قطن فيها الزبون و هذا للنظر يف ي
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ي، يستدعى الزبون لدفع مستحقات اخلط اهلاتف إمداده إمكانيةيف حالة سلكي و  أال أوسواء اهلاتف السلكي 
تجارية ني الوكالة الكل هذه العملية ال تستغرق وقتا كثريا ألن التنسيق بريق العمل بربطه ابخلط اهلاتفي و يقوم فمث 
 أمهيتها تتمثل يف:يتم بوسائل تكنولوجية و  اإلنتاجمركز و 

 ربح الوقت الذي يوفر للمؤسسة فرص عمل أكثر. -

 يف خدمات كسب املزيد من املشرتكني  إىلمما يؤدي الطلبات اخلاصة ابلزابئن السرعة يف تنفيذ املشاريع و  -
 مؤسسة اتصاالت اجلزائر.

 متكن أي رئيس مصلحة من مراقبة سري العمل ضمن املؤسسة. -

 السهولة يف التعرف على األخطاء التقنية. -

اخلاصة  اتاإلحصائي إجراءميكن بواسطة التكنولوجية املعلوماتية املتوفرة لدى مؤسسة اتصاالت اجلزائر  -
 -                                                                                          ابملؤسسة يف أي وقت .

 .متكن الزبون من التعرف على رصيده أو معلومات خاصة به على املوقع اخلاص ابملؤسسة عن طريق االنرتنيت

 التقليل من العمل. -
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 :خالصة

 

من خالل دراستنا حلالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر استخلصنا الدور اهلام الذي تلعبه التكنولوجية املعلوماتية     
يف التسيري املؤسسة و هذا ما ميهد لنا هدف  دراستنا وهو مدى استغالل مؤسسة اتصاالت اجلزائر لتكنولوجية 

ه من خالل فرتة ة توظيفها حلاجاته التسيريية، حيث أناملعلوماتية يف عملية معاجلة  البياانت واملعطيات وكيفي
حمل  آلليةا اإلجراءات إحاللالحظنا أن التكنولوجية املعلوماتية يف مؤسسة اتصاالت  اجلزائر ساعدت على 

زايدة كفاءهتا مليات وابلتايل ختفيض تكلفتها و تقليل دورة  القيام ابلعديد من الع إىلاليدوية مما أدى  اإلجراءات
غرض من استعمال التكنولوجية املعلوماتية من طرف املسريين هو حتديد اجلوانب اهلامة اليت تستدعي اهتمامهم، لاو 

يف  قد حاولنالاختيار أفضلها و م بدائل احلل و أه إىلالتعرف على املشاكل التنظيمية والتوصل  إىل ابإلضافة
مدى اجلزائر و  ية داخل مؤسسة اتصاالتالتكنولوجية املعلوماتلو بسيطة عن واقع صورة و  إعطاءاجلانب التطبيقي 

 هلا هبدف اختاذ القرارات السليمة. املسرييناستعمال 
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 د:ـــــــمتهي

عمل فيها املنظمات ىل التعقد يف البيئة اليت تإ ابإلضافةاحلواسيب وكذلك صناعة الربجميات  ن تطور تكنولوجياإ     

دوات تساعد املنظمات على التعامل مع بيئتها من خالل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات أىل إىل ظهور احلاجة إ

لها ميكن مجع بفضو وسائل االتصال احلديثة فقد احدثت هذه الوسائل ثورة كبرية يف عصران احلايل  مواستخدا

كن للمسسسة بواسطة مي ذاإاملعلومات وختزينها ومعاجلتها واسرتجاعها وبثها بسرعة فائقة مل يشهد هلا مثيل من قبل 

ىل دور إ سرعة وجيدر التطرقو رجي بسهولة تكنولوجيا املعلومات واالتصال من االتصال مبحيطها الداخلي واخلا

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املسسسة من خال املباحث التالية :

 عموميات حول املسسسة .: األولاملبحث 

 دور وعالقة تكنولوجيا املعلومات املسسسة . الثاين:املبحث 

 املسسسة .تكنولوجيا االتصال احلديثة ودورها يف تنمية  الثالث:املبحث 
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 عموميات حول املؤسسة. ول:املبحث األ

داف تعترب املسسسة مبجموعة ديناميكية من العناصر البشرية املادية والتقنية املتفاعلة فيما بينها واهلادفة اىل حتقيق االه

 .والنتائج املسطرة

 ماهية املؤسسة: ول:املطلب األ

يقية املسسسة تتميز بعمليات السوق حيث عرف كمنظمة تسو  سابقا كانتزمنة تطور تعريف املسسسة على مر األ   

ا وبقدرة تتميز بصغر حجمه، وىل تعرف كمنظمات فالحية صغريةالسلع واخلدمات وكانت املسسسات األ إلنتاج

املسامهات املسسسة والعمال وبعالقات ضيقة بني الدخل و  تكنولوجية صغرية وبعالقات مباشرة وشخصية بني صاحب

 .1الشخصية

 ها:وللمسسسة تعاريف متعددة نذكر من

     قتصاد..اال إلنتاجمع فيها املوارد البشرية واملادية الالزمة جاملسسسة هي الوحدة االقتصادية اليت تت -

 هي مكان ملزاولة نشاط اقتصاد. وهلذا املكان سجالت مستقلة. ،املسسسة كما يعرفها مكتب العمل الدويل -

 هي الوحدة االقتصادية اليت متارس النشاط االنتاجي والنشاطات املتعلقة به من ختزين وشراء وبيع من                             -

 .2جلهاأاجل حتقيق االهداف اليت اوجدت املسسسة من  -

 .هلدف منه هو اجياد سوقية معينة من خالل اجلمع بني العواملاملسسسة هي تنظيم انتاجي معني ا -

ج من مث تتوىل بيعها يف السوق لتحقيق الربح املتحصل عليه من الفرق بني االيراد الكلي النات، انتاجية معينة -

 .ضرب

 سعر السلعة يف الكمية املباعة منها وتكاليف االنتاج. -

                                                           

 .27، ص2009د. عبد الرزاق بن احلبيب، اقتصاد وتسيري املسسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  1 
 .25-24، ص ص 2006د. عمر صخر.، اقتصاد املسسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  2 
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 خصائص املؤسسة: املطلب الثاين :

 :1املسسسات مبجموعة من اخلصائص من بينهاتتميز 

 .(centre de transformation) املؤسسة مركز التحويلأوال: 

ع ىل منتجات اتمة الصنع )سلإن املسسسة هي ذلك املكان اليت يتم فيها حتويل املوارد )املدخالت( إ 

 فراد.األ، املعلومات األموال،رؤوس  األولية،وخدمات( وتتمثل املوارد 

 .املؤسسة مركز التحويل :04الشكل رقم 

 

 

 

 

pascal laurent- francois bourad OPCIT. p15 : Source 

 . ( centre de répartitionاملؤسسة مركز للتوزيع ) اثنيا:

شكال خمتلفة أت من بيع السلع واخلدمات وذلك حت املتأتيةموال تعترب املسسسة املكان الذ. يتم فيه تقسيم وتوزيع األ

 عوان ليستفيد منها خمتلف األ

 مثل:نتاجية االقتصادية اليت سامهت يف العملية اإل

 جراء.جور اليت توزع على العمال األاأل-

 سابقا.مواهلم أرابح واملداخيل اليت توزع على املالك الذين خاطروا برؤوس األ-

 املوردين.دفع مستحقات -

                                                           
 .12-9، ص ص 2008-هـ1429، 1د. غول فرحات، الوجيز يف اقتصاد املسسسة، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، ط 1

 

        

 

 

 التحويل

 

 خدماتسلع و الموارد
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  .(centre de vie sociale) ؤسسة مركز للحيا  االجتماعيةامل اثلثا:

املسسسة  هدافأىل حتقيق إجل الوصول أتعترب املسسسة مكان يتم فيه العمل مجاعيا )رجال ونساء( من 

كثر من حياهتم أو أغلبية العمال ثلث أطار احرتام والقواعد وقيم املسسسة حيث يقضي إوذلك ابلتعاون والتنسيق يف 

 .رضاء، إمل، أخيبة، حمبة، ىل ترسيخ العديد من املظاهر بني العمال: صراعاتإيف املسسسة مما يسد. 

 حياول التكييف مع االختالفات يف اجتاهات العمال وافكارهم وايديولوجياهتم املسري للمسسسةوعليه فان      

 كرب فعالية .املسسسة أب وذلك من اجل حتقيق اهداف، يف املسسسة وأهداف تواجدهم

 .(centre de décision) املؤسسة مركز القرارات االقتصاديةرابعا: 

 كمية   ،ابعتبارها مركز للقرارات االقتصادية اليت ختص: نوع املنتجات تلعب املسسسة دورا هاما يف االقتصاد

 كثرأبتصال تتمثل هذه القرارات يف استعمال الوسائل احملددة للوصول اال، التصدير، التوزيع، سعاراأل، جاتتاملن

 ختاذ قراراتا ن املسسسة عند قيامها مبختلف نشاطاهتا جتد نفسها جمربة علىذلك أل، املسطرة لألهداففعالية 

يجية، )اسرتات ايتهأمه ب درجةسطويلة( وح ،متوسطة، )قصريةمتعددة على خمتلف املستوايت ويف فرتات خمتلفة 

 عملية(، تكتيكية

العوامل  د من مراعاةبتب عليها نتائج خمتلفة وعليه الدارة يف املسسسة ويرت ن اختاذ القرارات من مسسوليات اإلإ 

السليم  لقرارحىت تتمكن من اختاذ ا ،البيئة(، املوارد، األهداف، اذ القرارات )املسهالتاليت قد تسثر على عملية اخت

 وذلك يف ظل ضغط املنافسة واملسامهني، كد ويزيد من فرص النجاحأحاالت عدم الت الذ. يسمح هلا بتقليل

 .1جراءواملستهلكني واإل
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 (:réseau d’information) املؤسسة شبكة للمعلومات خامسا:

م تيل يتحوخارجية عن املسسسة( وابلتا )داخلية ن اختاذ القرارات الرشيدة يتطلب معلومات من مصادر خمتلفةإ

و ما يسمى بنظام املعلومات وحتويلها اىل املقررين )نظام أنتاج املعلومات إعلى املسسسة اعداد انظمة قادرة على 

ثابة العنصر احليو. مب واالتصاليةوجه وتعترب الشبكة املعلوماتية  أكملة هبم على طو نجل اجناز مهام املأاتصال( من 

 للمسسسة.

 .توايهتمومس املطلب الثالث: املؤسسة كنظام

رد نظمة الفرعية املرتابطة فيما بينها ابلعديد من العالقات التبادلية )نظام الواجمموعة من األتعترب املسسسة 

 .(نظام املعلومات، النظام املايل، نظام التسويقاإلنتاج،  نظام، البشرية

 ام:ـــــاملؤسسة كنظ :أوال

أهداف ىل حتقيق إكية من العناصر البشرية واملادية والتقنية املتفاعلة بينها واهلادفة يتعد املسسسة جمموعة دينام

 ومن اجل هذا تطبق املسسسة جمموعة من االساليب والقواعد اليت تساعدها للوصول اىل ذلكونتائج مسطرة، 

 انطالقا من هذا تعد املسسسة كنظام متكامل.

ع بقاء م رتابطة فيما بينها عن طرق عدة ارتباطات )عالقات(يركز مفهوم النظم على تواجد عدة عناصر م

 .1متساند بغية ومتساند بغية حتقيق هدف موحدو الكل منظم 

 يلي:وميكن توضيح املسسسة كنظام كما 
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  املؤسسة كنظام. :05الشكل رقم 

 

 

                                         

                   

      

  .58ص، 1988دار احلامد والتوزيع ، اقتصاد املؤسسة، املصدر: انصر دادي عدون

 اثنيا: مستوايت املؤسسة كنظام:

 ميكن تقدمي النظام على شكل شبكة أنظمة فرعية، أو مستوايت االتصاالت تتمثل فيما يلي:

: تتمثل يف ضمان االستعمال األمثل واجليد واملستمر لعوامل النظام املادية من أجل حتقيق مستوى االستغالل -1

 األعلى وهو مستوى التسيري.املهام الصادرة واملوجهة إليه من طرف املستوى 

يكمن دوره يف حتديد األهداف املنتظرة من نظام االستغالل، يتدخل نظام التسيري ليكيف  :مستوى التسيري -2

 األهداف يف حالة تغيري الوضعية كتغيري الربامج، األسعار...

تغالل، فهو تسيري، االسيلعب هذا األخري دورا هاما يف ضمان تطور املستوايت الدنيا، ال :مستوى التطـــــور -3

 إذا ميثل وظيفة اإلدارة، حيث حتدد األهداف طويلة األجل.

يعمل على الربط بني املسسسة كوحدة وحمطيها ويتقرر هذا املستوى وجود مسسسة وحتوالهتا مستوى التحول:  -4

ادية أو االقتصاألساسية، االندماج، االحتواء، التطور وتوسع وهذا من أجل محاية املسسسة ضد االضطراابت 

   .1التغريات املفاجئة

                                                           
 .55-54، ص ص 1998عدون، اقتصاد املسسسة، دار حامد للنشر والتوزيع،  انصر داد. 1

 مخرجات ساليبالقواعد واأل مدخالت

 رقم االعمال  -
   مستوى االستخراج-
 خدمات مقدمة اىل الزابئن-
                     معدل املردودية                                    -

   التصنيع -
 قواعد احملاسبة    -
 تشريعات جبائية   -
 قوانني فيزايئية وكيميائبة       -

                                                               

 واد االولية امل -
 قدرات العمال املعرفية -
 وسائل تقنية وادارية-
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 :ابملؤسسة املعلومات التكنولوجيا دور: الثاين املبحث

 خمتلفة حتدايت تواجه أصبحت فاملسسسة التنافس عاملية تزايد مع ابلتغيري تتسم عمل بيئة املعلومات عصر خلق   

 زايدة يف املعلومات وتكنولوجيا ملةالعو  فيها تلعب اليت العمل بيئة مع للتكيف املستمر والتغيري اجليد ابلتسيري تتعلق

 يف واستمرارها هابقائ يدعم اسرتاتيجي كسالح  املعلومات إىل املسسسة حتتاج لذلك املسسسة على الواقعة الضغوط

 .السوق

  ابملؤسسة املعلومات تكنولوجيا أمهية: األول املطلب

 ساتاملسس لكل وضرور. أساسي دورا وتلعب جدا مهمة هي احلايل الوقت يف املعلومات تكنولوجيا إن

 :  1التالية احلقائق وبفعل نشاطها ابختالف

 حملي) املختلفة لبيئةا ابلتغيريات املسسسات لتأثر راجع وهذا املسسسة داخل والتسيري اإلدارة مهام يف التعقيد ازدايد_ 

 (دويل أو

 مواجهة نم املسسولني استدعى مما والدولية الوطنية الكربى والشركات املسسسات بني املنافسة حدة ارتفاع_ 

 .منافسيهم

 .املسسسات ملختلف ابلنسبة واملعلومات املعرفة ونفوذ تدفق تزايد_ 

 .االيل االعالم استخدام على املبنية الدقيقة واملعاجلة االتصال شبكات تطور_ 

 .والربجميات املعلومات تكنولوجيا استخدام حيث من املسسسات مدير. أدوار تغيري_ 
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 االقتصادية التنمية يف املعلومات التكنولوجيا دور: الثاين املطلب

 اآلالت يف املتمثل .املاد فبشكلها هلا حمال ال قائمة االقتصاد. والنمو املعلوماتية التكنولوجيا بني العالقة إن

 تطوير يف ساهمت تقنية معارف أو وكمعلومات ذلك، يف املستغرق الوقت وتقليل األعمال اجناز تسهل والتجهيزات

 الناجحة حللولا إجياد خالل من وذلك اإلنتاج عملية حتسني إىل ذلك ويسد. املسسسة يف والتسيري اإلدارة أساليب

 والذ. االقتصادية ةالتنمي يف تلعبه الذ. الدور هو وهذا اإلنتاجية العملية تواجه أن ميكن اليت املختلفة للمشاكل

 . ورةاملتط والتكنولوجيا العلم مسايرة جمال يف حتققه الذ. التقدم مبدى يقاس اليوم األمم تطور جعل

  املؤسسة بتسيري وعالقتها القرارات اختاذ يف املعلومات دور: الثالث املطلب

 صحيحة املعلومات تكون أن وجيب املسسسة يف اإلدارة مسسولية من وهي صعبة عملية القرار اختاذ عملية تعترب

 . السليم القرار اختاذ من املسسسة تتمكن حىت

 :القرارات اختاذ يف املعلومات دور: أوال

 املسسسة اهب تقوم اليت األنشطة اختالف إىل راجع ومعقدة وهذا جدا صعبة عملية القرارات اختاذ عملية إن

 إن ملختلفة،ا القرارات اختاذ عملية يف املسثرة التغريات من جمموعة عن عبارة هو الذ. احمليط حسب وذلك الواحدة

 جبانب صريةوع حديثة أساليب وجود إىل تستدعي املشاكل حلل املسسسة طرف من املستخدمة املعلومات حتليل

 إىل تسد. لسليمةا فاملعلومات هلا تكلفة وأبقل األساليب أفضل من البحث إىل ذلك ويسد. التقليدية، ألساليب

  1.سليمة قرارات
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 :1القرار دعم نظم مكوانتاثنيا: 

 املستخدم فاعلت طريق عن اهليكلية غري القرارات اختاذ يف املديرين ملساعدة أداة القرار دعم نظم اعتبار إن   

 من جمموعة اللخ من النظام إىل ابلوصول للمديرين يسمح الذ. ابلشكل النظام تصميم يتم أن يتطلب النظام، مع

 :ذلك يوضح ايلالت والشكل النظام مع التعامل على املدير يساعد وسيط وجود ذلك إىل ابإلضافة الطرفية النهاايت

  القرار دعم نظم مكوانت: 06 رقم الشكل

 343 ص ذكره، سبق مرجع سلطان، إبراهيم. د: املصدر

 :املؤسسة بتسيري وعالقتها املعلومات: اثلثا

 اإلدارية البياانت نظيمت يف املساعدة إىل والتسيري اإلدارة امليدان يف املعلوماتية والتقنيات الوسائل استعمال يهدف   

 :يف البياانت هذه وتتمثل وغريها
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 املناسب اوقته يف منها االستفادة من املسريين ميكن ما وهذا ،( إخل... البائعني، أمساء وأرقامهم العمالء أمساء)

 .عاليتني وكفاءة بسرعة والبياانت املعلومات إدارة وإمكانية قدرة من املعلوماتية توفره ما وزايدة

 :يلي كما  املسسسة تسيري جمال يف املعلومات تكنولوجيا تقدمها اليت اخلدمات بني ومن

 .فائقة بسرعة البياانت وإجياد حتصيل_           

 .البياانت وعرض وتنظيم ترتيب_           

 .األوتوماتيكي احلساب_           

 .أخرى برامج من البياانت على التحصل_           

 . التقارير طابعة_           

 يتعلق فيما خاصةو  ككل  التسيريية العملية يف كبرية  ثورة إحداث إىل احلديثة البياانت هذه استخدام أدى وقد   

 وابلشكل لوقتا يف واملفيدة الدقيقة املعلومات لتوفر القرارات اختاذ يف يسهل ما وهذا اإلدارية القرارات بصنع

 .1املناسب

  املؤسسة يف املعلومات تكنولوجيا تطبيقات: الرابع املطلب

 :يلي كما  املسسسة يف معلومات تكنولوجيا تطبق

 :اإلدارية واملمارسات اآليل اإلعالم: أوال

 شرية،والب املادية مواردها أسس لتحقيق ودائم مستمر سعي يف تزال وال كانت  مسسسة أ. يف اإلدارة أن

 نأ يتضح هذا ومن ،( عمال موظفني،) اآلخرين خالل من األعمال اجناز إليه يسند الذ. الشخص هو واملسري
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 مزاولة تسهيل يف فعاال دورا اآليل اإلعالم يلعب وكما واملادية، البشرية للموارد استخدامه حببس مرتبط جناحه

 .  1اإلدارية العمليات

 :والتخطيط اآليل اإلعالم-1

 بوضوح املسسسة هدافأل املسبق التحديد وتتضمن اإلدارية املمارسة ختطيط عملية يف كبريا  دورا اآليل اإلعالم يلعب

 املعلومات يلبتحل اآليل اإلعالم يقوم كما.  املسطرة األهداف لتحقيق واالسرتاتيجيات الطرق حتديد وكذا ودقة،

 :التالية اتابالعتبار  االسرتشاد اآليل اإلعالم مصلحة نم املدير أو املسري على التخطيط، عملية ملمارسة الالزمة

 .ملعلوماتا إضافة يف إلسراف جتنبا اآليل احلاسب مع التداول حمل اخلاصة للملفات الواضح التحديد -

 اهلدف خلدمة ةوفعال اقتصادا الطرق أفضل أهنا من التأكد بعد املناسبة احملاسبية الطريقة على التعرف -

 .املطلوب

 .التخطيط عملية يف منها املستفادة املقارنة البياانت إىل للتواصل موحد نظام وضع -

 .آخر إىل حني من اآليل اإلعالم تطبيقات سالمة من للتأكد الرقابة صور من كصورة  املتابعة أمهية -

 :التنظيم وعملية اآليل اإلعالم -2

 تنظيمي هيكل وفق املختلفة واألنشطة املهام على التعرف بعد وذلك والسلطات املسسوليات حتديد التنظيم يتضمن

 كجزء  علوماتامل مدير أو املايل املدير قبل من اآليل، اإلعالم نظم على اإلشراف ويتم املسطر اهلدف حتقيق قصد

 التنظيم من زءج ألنه وذلك األخرى ابلوحدات العالقة خالل من وذلك التنظيم يف دوره ليلعب الكلي التنظيم من

 .ذاته حد يف

 :والرقابة اآليل اإلعالم -3

                                                           
 .45-40نولوجيا منذ البداية إىل حد اآلن، دار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ص ص كمجال أبو شنب، العلم والت 1
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 للخطط بقاط تنفيذه جيب كان  ما التنفيذ من التأكد على تقوم اليت إدارية العمليات إحدى هي الرقابة 

 الفعلي ابلواقع لنتائجا ملقارنة املعلومات على الرقابة وتعتمد املسسولية مواقع حتديد يف دورها تلعب كما  املوضوعية

 .1املطلوبة ابملعلومات اإلمداد الرقابة تسهيل يف الفعالة املسامهة يف اآليل اإلعالم دور ويظهر

 :اآليل لإلعالم اإلدارية املساعدات: اثنيا

 أمامها عجزي ومرتبة دقيقة وبصورة املعلومات من هائلة كميات  هو اآليل اإلعالم يقدمه أن ميكن شيء أقل 

 : هي مهام ثالثة يف إدارية مساعدات من اآليل اإلعالم يقدمه ما أهم نلخص أن وميكن اإلنساين األداء

 :هي ةاستفاد اإلدارات وأكثر حسابية عملية أ. إجراء دون والبياانت املعلومات حفظ أ.: زينــــــــالتخ -1

 .العمالء وتصنف املبيعات حتفظ: املبيعات إدارة -

 .تصنيفها يتم املوردين عن مجعها يتم اليت املعلومات خالل من: املشرتايت إدارة -

 يف اآليل إلعالما نظام يستخدم حيث واحملاسبية املالية إدارة هي منه استفادة اإلدارات أكثر: احلسابية املهام -2

  خيدم ما وهذا دواي،ي عجلت ما إذا والتكلفة اجلهد من الكثري تتطلب اليت احملاسبية العمليات من الكثري إجراء

 .واحلسابية اخلتامية القوائم على احلصول يف واحملاسبية املالية اإلدارة كثريا

 مث لطلبا عند املخزنة املعلومات اسرتجاع عملية تسهيل على يعمل اآليل اإلعالم: املعلومات استحداث -3

 .2أخرى هةج من تنبسات ويف جهة من املختلفة املقارانت إجراء يف موضوعية بصورة استخدامها تسهيل

  املؤسسة تنمية يف ودورها احلديثة االتصاالت تكنولوجيا: الثالث املبحث

 اىل لوصولا يف كفاءهتا  ملدى مسشر تعد بل واستمرارها، املنظمات وجود أساسيات من هي االتصاالت تعد

  .اليها االخرين استجابة حتقيق على وقدرهتا االخرين

                                                           
 .46نفس املرجع السابق، ص  1
 .46نفس املرجع السابق، ص  2
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  لالتصال املنظمات حاجة: األول املطلب

 هبا يطةاحمل األطراف مع االتصال عمليات اىل كبرية  حباجة هي خباصة االعمال ومنظمات العامة املنظمات 

 عليه ختتلف ام ان الإ البشر بين كبقية  طبيعي وبشكل منفردا يعيش ان ميكن ال الذ. االنسان شان بذلك شاهنا

 معا لنياالتصا وتكامل اخلارجي االتصال عن فضال الداخلي االتصال بعملية قيامها هو االنسان عن املنظمات

 .وخطط هدافأ من حتقيقه اىل تسعى ملا وصوال

 حتتاج اذامل وهو املنطقي التساؤل عن جييب وأ الوقت بذات يعرب والذ. الشكل يوضح ان ميكن التكامل وهذا

 ؟ االتصال عملية اىل االعمال منظمات

 لالتصال املنظمات حاجة: 07 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 51 ص ذكره، سبق مرجع البكر.، اثمر: املصدر

 األهداف بلوغ وابجتاه االتصال عملية وراء من حتقيقها إىل املنظمة تسعى رئيسية عناصر ثالثة هناك أبن يتضح حيث

 : 1وهي للمنظمة العليا اإلدارة قبل من مسبقا هلا واملخطط احملددة

 :  coordination التنسيق_ 1

                                                           
 .50،  ص 2005، 1احلامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة  التسويقية الرتويج،  دار االتصاالتالبكرم، اثمر  1

 التنسيق

 التعبير التشارك
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 اليت األهداف وغبل حنو األخرى الوظائف بقية مع جتتمع واليت املدير ميارسها اليت اإلدارية الوظائف أحد يعد   

 .للمنظمة ةاملختلف األعمال بني والتزامن التناءم إحداث هو استخدامها يف املنطقي واملربر املنظمة هلا تسعى

 عرف وقد مة،ابملنظ والعالقة صلة ذات اخلارجية األخرى األطراف مع واملتفاعل الطبيعي االمتداد هو فالتنسيق

 .فعال وبشكل مطلوب هو ما إلجناز املختلفة التنظيمية الوحدات وأهداف لنشاطات تكامل عملية أنه على التنسيق

 : corporate التشارك_ 2

 طاقات فعيللت جاد بشكل تسعى املنظمة إدارة فإن لذلك فيها، العاملون األفراد هم املنظمة يف احلي العنصر   

 تذوب يثحب اجلماعية، الطبيعة أساس وعلى العمل يف التشارك روح إشاعة خالل من والئهم وزايدة لديها العاملني

 الداخلي االتصال عملية كفاءة  خالل من إال يتحقق ال األمر وهذا اجملموع، جهد ضمن للعاملني الفردية اجلوانب

 .األفقي أو الصاعد أو النازل بشكلها كان  سواء ابملنظمة احلاصلة

 املنظمة يف العاملني نيب االنسجام التقارب حتقيق عن فضال املنظمة، يف العاملني بني التعاون روح رفع إىل يسد. ومبا

 والتشارك التعاون يف يرغب املنظمة يف فرد كل  وأن جبوهره طوعي تشاركي العمل يكون ألن يسول مبا العليا، اإلدارة ويف

 .والتعليمات األوامر إىل خاضعا ذلك يكون أن قبل ورغبته إرادته مبحض اآلخر الطرف مع

 : expression لتعبريا_ 3

 وصوال املنظمة يف والتنفيذية األوىل اإلدارية املستوايت يف الصاعدة االتصاالت ودور  األمهية واضح أتثر هو     

 بصياغة فيها لعاملنيا االشراك واسرتاتيجيتها اإلدارية الفلسفة عن وموضوعي منطقي تعبري فهي العليا اإلدارية اىل

 اهداف حتقيق يف واسهامهم بدورهم املنظمة يف العاملني اجلميع واشعار العليا اإلدارية قبل من املستمد القرار وصنع

 .1املنظمة

 

                                                           
 54-51نفس املرجع السابق، ص ص  1
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 :االتصال شبكة واهداف ماهية: الثاين املطلب

 واالتصاالت لوماتابملع متعلقة املشكالت حل يف أمهيتها بسبب وذلك االتصال بشبكات االهتمام تزايد لقد      

 .وتبادهلا املعلومات اىل الوصول ولتسهيل

 :االتصال شبكة ماهية: أوال

 غريها او تمعلوما او االتصال جمال يف سواء الشبكات ملفهوم ما حد اىل ومتشاهبة متعددة تعريفات توجد     

 :التعريفات هذه ومن

 خدمة وذلك اتصاالت روابط خالل من املعلومات تبادل عملية يف تشرتكان أكثر او مسسستان: }الشبكة_

 {.مشرتكة األهداف

 الشبكات تلك عتمدوت املرئية، والصور واألصوات واملعلومات البياانت نقل يف تستخدم اليت هي ابهنا تعرف كما_  

 .  1النقل عملية يف املساعدة احلاسبات تكنولوجيا على

 .املسسسات بني فيما او املسسسة داخل الرتابطية للعالقات نظام هي كما_  

 :االتصال شبكة أهداف: اثنيا

 وخدماهتا املعلوماتو  ابالتصاالت املتعلقة املشكالت حل يف أمهيتها بسبب االتصال بشبكات االهتمام تزايد لقد

 : وهي الشبكات هذه حتقيقها إىل تسعى اليت األهداف إىل املتزايدة األهداف إىل ذلك ويرجع املختلفة،

 .ممكنني وجهد وقت أبقل منها واالستفادة املعلومات مصادر إىل الوصول تسهيل_      

 .أفضل اتصال تقدمي_      

 .املستفيدين من عدد أكرب خدمة خالل من الكمية مبقاييس_      

 .متعددة اتصاالت خدمات تقدمي خالل من النوعية مبقاييس_      

                                                           
 .208د. إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 .حاليا املتاحة االتصاالت تكنولوجيا من القصوى االستفادة_      

 .فيها احلاملة والقوى االتصاالت وقنوات إنتاجية زايدة_      

 االتصاالت لتكنولوجيا الكربى التوجيهات: الثالث املطلب

 : 1اآلتية الرئيسية النقاط يف االتصاالت لتكنولوجيا املستقبلية التموجات تتلخص

 :الرقمي إىل الصويت من االنتقال :أوال

 وتقنياهتا التصالا لتكنولوجيا اهلائل التطور مع لكن الصوتية اإلشارات لنقل اهلاتفية االتصاالت شبكات صممت   

 تعد اهلاتفية دمةواخل املعلومات لنقل تصمم االتصال شبكات فأصبحت املعلومات، وتبادل لنقل احلاجة تضاعفت

 .اثنوية خدمة

 :دوما ومتاحة أرخص االتصاالت تكنولوجيا حنو االجتاه :اثنيا

 الشارات نم بدال نقلها املراد الرسائل حامال ليزر شعاع بداخلها يسر. اليت الضوئية األلياف استخدام إن    

 ابإلضافة واحدة، اثنية خالل كتاب  500 مثال االتصال يف فعالية أعطى النحاسية، األسالك عرب تنقل اليت اهلاتفية

 .نسبيا ويشللتش املعرض االلكرتوين التيار من بدال النقي ضوئي( )جسم الفوتون بتيار االتصال نقاوة إىل

 :االتصاالت يف التكامل تكنولوجيا إىل التنوع تكنولوجيا من االنتقال :اثلثا

 جبهاز يظهر أن عويتوق يتوجب لذا راديو التلفاز، اهلاتف، مثل واحدة خدمة هلا االتصال وسائل الراهن الوقت يف   

 الرقمي لنظامل احلايل االستعمال مع خاصة وهذا بينها فيما التكامل وابلتايل أجهزة عدة جيمع أ. اخلدمات متعدد

 بياانت إىل ترتجم افكله الفاكس وإرسال اهلاتفية املكاملات بني التعريف دون أرقام إىل حتول البياانت كل  أن حيث

 .غايتها إىل تصل أن إىل االتصاالت شبكة مسارات عرب متر رقمية

                                                           
والطباعة، عمان،  دار املسرية للنشر والتوزيع، ،نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلوماتليجي، عالء الدين عبد القادر اجلنايب، يعامر إبراهيم قند 1

 .375ص  ، 2007
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 :التفاعلي االتصال إىل األحادي االتصال من االنتقال :رابعا

 املعلومات يبث الذ. هو الراديو مثل واحد ابجتاه املعلومات بث على تعتمد السابقة االتصال تكنولوجيا معظم   

 طرفني بني جتاوب أساس على تعمل اتصاالت تكنولوجيا األخرية اآلونة يف فظهرت فقط يتلقوهنا األشخاص بينما

 .العاملية اإلنرتنت كشبكات  أكثر أو

 :املنتقلة األجهز  إىل الثابتة األجهز  من االنتقال :خامسا

 الواثئق كل  معه ينقل أن اإلنسان إبمكان فأصبح يوم بعد يوما مستمر تزايد يف أصبحت الناقلة األجهزة ظهور إن   

 يضل أن ستطيعوي النقال، اهلاتف النقال، احلاسوب مثل األجهزة ينقل وأصبح وصلبة مرنة أقراص يف ومستنداته

 .مكتبه يف وكأنه اخلارجي والعامل مكتبه مع دائم اتصال على

 :متعدد  لغات إىل الواحد  اللغة من االنتقال :ادساس

 فانتشرت رقامأ إىل واملعلومات البياانت كل  حتويل يتم حيث احلاسوب آلة لغة هو الذ. الرقمي النظام بفضل   

 أ. احلاسوب لغةب تكتب أن ميكن لغة أ. يف اإلجنليزية على مقتصرة كانت  بعدما لغات عدة مع تتعامل حواسيب

 .والواحد الصفر

 :السريعة لالتصاالت التحتية البنية :بعاسا

 السريعة؟ لالتصاالت التحتية ابلبنية تعنيه الذ. ما   

 خالل من االتصاالت دتساع اليت القانونية واإلجراءات التقنيات التسهيالت تشمل اليت الرتكيبة هي األخرية هذه   

 والوحدات املواقع بني املعلومات لنقل األجهزة هذه بني تربط اليت االتصال ووسائل والربجميات الربجمة استخدام

 لالتصاالت، حتيةالت البنية بوجود إال وفعاليتها ونشاطها أعماهلا يف احلكومات أهداف حتقيق ميكن وال املتفرقة

 .1حتتية بنية تنمية يف الدول من العديد بدأت ولذلك

                                                           
 .377نفس املرجع السابق، ص  1
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 :األنرتنت شبكة أمهية مدى: الرابع املطلب

 .العامل عرب الشبكات شبكة وهي العامل يف استخداما واألكثر األوسع الشبكة هي األنرتنت تعترب

 :1األنرتنت ماهية: أوال

 البحوث اريعمش وكالة عليه تشرف كمشروع  الستينات أواخر يف أ.م.و: ابل ابألصل األنرتنت شبكة أتسست   

 أمرها بداية يف الشبكة هذه على يطلق كان  قد األمريكية، الدفاع لوزارة التابعة( APRA) املتقدمة

(TENAPRA )ويف أ.م.الو يف املناطق من قليل عدد يف احلواسيب من قليلة جمموعة بني فقط تربط وكانت 

 .(FSN: )ــــــب مسيت( ESNSUاألمريكية ) املتحدة للوالايت للعلوم الوطنية املسسسة أنشأت الثمانينات منتصف

 احلواسيب ذهه ملستخدمي وميكن العامل حول األماكن آالف يف منتشرة احلواسيب ماليني من جمموعة هو األنرتنت_ 

 نوع يهم الو  امللفات، يف التشارك أو معلومات على للعثور أخرى حواسيب استخدام األفراد وعند املنظمات يف

 . ذهه التشارك عملية وتسهل تتحكم أن ميكن وبروتوكوالت نظام وجود بسبب وذلك املستخدم احلاسوب

 ملرتبطةا واحلواسيب الشبكات من اآلالف ومئات بل اآلالف عشرات تضم عمالقة شبكة هي االنرتنت كذلك_  

 .العامل دول خمتلف يف البعض بعضها مع

 : يلي مبا األنرتنت شبكة تتميز_ 

  العامل عرب الشبكات شبكة فهي العامل، يف استخداما واألكثر األوسع الشبكة هو معروف هو وكما: األنرتنت_ 1

 .كله

 الشبكات نواعأ خمتلف من األلوف مئات تربط فهي الوقت، نفس يف وعامة جتارية هي: االنرتنت ملكية_ 2   

 .العامل دول من دولة( 200) من أكثر من

                                                           
 .434-433املرجع نفسه، ص ص  1
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 نيستخدمو ... واألعمال والتعليم العلوم قطاعات يف يعملون شخص مليون( 600) من يقرب ما لكل إن_ 3

 .التجارية األعمال أداء أو واآلراء املعلومات لتبادل االنرتنت

 يف مستمرة لبقيةا فإن عنها، شبكات أزحيت أو جديدة شبكات أضيفت فإذا العالية، ابملرونة تتصف االنرتنت_ 4

 .وأدائها عملها

 أ. مع والتواصل االرتباط يستطيع حاسوب أ. فإن معيارية وتكنولوجيا فعال اتصاالت نظام خالل من_ 5

 .االعتيادية اهلاتفية اخلطوط ابستخدام ابألنرتنت مرتبط آخر حاسوب

 والرسومات سائلالر  ونصوص التجارية، التعامالت تبادل لغرض االنرتنت يستخدموا أن واألفراد للشركات ميكن_ 6

 .الصوتية والرتاسالت الفديوية األفالم وحىت والصور

  1األنرتنت لشبكات األساسية اخلدمات: الثاين الفرع

 : هي االنرتنت لشبكة أساسية خدمات ثالثة هناك

 ألنرتنتل الرئيسية املميزات مدى إىل االلكرتوين الربيد متثل(:  Electronic mail)   االلكرتوين الربيد_ 1   

 إىل احلاسوب من الرسائل لإرسا يف االلكرتوين الربيد وبتعني هبا، املرتبطة الشبكات مجيع يف انتشارا خدماهتا واكثر

 .مكان أ. يف مستخدم أ. وإىل الشبكة عرب آخر

 يصل نأ املستخدم يتيح خاص برانمج عن عبارة أبهنا أيضا تيلنت خدمة تعرف(:  Telent)  تيلنت خدمة_ 2

( client)  زبوان خدماملست حاسوب من جتعل التيلنت إن هبا، ترتبط وأن العامل أحناء مجيع يف احلواسيب مجيع إىل

 servest)  اخلدمات إحدى يف املوجودة والربجميات البياانت إىل الوصول من يتمكن لكي وذلك للتيلنت

telent )خبدمة وعوضت حاليا تستعمل ال أصبحت اخلدمة هذه العامل، يف مكان أ. يف املوجودة www 

                                                           
 .435نفس املرجع السابق، ص  1
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 املاليني هناك هأن إذ االنرتنت لشبكة املهمة اخلدمات من امللفات نقل خدمة تعد: امللفات نقل بروتوكول خدمة_ 3

 ميكن اليتو . وغريها والكتب واألصوات كالصورة  الشبكة خالل من العام لالستخدام املتاحة احلاسوب ملفات من

  znodem لبروتوكو  ابستخدام وذلك به يرتبط الذ. وللخدمة احلاسوب إىل ابلرجوع نقلها الشبكة ملستخدم

 بروتوكول استخدام املعلومات ومراكز املكتبات وميكن(   x Modem)  بروتوكول من بكثري وأبسط أسرع ألنه

 .أخرى إىل مكتبة من الفهارس وملفات التزويد ملفات ونقل الكرتونيا الواثئق توصيل مثل جمال عدة يف امللفات نقل

 :1االنرتنت فوائد: اثلثا

 : منها للمشرتكني فوائد االنرتنت تقدم   

 من واستقباله الربيد رسالإ املستخدم ويستطيع االنرتنت شبكة مع الربط يتم فبواسطته االلكرتوين الربيد_           

 .الوصول ضمان مع تكلفة وأقل وقت أبسرع العامل يف شخص وإىل

 .وغريها األسهم وأسعار واقتصادية جتارية معلومات على احلصول_           

 .العامل أحناء مجيع من خمتلفة وصناعية فنية نشرات على احلصول_           

 .العلمية املوسوعات معلومات على احلصول_           

 .العامل أحناء مجيع من األخبار على احلصول_           

 .ابهلاتف املتبادل الصويت االتصال_           

 وأحجامها أنواعها تلفخت املسسسات فإن االنرتنت لشبكة سابقا عنها احلديث مت اليت الكثرية الفوائد إىل ابإلضافة

 :منها خاصة أخرى ألسباب الشبكة استعمال ميكنها

 الكاملة ينللعناو  دليل وذلك احلديثة البحوث من هائل لرصيد مرجعية أداة بصفتها االنرتنت توفري_ 1   

 .العامل أحناء مجيع يف للمسسسات

                                                           
 .230د. إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 .املعلومات مصادر تنمية_ 2  

 .االلكرتونية راتواملسمت للمناقشة قائمة خالل من التخصصات مجيع يف والعلماء ابلباحثني املباشر االنتقال_ 3  

 .املختلفة ريغ القيم مواضيع يف االلكرتونية اإلخبارية والنشاطات اجملاالت آالف على االنرتنت اشتمال_ 4  

 .االلكرتوين التسويق خدمات توفر_ 5   
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 :خالصة

 

 هذه وتعترب ر،ومستم دائم تطور يف هو واملعلومات لالتصاالت التكنولوجي التطور أن القول ميكن سبق مما

 حتتاجه الذ. لومايتاملع النظام تطوير يف فعال دور هلا كما  االقتصادية، املسسسات وازدهار لرقي حتمية التكنولوجيا

 ولنموها التميزو  التنافس على قادرة تكون لكي التكنولوجيا هذه المتالك تسعى أن واملتطورة احلديثة املسسسة

 .ورفاهيتها
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 بلورة خاصة ةبصف واملؤسسة عامة بصفة اجملتمع على فرضت اليوم العصر ليهاإ وصل اليت تغرياتال نإ  
، خرىأ هدافأ وأ ةاملضاف القيمة بتحقيق تسمح فرص مكنأ ىلإ وحتويله اخلطر بتخطي هلا تسمح ميكانيزمات

 التكنولوجيا على بريك  بشكل املعتمدة االسرتاتيجية املعلوماتية النظم الذكر السابقة امليكانيزمات هذه بني ومن
 البقاء على ظةاحملاف يعين فيه والتحكم عديدة اشكاال خذأي صبحأ الذي العامل وهذا ،احلديثة االتصال ووسائل

 كان.   نظام أي واالستمرار

 جابةاإل من كننامي ،املؤسسة يف داءاأل على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أتثري ملوضوع دراستنا خالل من
 ووسائل نولوجيةالتك ابلطرق تطبيقه واجملاالت املعلومايت النظام خيص فيما ،سابقا املطروحة شكاليةاإل عن

، التنافسية قدراهتا وحتسني نتاجيةاإل فعاليتها وزايدة املؤسسة داءأ حتسني على أتثريها ومدى احلديثة االتصال
 .التنافسية امليزة يقوحتق والتوسع البقاء من للمنظمة ميكن اسرتاتيجيا سالحا تعد استغالهلا حسنأ نإ فاملعلومة

 من بنكا تكون وماتاملعل من جمموعة على حتصيل هي جنازهاإ يف املؤسسة تبحث اليت الرئيسية النقاط بني ومن
 .املؤسسة فائدة يف استغالهلا جلأ

        : الدراسة نتائج

   :التالية النتائج استخالص من متكنا الدراسة هلذه تناولنا خالل من

 الوقت يف راراتالق اختاذ على املسؤولني تساعد فهي االنتاجية العلمية مدخالت اهم بني من املعلومة تعترب
 وحمتم ضروري االتصال عنصر ألجله تستعمل الذي املشكل ومالئمة صحيحة تكون ان وجب لذلك احلاجة

 .املناسب الوقت يف معلومات ايصال ميكن خالله فمن ،به القيام مؤسسة على

 وسائل لفخمت طريق عن واالتصال املعلومة ملفهومي تطبيق هي واالتصال املعلومات تكنولوجيا 
 .االنرتنت شبكة وخاصة احلديثة التكنولوجيا

 ديدة ع خدمات تقدم وسيلة وهي ،منها االستفادة حق للجميع توفر عاملية شبكة هي االنرتنت
  وزابئنها للمؤسسة

 هذه وبث ختزينو  إلدخال فعاال نظاما تتطلب كاملورد  املعلومة تعترب املعلومات تكنولوجيا عنصر يف 
 األداء. من عالية درجة حتقيق اىل يؤدي مما املعلومات
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 اليوم صبحتأ ،يذهاتنف يف طويلة فرتة أتخذ كانت  اليت عمالاأل نإف ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بفضل
 جراءاتواإل القرارات واختاذ املناسب الوقت يف املعلومات بتوفري يسمح ما وهو ،جدا قصري وقت يف تؤدي

 األوان. فوات قبل السليمة

  :االقرتاحات والتوصيات

                                                                                        :التالية ابلتوصيات اخلروج ميكن اليها املتوصل والنتائج الدراسة طارإ يف

 املؤسسة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام دائرة توسيع.                              
 لذلك خمتصني وجتنيد املعلوماتية لألنظمة الالزمة الرقابة وجوب. 
 هلم ملخولا شخاصاأل وحتديد السرية الكلمات ابستخدام املؤسسة حدود يف املعلوماتية االنظمة محاية 

 ىلإ تؤدي قد للمعلومات مقصودة غري وأ مقصودة سيئة معاجلة يأ نأل نظمةاأل هذه ىلإ الدخول
                                                                       .النظام اهنيار

 موراأل حىت تمس املعلومات ألهنا تكنولوجيا ثورة من االستفادة على العمل عليها جيب املؤسسات كل 
                                  .احلياة يف البسيطة
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تقدم بالشكر والعرفان الى كل من ساعدني وقدم لي يد العون أ

 هذا العمل بصفة عامة  إلتمام

 

بصفة خاصة  والى االستاذ المشرف " كبداني سيد احمد"

 واتقدم بالشكر الجزيل على كل 

 

التوجيهات والنصائح كما اتقدم بالشكر الى السادة اعضاء لجنة 

 المناقشة على كل

 

 

ي ستزيد من همت القيمة التيالمالحظات واالنتقادات 

 وعزيمتي دون ان ننسى عمال 

 

مستغانم( على حسن تعاونهم معها  )وحدةاتصاالت الجزائر 

   .قي انجاز هذا العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 راءــــــسلطان بن علو فاطمة الزه
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 وجماالت قطاعات خمتلف يف ومتنامي سريع بشكل كبرية  وتطورات تغريات خريةاأل السنوات يف العامل شهد

 صغرية قرية لعاملا صبحأ حيث ،خاص بشكل سواقاأل وانفتاح التجارية والتبادالت القطاعات ويف عام بشكل احلياة

                         .واالتصاالت ماتاملعلو  بتكنولوجيا يعرف ما التطورات هذه بني ومن، مكانية حدود وأ جغرافية حواجز الأ مبد حتت

 كان  نأ فبعد، حلايلا للعصر ميزة اهم التكنولوجي اجملال عرفها اليت كيةيالدينام تعترب، التحوالت هذه وسط

 كالعامل  ولوجياالتكن برزت خام ومواد عاملة يد ،مسالأر  من التقليدية نتاجاإل عوامل على منوه يف يعتمد االقتصاد

 املعلومات يابتكنولوج يعرف ما وأ ،وبثها املعلومات مبعاجلة املتعلقة تلك خاصة يةجنتااإل العملية يف مؤثر

 .واالتصاالت

 للمؤسسة تسمح يتال املرتكزات همأ حدىإ ابعتباره املفهوم وهذا تبين حنو تتجه املؤسسات صبحتأ وقد هذا

 من وحجمها شاطهان اختالف على للمؤسسة تسمح ليتا املرتكزات اهم احدى ابعتباره املفهوم هذا تبين حنو تتجه

 اختاذ يعين هلا جليدا واالستغالل املعلومة على فاحلصول، املسطرة االهداف ببلوغ النجاح هلا تضمن اسرتاتيجية وضع

 .املثلى وابلطريقة مثلاأل وابلشكل املناسب الوقت يف القرار

 رقط من الكثري تشكيل عادتأ على تعمل ومازالت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا عادتأ وهبذا

 ويف كفاءة  ركثأ ولكن تعقيدا كثرأو  وضوحا قلأ عالقات ،تشابك عالقات وبناء ،واملؤسسات فرادلأل االعتيادية

 يف ةدار اإل نسيج من أيتجز  ال جزء واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اضحت لذا، كفاءة  قلأ حياناأل معظم

 فضلاأل ستغاللواال القرارات وتدعيم داريةاإل العملية تفعيل يف عليه تعتمد ساسياأ وموردا املعاصرة املؤسسات

 ختفيض، املهام ديةأت سرعة جديدة منتجات خلق يف ابملسامهة السوقية احلصة من الرفع من عنها ينجر مبا، للمعلومة

 .األداء مستوى حتسني وابلتايل، اجلودة مستوى مضاعفة املنتج كمية  رفع ،اإلنتاج تكلفة
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  :البحث شكاليةإ -1

 املعاصر العامل على طبيقاهتات افرزهتا اليت العميقة اثرواآل واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا املتزايدة مهيةأل تبعا

  :التايل رياجلوه السؤال يف شكاليةاإل طرح ميكن سبق مما وانطالقا خرىاأل جهة من داءاأل حتسني مهيةأو ، جهة من

      ؟داءاأل حتسني على ثرهاأو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات مسامهة مدى ما

  :التالية الفرعية التساؤالت مجلة نطرح اإلشكالية هلذه العام اإلطار ضمن

 ؟داءواأل واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا مقصود ما -

  ؟املؤسسة تسيري فعالية يف املعلومات تكنولوجيا دور هو ما -

  ؟املؤسسة داخل املعلومات تكنولوجيا تطبيق ىمد ما -

 ؟املؤسسة يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية االستخدامات هي ما -

 :البحث فرضيات -2

 .املؤسسة داءأ حتسني ىلإ يؤدي واالتصال املعلومات لتكنولوجيا اجليد االستخدام -

                      .انجح معلومات نظام على تعتمد اليت هي الناجحة املؤسسة -

 .واالبتكار االبداع على املؤسسات قدرة تعزيز يف يساهم املعلومات لتكنولوجيا السريع التطور -

  :املوضوع اختيار سبابأ -3

                                                                                                            :يلي فيما نوجزها سبابأ لعدة املوضوع هلذا اختياران مت قد

 وفعالية اءةكف  على واالتصال املعلومات تكنولوجيا أتثري حول اجلدل يدور مازال حيث املوضوع حداثة -

 .املؤسسات
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 التعرف وحماولة ،املؤسسات يف واالتصال املعلومات ولوجياتكن جمال ميس موضوع معاجلة يف الذاتية الرغبة -

                                                                                                                         .املؤسسات داءأ مستوى على التكنولوجيا هذه ترتكها اليت اثراآل خمتلف على

 .املؤسسات واقتصاد دارةإب عالقة له املوضوع فهذا ،فيه ندرس الذي العلمي التخصص نوع -

                                                                                                                                                        :ةـــــــــالدراس مهيةأ -4

 التطبيق مينحها اليت العديدة املزااي ىلإ وابلنظر عناصره وخمتلف املوضوع حداثة خالل من الدراسة مهيةأ تربز

 املؤسسة واقع على التعرف املهم من، التكنولوجية للتطورات املؤسسات مسايرة خالل من املعلومات لتكنولوجيا اجليد

 الفعلية تخداماهتاواس احلديثة التكنولوجيا هذه بدور مسريها وعي ومدى، املعلومات تكنولوجيا يف ومستواها حمليا

 .خريةاأل السنوات يف ملحوظا تطورا التكنولوجيا هذه عرفت ان بعد خاصة ،أدائها حتسني هبدف

                                  :ةــــــالدراس هدافأ -5

 الفرضيات اختيارو  الفرعية التساؤالت على واختيار الفرعية التساؤالت على جابةاإل ىلإ عموما البحث يهدف

 املعلومات اتكنولوجي ثرتأ وكيف له صورة وتقدمي احلايل الوضع ىلإ شارةاإل خالل من صحتها إلثبات املقدمة

 .اجلزائر اتصاالت يف واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا حولنا من واالتصال

                                                                                                                                                     :البحث يف املتبع املنهج -6

 التطبيقي اجلانب يف سيوقيا النظري اجلانب يف الوصفي التحليلي املنهج اتبعنا املطروحة سئلةاأل على لإلجابة

                                                                                                                                                 .شكالواأل ابجلداول حتليلنا بتدعيم قمنا كما،  النظرية الدراسة على ذلك يف معتمدين

                                                                                                                                                                     :ةـــــــــالدراس حدود -7

 التحليل كوني لكي للدراسة حدود وضع من البد املختلفة جوانبها وفهم البحث شكاليةإب حاطةاإل جلأ من

 :ةالتالي الثالثة ابجلوانب البحث حتديد تتم حيث، دقيقا
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                                                                                                                                                                               :ةــــــاملكاني احلدود -7-1

 .(مستغامن )وحدة اجلزائر اتصاالت وكالة على البحث هلذا النظري اجلانب اسقاط مت

 :ةــــــالزماني احلدود -7-2

 البحث فضلنا رتحةاملق الفرضيات صحة تثبت وأ تنفي نتائج اىل والوصول البحث إبشكالية االحاطة بقية

 االتواالتص املعلومات تكنولوجيا واقع املعرفة من بقية هذا 2016-2015 الفرتة خالل ودراسة املوضوع هذا يف

 .(مستغامن وحدة) اجلزائر اتصاالت بوكالة

  :ةــــــــاملوضوعي احلدود -7-3

 كنولوجيات دور برزأ ىلإ تطرقنا كما  واالتصال املعلومات تكنولوجيا حول ساسياتأ الدراسة هذه اقتصرت

                                                                 .املؤسسة يف واالتصال املعلومات

                                                                                                                    


